২৫। দিয়াবল ও শয়তান: নতুন দনয়ম
২৪ অধ্যায়য় আমরা দিয়েদি পুরাতন দনয়য়ম “দিয়াবল” ও “শয়তান” শব্দগুয়লা দিভায়ব বযবহার িরা হয়য়য়ি। দিন্তু নতুন
দনয়য়ম এই শব্দগুয়লা এিটু দভন্ন ভায়ব বযবহার িরা হয়য়য়ি। নতুন দনয়য়ম শব্দগুয়লার মূ ল অয়থের সয়ে সয়ে দিান দিান
দেয়ে রূপিভায়বও বযবহার িরা হয়য়য়ি। আসল অথে বুঝবার জনয আপনায়ি অবশযই দে পদরদিদতয়ত শব্দগুয়লা বযবহার িরা
হয়য়য়ি তা পড়য়ত হয়ব।

মূ ল পাঠ: মদথ ৪:১-১১
েীশুয়ি তেন দিবলমাে পদবে আত্মার শদি দিওয়া হয়য়য়ি এবং দতদন দিভায়ব দসই শদি বযবহার িরয়বন তা দনয়য় দিন্তা
িরদিয়লন। দনয়জর প্রয়য়াজন দমটান, জনদপ্রয়তার আর েমতা লায়ভর জনয দসই শদি বযবহার িরয়ত দেশু মরু-প্রান্তয়র
প্রয়লাদভত হয়য়দিয়লন। দিন্তু দতদন এ সমস্ত প্রয়লাভনগুয়লা দঝয়ড় দেয়ল এই শদি সদঠিভায়ব বযবহার িরববার জনয আরও
দবদশ শদিশালী হয়য় ঊঠয়লন।
বাইয়বয়ল বলা হয়য়য়ি দে প্রয়লাভন “দিয়াবল” এবং “শয়তান” এর িাি দথয়ি আয়স।
দে দতনদট প্রয়লাভয়নর িথা বলা এোয়ন বলা হয়য়য়ি দসগুয়লা দি দি এবং দসগুয়লা দিন েীশুর িায়ি প্রয়লাভয়নর
দবষয় দিয়লা তা দনয়য় আয়লািনা িরুন। এ দবষয়গুয়লা দি আপনার িায়িও প্রয়লাভয়নর দবষয়?
দিান পাহাড় দথয়ি “পৃদথবীর সমস্ত রাজয ও তাাঁয়ির জাাঁিজমি” দিো সম্ভব ৮ পি )?
িার পয়ে েীশুয়ি “পৃদথবীর সমস্ত রাজয ও তাাঁয়ির জাাঁিজমি” দিওয়া সম্ভব দিয়লা ৮-৯ পি)
এগুয়লা িাড়া এই অংশদতয়ত আর দি এমন দিিু আয়ি ো দথয়ি দবাঝা োয় দে এই অংশদট আসয়ল সম্পূ র্েভায়ব
আেদরি নয়
“দিয়াবল” দি এোয়ন েীশুর দনয়জর দিন্তাগুয়লার এিদট প্রতীি দহসায়ব বযবহার িরা হয়য়য়ি - এরিম এিদট
ধ্ারর্া ধ্য়র দনয়য় আয়লািনা িরুন। এোয়ন ো বলা হয়য়য়ি তার জনয দি এই ধ্ারনাদট এদট েু দিসেত বযােযা
“তেন শয়তান তায়ি দিয়ড় িয়ল দেল” িথাদটর অথে দি ১১ পি)

পায়পর উৎস
আমরা ১৬ এবং ১৭ অধ্যায়য় দিয়েদি দে পাপ িরার প্রয়লাভন আমায়ির দভতর দথয়িই আয়স। োয়িায়ব আমায়ির বলা হয়য়য়ি
“মানু য়ষর অন্তয়রর িামনাই মানু ষয়ি পায়পর দিয়ি দটয়ন দনয়য় োয়, এবং োাঁয়ি দেয়ল। তারপর িামনা পদরপূ র্ে হয়ল
পর পায়পর জন্ম হয়, আর পাপ পদরপূ র্ে হয়ল পর মৃতুযর জন্ম হয়”। ( োয়িাব ১:১৪-১৫ পি)।

