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We feel privileged to dedicate this issue to the 

memory and works of nineteenth century 

activist and educator Jyotiba Phule.  

Coming 14th April is Dr Ambedkar’s 140th 

birth anniversary. This issue carries a special 

section covering major events of Dr 

Ambedkar’s life through archival photographs. 

As usual, this month’s Egalitaria features last 

month events of Egalitarians, curated news 

articles, two special articles by members, and a 

short story. The D’ Tales presented in this 

issue explores the caste diversity in the Tamil 

Nadu Agricultural University’s masters 

programme. Please do read and let us know 

what you feel. 
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Events in March 

 • On 02.03.2021, an RTI Appeal (First) has been filed to the appellate authority on “caste category wise number 

of Group 1 and Group 2 officers in TN Police department”, since the PIO did not furnish the information in the 

stipulated time (30 days) period. 

 

• After the order issued by TN Information Commission on 16. 02. 2021, TNAU furnished Caste- Category wise, 

Department wise number of students enrolled for the Masters and Doctoral Programme from 2000 to 2019 on 

02.03.2021. 

 

•  “No separate allocation of funds has been made for Swachh Rail, Swachh Bharat scheme”, responded by 

Ministry of Railways on 04. 03. 2021 to our RTI query, year- wise amount of money allocated and spent for 

Swachh Rail, Swachh Bharat scheme. 

 

• “EGALITARIA” was adopted as our monthly newsletter’s name on 08.03.2021. 

 

• On 16.03.2021, TNAU has furnished the details of Department wise, Gender wise, Category wise number of 

applications received and enrolled for Masters and Doctoral Programme in the academic year 2020- 21. Further 

queries in the same RTI were not provided. Hence, the RTI appeal (First) was filed to TNAU on 31.03.2021. 

 

• “All coaches in the passenger trains are installed with bio-toilets”, responded by Ministry of Railways on 

16.03.2021 to our RTI application.  

 

• An RTI application seeking current vacancy details in the secretary level jobs at the National commission for 

Safai Karamcharis, Ministry of Social Justice and Empowerment was filed on 26.03.2021. 

 

• We sent an invitation to writer Thiru. Jeyamohan on 26.03.2021 seeking him to deliver a lecture for 

“Egalitarians 1st Dr. Ambedkar Memorial Lecture”. We are happy to inform that he has accepted our invitation 

and the event will be held on 11. 04. 2021. 

 

• On 26.03.2021, the Appellate Authority has directed the Social Welfare officers of all the Districts, in response 

to our RTI appeal (First), to furnish the details of Dr.Muthulakshmi Reddy Ninaivu Inter-caste marriage 

assistance scheme category one and two since its inception. 

 

• We have conducted our regular monthly meeting on 14. 03. 2021. Prof. Hippu Salk Kristle Nathan, Founder 

and Secretary of PeFSSEDs, shared his experience with the PRICE. Further, we discussed about shifting our 

regular monthly meet to third week of every month, Dr. Ambedkar Memorial Guest Lecture in April, and 

Redrafting and Reorganization of our executive committees, at length during the meeting.        

 

 

 

Monthly review meet, 14th March2021 



  

Donations (between 1st and 31st March 2021) : Rs. 4000.0/-  

Donor      : Members 

Expenditure (between 1st and 31st March 2021) : Rs. 0.0/- 

Balance (as on 31st March 2021)   : Rs. 26000/-  

 

Bank Account Details 

Bank   : Axis Bank 

Account number : 913010045380268 

Account type : Savings Account  

IFSC  : UTIB0001449 

Account holder : Manoj K G 

Mobile number : 8851583097 

 

 

Financial Position 
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 Nine new members have joined us last month. This makes our total strength twenty-five. However, member diversity    

is still a concern for us. 

