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ভারতীয়রা ঋষিদের বংশধর, বানদরর নয়: ষবদেষি সাংসে 

 

চাল লস ডারউইদনর তত্ত্ব অস্বীকার কদর ভারদতর এক সাদবক ককন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বতলমান সাংসে োষনদয়দেন, ভারতীয়রা বানদরর বংশধর 

নয়, তারা ঋষিদের সন্তান। শুক্রবার িাল লাদমদে এমনটা োষব কদরন ষবদেষির সাংসে সাংসে সতযিাল ষসংহ। কলাকসভায় ষতষন 

োনান, তার ষবশ্বাস হদে, ভারতীয়রা ঋষিদের সন্তান, বানদরর নয়। তার এই মন্তদের িদর কলাকসভায় তীব্র হট্টদ াল শুরু হয়। 

ষবদরাধীিক্ষ তার মন্তদের প্রবল প্রষতবাে োনায়। এোড়া সামাষেক ক া াদ া  মাধ্যদম তার মন্তে ষনদয় শুরু হয় হাষস-তামাশা। এ 

খবর ষেদয়দে এনষডটিষভ। 

 

খবদর বলা হয়, শুক্রবার মানবাষধকার সংক্রান্ত একটি ষবল সম্পদকল আদলাচনায় অংশ ষনদয়ষেদলন সতযিাল। তখনই ষতষন ষবতষকলত 

ওই মন্তে কদরন।  

ষবদেষি সরকাদরর  ত শাসনামদল ষতষন মানবস¤িে উন্নয়ন ষবিয়ক মন্ত্রী ষেদলন ও এর আদ  মুম্বইদয়র পুষলশ কষমশনাদরর োষয়ত্ব 

িালন কদরদেন। 

সতযিাল বদলন, ভারতীয় সংস্কৃষত মানবাষধকারদক গুরুত্ব কেয় না এবং মানবাষধকার কমীদের োিাদরও ককাদনা ধার া কিাি  কদর 

না। আমাদের সংস্কৃষত বদল, আমরা ঋষিদের সন্তান।  ারা ষবশ্বাস কদরন মানুি বানদরর সন্তান তাদের কষ্ট ষেদত চাই না ষকন্তু 

আমাদের সংস্কৃষত অনুসাদর আমরা ঋষিদের সন্তান। 

 

তার এই মন্তদে ষবস্ময় প্রকাশ কদরন তৃ মূদলর সাংসে মহুয়া মমত্র। সংসদের অষধদবশন শুরুর ষেদনই তার ভািদ  সাড়া কেদলষেদলন 

মহুয়া। কমাষে সরকার কীভাদব েযাষসবােী হদয় উঠদে, তা ষবস্তাষরত তুদল ধদরষেদলন। শুক্রবার সতযিাদলর মন্তদের ির অবাক 

ষবস্মদয় ষতষন তাদক প্রশ্ন কদরন, আিনার মা ষক  রু? 

 

এর প্রষতষক্রয়ায় সতযিাল বদলন, ক  মানুদিরা মানবাষধকার কমীদের মূল্য োদন না তারাই আমার কথার ষবদরাষধতা করদব। 

ষতষন আদরা বদলন, আমাদের সংস্কৃষত বদল মানবাষধকার কমীদের ককাদনা প্রদয়ােন কনই। আমাদের েরকার ভাল ও ন্যায়ষনষ্ঠ মানুি 

হদয় ওঠা। আমরা মানুদির সদে কতমনটাই কষর, ক মনটা আমাদের সদে করা উষচৎ বদল আমরা মদন কষর। আমরা সব মানুিদক 

শ্রদ্ধা করদত চাই। এটাই আমাদের সংস্কৃষতর আেশ ল। 

 

 

ষবদেষি সাংসে আদরা োষব কদরন, মানবাষধকার কমীরা ষবদেষশ সংস্থার দ্বারা অথ লননষতক মেতপুষ্ট এবং তারা েষে, োতীয়তাবাে-

ষবদরাধী ও ধি লকদের সমথ লক। ষতষন বদলন, সরকার তাদের মানবাষধকার রক্ষায় েস্ত  াদের কসটার প্রদয়ােন আদে। 

ষডএমদক সাংসে কাষনদমাষি প্রাক্তন মন্ত্রীর সমাদলাচনা কদর বদলন, আমরা কহাদমা স্যাষিদয়ন্স। এই কদক্ষ মবজ্ঞাষনক দৃষষ্টভষে ঠিক 

রাখা উষচত। 

 



সতযিাদলর তীব্র সমাদলাচনা কদর ষতষন আদরা বদলন, দুভলাগ্যেনক হদলও, আমার পূব লপুরুিরা ঋষি ষেদলন না। আমার পূব ল পুরুি 

কহাদমা স্যাষিদয়ন্স ষেল। আর ষবজ্ঞান বদল ক , আমার বাবা-মা হদে শূদ্র। তারা ককাদনা ঈশ্বদরর  দভ ল েন্ম কননষন বা ককাদনা ঈশ্বদরর 

অংশও নন। তারা পৃষথবীদত েন্ম ষনদয়দেন। আর আষম অযা আমার রাদেযর অদনক মানুি আে এখাদন োঁষড়দয় আষে সামাষেক 

ন্যাদয়র আদদালদনর েন্য ও মানবাষধকাদরর েন্য। ক  অষধকার ষনদয় আমরা আেও লদড়  াষে ও লড়দত থাকদবা।  

মানবাষধকার রক্ষা ষবল, ২০১৯ কলাকসভায় িাশ হদয়দে। তদব বহু ষবদরাধী সাংসে আিষি োষনদয় বদলদেন, এই ষবদল অদনক োঁক 

আদে। 

 

উদেখ্য, সতযিাল এই প্রথমই এমন ষবতষকলত মন্তে কদরনষন। এর আদ  ২০১৮ সাদলও ষতষন ডারউইদনর ষববতলনবাদের তত্ত্ব 

অস্বীকার কদরন ও কসটিদক িাঠ্যবই কথদক সষরদয় কেলার োষব োনান।  

 