এিইভায়ব দপ্রদরত দপৌলও বয়লয়িন:

“. . . আদম দনয়জ এ সব িরদি না দিন্তু আমার ময়ধ্য দে পাপ বাস িয়র দস-ই আমায়ি দিয়য় তা িরায়ে . . . তাহয়ল
আমার ময়ধ্য এিটা দনয়ময়ি িাজ িরয়ত দিেয়ত পাদে - দসই দনয়মটা হল - ো ভাল তা েেন আদম িরয়ত িাই
তেন মন্দ সব সময় আমার ময়ধ্য উপদিত হয়” (দরামীয় ৭: ১৭,২১ পি)।
তাই আমায়ি ভায়লা দিিু িরা দথয়ি ো বাাঁধ্া দিয় তায়ি দপৌল “আমার ময়ধ্য দে পাপ বাস িয়র দসই পাপ” বয়ল অদভদহত
িয়রয়িন।
েীশুও অনয সিল মানু য়ষর ময়তাই প্রয়লাভয়ন পয়ড়দিয়লন, তয়ব তার সয়েও দতদন পাপ িয়র দন (ইব্রীয় ৪:১৫)। তাহয়ল
আমায়ির ময়তা তাাঁর প্রয়লাভনও দনশ্চয়ই তাাঁর দভতর দথয়িই এয়সদিয়লা।

আমায়ির পাপ িরবার দে আিাঙ্ক্ষা রয়য়য়ি তার এিদট প্রতীি
নতুন দনয়য়ম, দিয়াবল ও শয়তান িু ইদট শব্দয়িই মানু য়ষর পাপ অথবা পায়পর দে প্রবর্তা রয়য়য়ি তার প্রতীি দহসায়ব বযবহার
িরা হয়য়য়ি। েীশুর মরু প্রান্তয়রর ঘটনাদটয়ত পাপয়ি এইভায়ব প্রিাশ িরবার দবষয়দট দিো োয়। দরামীয় পুস্তয়ির দে অংশদট
আয়ে দিোয়না হয়য়য়ি (৭: ১৭, ২১) দসোয়ন এিই রিয়মর ভাব প্রিাশ িরা হয়য়য়ি। দপৌল তার পাপ িরবার দে প্রবর্তা দিল
তায়ি “আমার ময়ধ্য দে পাপ বাস িয়র” বয়ল অদভদহত িয়রয়িন।
ইব্রীয়য়ত দলো আয়ি দে েেন েীশু মারা োন তেন দতদন
“োয়ত মৃতুযর েমতা োর হায়ত আয়ি দসই শয়তানয়ি (দিয়াবল – িযারী বাইয়বল) দতদন দনজ মৃতুযর মধ্য দিয়য়
শদিহীন িয়রন।” ( ইব্রীয় ২:১৪)
এই িথাদটয়ি ইব্রীয় পুস্তয়ির এিটু পয়রর এিদট বায়িযর সয়ে তুলনা িয়র দিেুন:
“দিন্তু সমস্ত েু য়ের দশয়ষ দতদন এিবারই প্রিাদশত হয়য়য়িন দেন দনয়জয়ি উৎসেে িয়র দতদন পাপ িূ র িরয়ত
পায়রন।” (ইব্রীয় ৯:২৬)।

এই িু য়টা পি আমায়ির এিই িথা বয়ল, আর তা হল: েীশুর মারা োওয়ার মধ্য দিয়য় পায়পর শদি ধ্বংস হয়য় দেয়ি এবং
আমরা তাাঁর মৃতুযর মধ্য দিয়য় েমা দপয়ত পাদর। আমরা েদি শয়তানয়ি মানু য়ষর পায়পর প্রবর্তার প্রতীি দহয়সয়ব ধ্য়র দনই
তয়বই দিবল প্রথম পিদটর অথে অথে আমায়ির িায়ি পদরষ্কার হয়।