                           

  

                                   

                                         

 

   

 

Egalitarians Welcomes  

EG Ajithkumar EG Harivarathan EG Sivaraman EG Karthikeyan 

EG Subash EG Kousalya EG Sandhiya EG Vaishali EG Jagadhesan 
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Let’s Discuss the ‘C’ Word 

 • Sociologist Satish Deshpande in his article (The Indian Express, 15th Mar 2021) walks us through the history of 

affirmative action in India and shows how after almost a century we have come back to where we started from – 

from the quest for social justice to a mere power sharing game. He further asks hard but important questions by 

reflecting on the recent developments that undermine reservations for the marginalised.  

 

• This article (The Guardian, 10th Mar 2021) explores a study commissioned by the Ministry of Social Justice (GoI) 

that recommends masking of surnames of the candidates appearing for the coveted UPSC examinations. The article 

also sheds light on the dismal representation of Dalits in upper echelons of bureaucracy and argues that by masking 

surnames during the interview process will give a fair chance for people from Dalit community in selection.  

 

• RTI data reveals that although some of the newer Indian Institutes of Management (IIMs) like Shillong have made 

some progress in hiring faculty from Scheduled Castes and Tribes, and Other Backward Classes over the recent 

years, these communities make up less than 10% of faculty at the older, more prestigious IIMs. Eg: IIM Nagpur 

does not have a single faculty member from any of the reserved categories.  

 

• Shreehari in an article details the need for having a reliable data on Dalit Christians and Muslims to overcome the 

century old discrimination and illogical separation from their Hindu Counterparts in recognising them as Scheduled 

Castes and Tribes. As agreed by Supreme court, Religion as a basis in identifying Scheduled Castes should be done 

away with. Change in Religion has not denounced discrimination. Adding to the woe, not recognising them as 

Scheduled Castes prevent them from availing benefits of Reserved Constituency, being covered under SC/ST 

Prevention of Atrocities act, etc. 

 

• Rahul Kumar, a student of the IIT Gandhinagar, in his article (The Print, 24th Mar 2021) brings to the fore, through 

data and anecdotes, the hegemonic upper-caste guild in India’s higher educational institutions.  

 

• Nutan, a Dalit transwoman, in her article (The Indian Express, 6th Oct 2019) shares her personal predicament of 

being ‘the twice untouchable’ – the Dalit and the transgender.  

 

• Social Activist Kancha Ilaiah Shepherd in his article (The Wire, 27th Mar 2021) gives a powerful rejoinder to the 

Supreme Court bench’s question ‘for how many generations will reservations continue?’.  

 

• Goutham Raj Konda, an Urban Policy researcher at the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, narrates the story 

of his Dalit friends who early on in their life had given-up education to shoulder family responsibility. He further 

argues that Dalit stories deserve to be told because they are testimony to India’s ‘cate and class nexuses’.  

• Breaking off the stereotype that society imagines Dalit women as objects of pity, subjects of study,Paikabai 

Khobragade was class apart to recreate her destiny. Her life, commencing in the 1800s, is a journey of ethereal 

strength and extraordinary grit. Being a widow, she managed to be a business woman managing vast track of 

cultivated land, a bullock cart business and focused sharply on her children’s education and entrepreneurship skills. 

Khobragade was an individual who was replete with business acumen, bravery, intelligence, bold assertions, care 

for the family and community, and respect for the self. As described by Ankita Apoorva in her article, Paikabai 

Khobragade’s life is an anti-caste documentation, discovery and literature on an independent path, which changes 

the dominant-caste narratives of Dalits. Read more on Paikabai and her endurable journey here.  

