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আেমিরকানরা বেল Rat God। iদািনং আেমিরকায় ভারতীয় eiচ.oয়ান.িব িবেরাধী যত oেয়ব সাiট 
আেছ, তােত ভারতীয়েদর oরা বেল র ◌্যাট গড oরিশিপং iিnয়ান। eiসব iঁdর দবতার ভkরা 
সফটoয়ার মােকেট আেমিরকানেদর sভূেম িরিফuিজ বািনেয়েছ। iঁdেরর যারা পুেজা কের, তারা আবার 
সফটoয়ার করেব িক টাiেপর ব াপার আর িক! র ◌্যাট গড oরিশিপং আেমিরকান s াং eর anভুk হেয়েছ 
সmpিত। 
 
ভারেত aিধকাংশ িহnু যসব পূেজা aচনা কের তার সবটাi প াগািনজম। আিদবািস সংsৃিতর ধারার সােথ 
bাkণ  িহnুধেমর ককেটল। ‘গা’ eর aথ হেc বুিd, ’না’ মােন jান। মােন হেলা িগেয় গেনশ হেc 
jান eবং আেkল বুিdর দবতা (গনপিত, িবনায়ক iত ািদ নানা নােম িহnুরা eর পুেজা কের)। তাহেলi 
বুঝুন গেনেশর পুেজা কের আম-ভkেদর িবদ াবুিd eেতাi বেড়েছ, তারা গেনশ dধ খােc iত ািদ জাতীয় 
িব ােস মg। িবেজিপর িকছু শীষsানীয় নতৃt ডায়ালগ ঝাড়েছন, eটা নািক িহnুধেমর p t pমােনর 
জন  ‘কিলযুেগ’ বাবা গেনেশর কীিত! inারেনেটo ei গেনেশর dধ খাoয়া িনেয় aেনক সাiট আেছ*।  
িহnুরা দাবী কেরেছন  তােদর ধমi সত  ধম  (True religion), কারণ তােদর দবতা dধ খেয় িনেয় 
জনগেণর মােঝ aেলৗিককতার pমাণ িদেয়েছ।  aন  ধেমর uপাস  দবতারা িক eমন কীিত ঘিটেয় 
দিখেয়েছ কখেনা? 

 
 
কীিতi বেট। গাছ িক কের মািট থেক জলটােন তারা সটা জানেলi সবাi বুঝেত পারেতা গেনেশর ড়ঁ িক 
ভােব ‘ক ািপলাির’ eকশেনর মাধ েম জল বা dধ টানেছ। জল খুব শিkশািল পালার aনু eবং aিধকাংশ 
সারেফেসর সােথ বশ জারােলা আকশেন আবd। ফেল সrক ািপলাির বেয় জল বা dেধর মতন জলীয় 
পদাথ aনােয়েসi uঠেত পাের। eটা ধু গেনেশর dশ খাoয়া কন, s িদেয় পপিস কালা কাoয়ার 
সময়o য কঊ দখেত পােব। eছাড়া ম াস-িহেsিরয়ার ব াপার তা আেছi†।  স জন  ভারেতর মূিত 
dধ খাoয়া r করার িকছুিদন পর নািক সাত সমুdুর তেরা নদীর oপাের ক ানাডার মিnেরর মূিতgেলাo 
dধ খাoয়া r কের িদল! pবীর ঘাষ, স ানাল eডমারাকু সহ ভারতীয় যুিkবাদীরা eবং aন ান  িবjানীরা 
তা তা আেছনi, জমস রািn সহ aেনেকi বjািনকভােব ধমবাদীেদর যুিk খnন কেরেছন‡।  
যুিkবাদীেদর কu কu িনেজরাi গেনেশর মুিত বািনেয়  তােক কাক, ফাnা, hiিs, িবয়ার, গামূt সবi 
খাiেয় ছেড়েছন।   
 

                                                 
* uদাহরণ srপ www.milkmiracle.com সাiেট যাoয়া যেত পাের।  
† তেথর জন  দখুন, http://www.ibnlive.com/news/science-behind-milk-drinking-gods/19175-11.html  
‡  James Randi, Milk-drinking statues, http://www.randi.org/hotline/1995/0027.html  
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aবশ  বjািনক সিত েত আর িক যায় আেস! গেনশ বাবাজীপন সi ঋকেবেদর সময় থেক ভারতীয়েদর 
িবদ াবুিd eেতা udার কেরেছন আেজা তারা iঁdর পুেজা করেছ। প পািখ-গাছপালা পুেজা করা eকিদেয় 
ভােলা, কারণ eেত প পািখ eবং pকৃিতর pিত মানুেষর ভােলাবাসা বৃিd পায়। সটাi পাগ ািনজেমর ujjল 
িদক। aন িদেক eমনতেরা কুসংsাের আবd সমাজ িক ভােব সামেনর িদেক eেগােব সটাo িচnার িবষয়।  
আর aপচেয়র ব াপারটা ত আেছi। ভারেতর মত হত-দিরd রাে  যখােন মানুষ d- বলা খেত পায় না, 
সখােন গামলা গামলা dধ গেণেশর শূেঁড় তুেল িদেয় িক aথহীন aপচয়! e িবলািসতা িক আমােদর সােজ? 

aবশ  eখােন p  uঠেতi পাের, আেমিরকার সংখ াগির  লাকi িববতেন িব াস কের না-বাiেবেলর 
ছহাজার বছর সৃি তেtti তােদর মানিসক বৃিd সীমাবd। তাo আেমিরকা রা  িহসােব িবদ া-বুিd eবং 
শিkেত পৃিথবীেত pথম। তাহেল ei ধঁাধার utর ক দেব? 
 