এবায়র আয়রা িু য়টা পয়ির তূ লনা িরুন:
পাপ দথয়ি পাপীয়ির উদ্ধার িরবার জনযই খ্রীষ্ট েীশু জেয়ত এয়সদিয়লন। ( ১ তীম ১:১৫)

শয়তায়নর িাজয়ি ধ্বংস িরবার জনযই ঈশ্বয়রর পুে এ জেয়ত প্রিাদশত হয়য়দিয়লন। (১ দোহন ৩: ৮)
অথবা: ঈশ্বয়রর পুে এই জনযই প্রিাদশতও হইয়লন, দেন দিয়াবয়লর িােে সিল দলাপ পায়। (১ দোহন ৩: ৮; Old
Bengali Version / িযারী বাইয়বল)
এোয়নও আমরা আবার দিেয়ত পাই দে এই পিগুদলয়তও এিই িথা বলা হয়ে। মানু য়ষর পাপ িরার দে প্রবর্তা রয়য়য়ি,
দিয়াবল হল দসই প্রবনতার এিদট প্রতীি, আর দিয়াবয়লর িাজ বলয়ত বুঝায়না হয়য়য়ি আমায়ির পাপ িাজ। েেন আমরা
পায়পর েমা পাই তেন এই পাপ ধ্বংস হয়য় োয়, এবং তাই েেন পাপীরা মন পদরবতেন িয়র তেন তারা রো পায়।
(অনু বায়ির দটিা: বাংলা Common Language বাইয়বয়ল দিান দিান োয়োয় “দিয়াবল” শব্দদটয়ি “শয়তান” শয়ব্দ অনু বাি
িরা হয়য়য়ি। পিগুয়লা সদঠিভায়ব দবাঝার জনয িযারী (Old Bengali Version) বাইয়বল দথিও এই অধ্যায় উদিদেত
পিগুয়লা দিেুন।)

দমথযা দিাষারি
নতুন দনয়য়ম “দিয়াবল” (বা বাংলা বাইয়বয়ল দিান দিান সময় “শয়তান”) শব্দদট গ্রীি ভাষার ডায়াবয়লাস শব্দ দথয়ি অনু বাি
িরা হয়য়য়ি, োর আসল অথে হয়লা “দমথযা দিাষারি”। দিান দিান সময় এদটয়ি অনু বাি িরা হয়য়য়ি “দিয়াবল”, আবার
অনযানয জায়োয় এদট অনু বাি িরা হয়য়য়ি “দমথযা দিাষারি” বা “অপবািি বা দনন্দািারী”। আপদন দি বলয়ত পায়রন নীয়ির
পিগুয়লায়ত দিান দিান শব্দ গ্রীি ভাষার ডায়াবয়লাস’এর অনু বাি?
দতমদন িয়র বয়স্কা স্ত্রীয়লািয়ির বলয়ব, তায়ির িাল িলয়ন দেন ঈশ্বয়রর প্রদত ভদি থায়ি এবং তারা দেন ভাল দশো
দিন। পয়রর দনন্দা িরা বা মাতাল হওয়া তাাঁয়ির উদিৎ নয়। ( তীত ২: ৩)

দঠি দসইভায়ব তাাঁয়ির স্ত্রীরাও দেন সম্মায়নর দোেযা হন। তাাঁরা দেন অয়নযর িূ নোম িয়র না দবড়ান এবং দনয়জয়ির
িময়ন রায়েন। সব দবষয়য় দেন তাাঁয়ির দবশ্বাস িরা োয়। ( ১ তীম ৩:১১)