 

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/supreme-court-caste-reservation-ceiling-ews7228318/
https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/10/caste-aside-hide-names-to-curb-dalit-job-bias-in-india-study-says
https://www.thehindu.com/education/more-diversity-in-faculty-hires-at-newer-iims/article34084919.ece
https://scroll.in/article/989608/why-india-needs-more-reliable-data-on-dalit-christians-and-muslims
https://theprint.in/campus-voice/sc-st-obc-representation-in-indian-education-is-dismal-upper-caste-nexus-persists/627217/
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/dalitalty-untouchables-dalits-rights-lgbt-transgender-6055510/
https://thewire.in/caste/the-supreme-courts-question-about-reservations-is-the-wrong-one-to-ask
https://thewire.in/caste/dalit-caste-everyday-rural-life
https://feminisminindia.com/2021/03/15/paikabai-khobragade-history/


 

 

  

 

 
 

  

 

 

We present here the graphics of the caste diversity in masters admissions at the Tamil Nadu Agricultural 

University between 2000 and 2020, collected through the RTI act. Raw data can be accessed here.  
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‘D’Tales 



 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

De jure vs De facto in 2020-21 Admissions 

Category Norm Actual 

SC 15 16.2 

SCA 3 1.9 

ST 1 1.1 

MBC / DNC 20 19.9 

BCM 3.5 3.5 

BC 26.5 26.5 
 

 

Number of Departments/Areas with No Dalit/Adivasi Students in 2020-21 

Number of Departments with Zero SC Students 16 

(50.0) 

Number of Departments with Zero SCA Students 25 

(78.1) 

Number of Departments with Zero ST Students 28 

(87.5) 

Total Number of Departments 32 

Figures in parenthesis are percentage to the total 

 

 

Watch this space for caste diversity in doctoral degree admissions in the Tamil Nadu Agricultural University. 
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Dr Ambedkar B’ Day Special 
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Dr.Ambedkar married Ramabai in 1906 at the age 

of 15. He said her support was instrumental in 

helping him pursue his higher education and his 

true potential. His affectionate name for her was 

‘Ramu’, while she called him ‘saheb’.  

 

Dr.B.R. Ambedkar’s book ‘Thoughts on Pakistan’, 

published in 1941, was dedicated to Ramabai. 

 

In 1913, Dr.Ambedkar moved to the USA at the age 

of 22. He had been awarded a Baroda state 

scholarship of 11.50(sterling) per month for 3 years 

under a scheme established by Sayajirao Gaekwad 

III. 

 

He passed in his M.A. exam in June 1915, majoring 

in Economics, and other subjects of Sociology, 

History, Philosophy, Anthropology. 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
   
  

  

                                                        

 

                                                       

                                                                 

 

 

 

Dr.Ambedkar entered into the world of Newspaper in 1920 through ‘Mooknayak’ (leader of the voiceless- 

marathi weekly) 

Later he started ‘Bahiskrut Bharat’ (1927-29), ‘Janata’ (1930-56). 

Finally, he renamed Janata newpaper into ‘Prabuddha Bharat’ in 1956 

 

The Mangaon Conference on 21st March 

1920, was the first public meeting of Dr. 

Ambedkar where Shahu Maharaj 

announced that Dr. Ambedkar is the true 

leader of the oppressed classes in India. 
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Dr.Ambedkar hold a Conference of the Depressed 

Classes at Yeola, 1935. 

 

In this famous Yeola Conference, he announced his 

plan to renounce Hinduism. 

 

 

Reception committee for ‘Mahad Satyagraha’ 

 

On 20th March, 1927, Dr. Ambedkar launched 

satyagraha to assert Dalits’ right to use water in a 

public tank in Mahad, Maharastra. 

 

(In photo), Seated from left to right are 

Mr.Keshavrao Adrekar, Mr.Govindrao Adrekar, 

Karmaveer Sambhaji Tukaram Gaikwad,                 

Dr. Ambedkar, Mr. Mnadalekar, Mr. Shivram Gopal 

Jathav and Mr. C. L. Mohite Guruji. Behind them 

right are comrade Ramchandra Babaji more and 

other social worker. 

 
To commemorate Mahad satyagraha, 20th March is 

being observed as “Social Empowerment Day”  
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As a member of first Cabinet of India, 1950. 

(Sitting left to right) B.R.Ambedkar, Rafi Ahmed Kidwai, Sardar Baldev singh, Maulana Abul Kalam Azad, 

Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad(President), Vallabhai Patel, John Mathai, Jagjivan Ram, Rajkumari Amrit 

Kaur and S. P. Mukherjee.  