 
সামািজক িববতেনi eর utর িমলেব। আসেল সমােজর uেtারন না aবনমন তা aেনক িকছুর oপর 
িনভরশীল। eর মেধ  সব থেক grtপূণ হেc সমােজর uৎপাদন শিk। eটা aেনক িকছুর oপর িভিt 
কের বৃিd পায়- যমন িশkার মান eবং পিরকাঠােমা, বাজার aথনীিতর oপর িনভরশীলতা, জনসংখ া বৃিdর 
সােথ uৎপাদন বৃিdর সmক , সmদ বnেনর পdিত, সামিরক শিk িদেয় শtrর আkমণ pিতহত করার 
kমতা iত ািদ। তাi aৈবjািনক কুসংsারাcn িচnাধারা, আমােদর ei uৎপাদন কাঠােমায় কতটা kিত 
কের সটা িননয় করা জrরী। যমন gজরাট ভারেতর মেধ  সবেথেক বশী িহnুtবািদ রাজ  হoয়া সেtto 
aথনীিতর িদক িদেয় পি মবে র থেক aেনক eিগেয়। নািsক কমু িনus দশgিল থেক কুসংsার 
আcn আেমিরকা jান-িবjান eবং জনকল ােন aেনক বশী agসর। কারণ gজরাট বা আেমিরকা ধািমক 
কুসংsাের আcn থাকেলo unিতর জন  ধনতািntক পথ aনুসরণ কেরেছ- যার uৎপাদন শিk সমাজতেntর 
চেয় বশী। সখােন পি মবে  আমরা লিলনতািntক aৈবjািনক কুসংsাের িনেজেদর আবd রেখিছ। 

aথাৎ গেনেশর dধ খাoয়া বা িববতেন না িব াস করা eকমাt কুসংsার নয়। রাজৈনিতক মতবােদ an 
িব াসo কুসংsার িবেশষত সটা যিদ aৈবjািনক হেয় থােক। পৃিথবীর aেনক কিমuিনs রাে i ভুল eবং 
aৈবjািনক পdিত aনুসরণ করা হেয়িছেলা।  সজন  আমরা দেখিছলাম s ািলেনর জামানায় জেনিটk 
iি িনয়ািরং eর বােরাটা বািজেয় িদেয় িকভােব লাiেস ুজেমর anিব াস pেমাট করা হেয়িছল।  
 
 
সুতরাং কুসংsার সবt। ei কুসংsার থেক মুিk পেত গেল জীবেনর pিতিট kেt, সমােজর pিতিট 
চুিk িননেয়, রাজনীিতর pিতিট আনােচ কানােচ িবjান িভিtক িচnা আনেত হেব। পৃথবীেত ঈ ের িব াস 
কের সব থেক কম জামানীেত। জামানী মৗিলক গেবষনা eবং iি িনয়ািরং গেবষনায় আেমিরকার থেক 
বশ িকছু kেt eিগেয়, িকnt সমাজতািntক কাঠােমার জন  সi সব গেবষনার ফল বাজাের খুব বশী 
পঁৗছােc না বা পঁৗছােলo সটা সmব হেc আেমিরকার কাmানীgিলর মাধ েম। aথাৎ ধু ধেমর 
kেti বjািনক িচnাধারা আনা যেথ  নয়। ei empericism ছড়ােত হেব pিতিট kেt। 
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জামািনেত sুেল ধমতtt পড়ােনা হয়। আমার eক বnুপtী মাiকা জামানীেত ধমিশkা eবং গিণেতর 
িশিkকা। আিম oর কােছ জানেত চেয়িছলাম জামানীেত ধেমর নােম িক পড়ােনা হয়। মাটামুিট যা বুেঝিছ 
জামানীেত pবল িবjান িশkার পাশাপািশ ধমীয় নিতকতার িশkা দoয়া হয়। eটার pেয়াজন িবতিকত। 
িকnt িহটলােরর সাসাল ডারuiিনজম িনেয় aমানিবক পরীkা-িনরীkার জন  জামান সরকার eটা 
িসেলবােস রেখেছ। তা সেtto ei kেt জামািনেত eকটা ভােলা কাজ হেয়েছ। সবাi sুেল ধম িনেয় 
পড়ােশানা করায়, eবং পাশাপািশ িবjােনর িভিt দৃঢ় থাকায়, ধেমর ভূত জামান সমােজ সব থেক কম। 
eকটু চাখ খুলেলi দখা যােব আমােদর বnুেদর মেধ  সব থেক যারা ভােলা কারান পেড়েছন eবং 
বােঝন, তারাi সব থেক বশী iসলাম িবেরাধী। কারণ ধম িনেয় পড়ােশানা করেলi, ধেমর বুজrিক সবার 
আেগ বাঝা যায়। aবশ  যিদ িবjােনর িশkাটা আেগ থেক িঠক ঠাক থােক। সুতরাং sুেল পরীkািনভর 
িবjান িশkার oপর আেরা বশী জার িদেত হেব। 
 

 
ড. িবpব পাল, আেমিরকােত বসবাসরত পদাথিবদ, গেবষক eবং লখক। eক সময় িভnমেতর 
মডােরটর িছেলন, বতমােন www.fosaac.tv সmাদনার সােথ জিড়ত।  
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