েীশু দেহুিায়ি বয়লদিয়লন “দিয়াবল”:
“আদম দি দতামায়ির বায়রাজনয়ি দবয়ি দনই নাই? আর দতামায়ির ময়ধ্য এিজন দিয়াবল আয়ি!” এোয়ন দতদন দশয়মান
ইষ্কাদরয়য়ায়তর দিয়ল দেহুিার িথা বয়লদিয়লন, িারর্ দস-ই পয়র েীশুয়ি ধ্দরয়য় দিয়ব েদিও দস দসই বায়রাজয়নর
এিজন দিয়লা। (দোহন ৬: ৭০-৭১)

দবপে

পুরাতন দনয়য়মর ময়তা, নতুন দনয়য়মও িেয়না িেয়না “শয়তান” বলয়ত দবপে বা দবয়রাধ্ী দবাঝায়না হয়য়য়ি। দেমন - দপতর
েেন েীশুয়ি রাজী িরায়ত দিয়য়দিয়লন দে, েীশু দেন দিান ভায়বই মারা না োন তেন েীশু দপতরয়ি বয়লদিয়লন “শয়তান”:
তেন দপতর তাাঁয়ি এিপায়শ দনয়য় দেয়য় অনু য়োে িয়র বলয়লন, “প্রভু, এ িূ র দহাি। আপনার উপর িেনও এমন
হয়ব না।” েীশু দেয়র দপতরয়ি বলয়লন, “আমার িাি দথয়ি িূ র হও, শয়তান। তুদম আমার পয়থর বাধ্া। ো ঈশ্বয়রর
তা তুদম ভাবয়িা না দিন্তু ো মানু য়ষর তা-ই তুদম ভাবি।” ( মদথ ১৬ : ২২-২৩)

প্রাসদেি দিিু পি
বাইয়বয়লর দে দে জায়োয় গ্রীিভাষার শব্দ “ডায়াবয়লাস” দি দিয়াবল দহয়সয়ব অনু বাি িরা হয় দন
১ তীম ৩:১১; ২ তীম ৩:১-৩; তীত ২:৩
দে দে জায়োয় “দিয়াবল” শব্দদট দ্বারা এিজন বযদি বা এিদট িলয়ি দবাঝায়না হয়য়য়ি
দোহন ৬:৭০-৭১; ১ দপতর ৫:৮; প্রিাদশত বািয ২:১০
দে দে জােোয় “দিয়াবল” শব্দদট দ্বারা মানু য়ষর পাপ িরার প্রবর্তায়ি দবাঝায়না হয়য়য়ি
মদথ ৪:১-১১; মদথ ১৩:৩৯; ২৫;৪১; লূ ি ৪:১-১৩; ৮:১২; দোহন ৮:৪৪, ১৩:২;
দপ্রদরত ১০:৩৮; ১৩:১০; ইদেষীয় ৪:২৭; ৬:১১; ১ তীম ৩;৬-৭; ২ তীম ২:২৬; ইব্রীয় ২:১৪;
োয়িাব ৪:৭; ১ দোহন ৩:৮।
দে দে জায়োয় “শয়তান” শব্দদট দ্বারা এিজন বযদি বা এিদট িলয়ি দবাঝায়না হয়য়য়ি
মদথ ১৬:২৩; মািে ৮:৩৩; দরামীয় ১৬:২০; ২ িদর ১১:১৪; ১ দথষ ২;১৮; প্রিা ২:৯,১৩।
দে দে জায়োয় “শয়তান” শব্দদট দ্বারা মানু য়ষর পাপ িরার প্রবর্তায়ি দবাঝায়না হয়য়য়ি
মদথ ৪:১০; মািে ১:১৩; ৪:১৫; লূ ি ১০:১৮; দপ্রদরত ৫:৩; ২৬:১৮; ১ িদর ৭:৫; ১ তীম ৫:১৫;
প্রিা ২০:২,৭।
দিান দিান বাইয়বয়লর দেমন ইংয়রজী King James Version”এ “devil/দিয়াবল” শব্দটাও বযবহার িরা
হয়য়য়ি, আবার অনযানয সংষ্করয়ন “demon/ভূ ত/মন্দ আত্মা” শব্দদট বযবহার িরা হয়য়য়ি। ভূ ত/মন্দ-আত্তা
সম্বয়ে ২৩ অধ্যায়য় আয়লািনা িরা হয়য়য়ি।
(অনু বায়ির দটিা: বাংলা ভাষায়ত এই দবষয়গুয়লা দবাঝার জনয দবদভন্ন অনু বায়ির বাংলা বাইয়বল দমদলয়য় দিেুন।
সদঠি অনু বাি পাওয়ার জনয দবয়শষ ভায়ব িযারী বাইয়বল দথয়ি পিগুয়লা দিেুন)

সারাংশ
পুরাতন দনয়য়মর ময়তা দিান দিান সময়য় নতুন দনয়য়মও “শয়তান” বলয়ত দবপে বা প্রদতপেয়ি দবাঝায়না হয়য়য়ি।
নতুন দনয়য়ম দিয়াবল বলয়ত দবাঝায়না হয়য়য়ি এিজন দমথযা দিাষারি বা অপবািি।

“শয়তান” ও “দিয়াবল” িু য়টা শব্দই মানু য়ষর পাপ িরার প্রবর্তায়ি দবাঝায়নার জনয বযাবহার িরা হয়য়য়ি।

দিন্ততার উদ্দীপি:
আমায়ির পাপ িরার দে প্রবর্তা রয়য়য়ি, দসই প্রবনতাগুলয়ি “বযদিি রূপ” দিয়য় বাইয়বয়ল “দিয়াবল” (বা বাংলা
বাইয়বয়ল দিান দিান সময়য় “শয়তান”) বলা হয়য়য়ি। অথোৎ, আমায়ির দিোয়না হয়য়য়ি দে শয়তান/দিয়াবল দেন
দিান জীবন্ত প্রার্ী বা বযাদি। বাইয়বয়ল এরিম “বযদিি রূপ” দিওয়ার উধ্াহরন আপদন আর দিান দিান োয়ো
দথয়ি েুয়জ পান

আপনার দিন্তা বা আয়লািনা শুর িরবার জনয এই উধ্াহরনগুল দিেুন: দহয়তা ৯:১; মদথ ৬:২৪

দোহন ৮:৩৪ প্রিা ৬:৮ দরামীয় ৭: ১৪-২৫)।
আমায়ির পাপ িরার প্রবর্তায়ি বাইয়বয়ল দিন জীদবত দিান দিিু র ময়তা (বা জীদবত সো দহয়সয়ব) দিোয়না
হয়য়য়ি
দিয়াবল/শয়তানয়ি আমায়ির পাপ িরার প্রবর্তার প্রতীি ধ্য়র দনয়য় প্রিাদশত বািয ২০:১-৩ পয়ির বযােযা িরুন।
মদথ ১৩:২৪-৩০ পয়ি শযামাঘাস (আর আোিা দনড়ায়নার) দে উপমা েীশু দিয়য়য়িন তা পড়ুন এবং মদথ ১৩: ৩৬-৪৩
পয়ি তার বযােযা দিেুন ।
ি. এোয়ন শয়তান (বা িযারী বাইয়বয়ল “পাপাত্মার সন্তান” / “দিয়াবল”) বলয়ত দি দবাঝায়না হয়য়য়ি
ে. এোয়ন শযামাঘাস এবং েম বলয়ত িায়ির দবাঝায়না হয়য়য়ি
ে. জদম বলয়ত দি দবাঝায়না হয়য়য়ি
ঘ. িেন শযামাঘাস সদরয়য় দেলা হয়ব
ঙ. শসয বলয়ত দি দবাঝায়না হয়য়য়ি

সহায়ি অনু সোন
১। নীয়ির প্রশ্নগুয়লার এিটার দবশী সদঠি উত্তর থািয়ত পায়র। আপনার উত্তরগুল দনয়য় অনয িায়রা সয়ে আয়লািনা িরুন:
ি. পাপ দিাথা দথয়ি আয়স?
ি. পৃদথবীর দিান মন্দ শদি দথয়ি?
ে. এিদট শদিশালী দিান মন্দ সো দথয়ি?
ে. আমরা আমায়ির দপতামাতায়ির িাি দথয়ি পাই?
ঘ. মানু য়ষর িদরয়ের ময়ধ্য দিান মন্দ শদি দথয়ি?
ে. বাইয়বয়ল “শয়তান” বলয়ত দি দবাঝায়না হয়য়য়ি?
ি. এিদট শদিশালী মন্দ দিান দিিু ?
ে. এিন বাোয়নর এিদট সাপ?
ে. দিান দবপে বা দিান শত্রু
ঘ. আমায়ির পাপ িরার প্রবর্তা ?
ে. বাইয়বয়ল “দিয়াবল” বলয়ত দি দবাঝায়না হয়য়য়ি?

ি. এিদট শদিশালী মন্দ দিান দিিু ?
ে. এিন বাোয়নর দসই সাপ?
ে. আমায়ির পাপ িরার প্রবর্তা?
ঘ. এিজন দমথযা দিাষারি?
২। প্রিাদশত বািয ২:৮-১১ পয়ি স্মূ র্ো মন্ডলীর িায়ি দলো দিদঠদট পড়ুন? এোয়ন দি শয়তান? দি দিয়াবল?
৩। দপৌয়লর দিদঠয়ত দতদন দিান দিান দলািয়ি “শয়তায়নর হায়ত দিয়ড় দিয়য়দি (বা “শয়তায়নর হয়স্ত সমপের্ িদরলাম”) বয়ল
উয়িে িয়রয়িন। বাইয়বয়লর দে দে োয়োয় এ রিম দলো আয়ি দসগুয়লা েুয়জ দবর িরুন। এর দ্বার দতদন দি
বুদঝয়য়য়িন বয়ল আপনার ময়ন হয়?

এই দবষয়য় আয়রা জানয়ত িাইয়ল দনয়ি উদিদেত বই/সূ েগুয়লা অনু সোন িরুন:


The devil: the great deceiver দলেি Peter Watkins (The Christadelphian িত্তৃ েি প্রিাদশত, ১৯৭৬)।
১২৮ পৃষ্ঠা। দিয়াবল, শয়তান, ভূ ত-দপ্রত ইতযাদি সম্পয়িে বাইয়বয়লর সিল মূ ল অংশগুল দনয়য় েয়েপূ বেি দবস্তাদরত
আয়লািনা িরা হয়য়য়ি।



The Christadelphians: what they believe and preach দলেি Harry Tennant (The Christadelphian
িত্তৃ েি প্রিাদশত, ১৯৮৬), “Jesus and devil” দশয়রানায়ম দলো ১৬ অধ্যায়। ২০দট পৃষ্ঠা। আরও দিেুন - Appendix
II



Wrested scripture: দলেি Ron Abel (The Christadelphians, Pasadena িত্তৃ েি প্রিাদশত)। পদবে শায়স্ত্রর
দে সমস্ত অংশগুয়লায়ত দিয়াবল ও শয়তায়নর দবষয় দলো আয়ি দিন্তু প্রায়ই ভুলভায়ব বযােযা িরা হয় দসই সমস্ত অংশ
দনয়য় ১৬৩ - ১৮৪ পৃষ্ঠায় আয়লািনা িরা হয়য়য়ি

আরও দিেুন
১৬। পরীো
১৭। পাপ
২৩। ভুত এবং মন্দাত্মা
২৪। দিয়াবল এবং শয়তান: পুরাতন দনয়ম