(L to R standing) Khurshed Lal, R. R. Diwakar, Mohanlal Saksena, N. Gopalaswami Ayyangar, N.V. Gadgil, K. C. 

Neogy, Jairamdas Daulatram, K. Santhanam, Satya Narayan Sinha and B. V. Keska. 

 

Dr.B. R. Ambedkar, as a chairperson of 

Drafting Committee, participating in the 

debates of Constituent Assembly. 
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Dr. Ambedkar publicly converted on 14th 

October 1956, at Deekshabhoomi, Nagpur, 

over 20 years after he declared his intent to 

convert. Around 3,80,000 of his followers 

converted into Buddhism at the same 

ceremony 

 

Dr. Bhimarao Ramji Ambedkar among other 

dignitaries at India’s First Republic Day parade. 
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Dr. Ambedkar with his second wife Savita Ambedkar, 

holding a statue of the Buddha, during the Dhamma 

Diksha ceremony in Nagpur, 1956. 

 

Ambedkarites and Buddhists refer to her as Mai or 

Maisaheb, which stands for ‘Mother’ in Marathi 

language 

 

Rest In Peace, 

Since 1948, Dr. Ambedkar suffered from 

diabetes.  

His health worsened during 1955. Dr. 

Ambedkar died in his sleep on 6 December 

1956 at his home in Delhi. 

 



 
 

  

 

 
 

  

 

 

EG Vignesh 

அது ஒரு அழகான சொலை. மரங்களும், செடிகளும், சகாடிகளும்     ஒன்ச ாச ான்று கூடி, சிரித்து, 

விலையாடிக்சகாண்டிருந்தது. மண்ணின் ஈரப்பதம் முந்லதய நாள் சபய்திருந்த மலழலயக் காட்டிக்சகாடுத்தது. மரங்களின் 

இலைகளில் தங்கியிருந்த மலழத்துளிகள் எப்சபாது சேண்டுமானாலும் மண்ணில் விழுந்து வி க்கூடும். காண்சபார் கண்கலைக் 

கட்டிப்சபாடும் அைவிற்கு, ேண்ண ேண்ணப் பூக்கள் பூத்துக் குலுங்கிக்சகாண்டிருந்தன.சேப்பச் ெைனக் காற்றுகூ  

அச்சொலைலயக் க ந்து செல்லகயில் குளிர்ந்த சதன் ைாக மாறி க்கூடும். 

இத்தலகய அழகான சொலைலய அங்குள்ை மனிதர்கள்தான் பராமரிக்கி ார்கள். ஆனால் அந்த சொலை அேர்களின் 

மனதில் எந்தசோரு கிைர்ச்சிலயயும் தூண்டுேதில்லை. காரணம், அச்சொலை ஒரு சில ச்ொலையின் ோனுயர்ந்த சுேர்களுக்குள் 

அகப்பட்டிருந்தது. அதலன பராமரிப்பேர்கள் சேள்லையால  உடுத்திய சில க்லகதிகள். 

ஆனால் சேளியிலிருந்து ப ந்துேரும் ப லேகளுக்கு அச்சொலை என்றுசம ஒரு ரம்மியமான இ ம். ஏசனனில் 

ப லேகளுக்கு நீைோனசம எல்லை. சில ச்ொலைச் சுேர்களும், நாடுகளின் எல்லைக்சகாடுகளும் அலேகளுக்கு ஒரு 

சபாருட் ல்ை. மனிதர்கள்தான் சில ச்ொலைகளில் அகப்பட்டு உழல்கி ார்கள். சிைர் சில ச்ொலைகளில், சிைர் அகச்சில களில். 

சில களுக்குள் ோழும் மனிதர்களுக்கு என்ல யும் சபாை அன்ல ய நாள் காலையும் விடிந்தது. சில க்கு 

சேளியிலிருப்பேர்களுக்கு சேண்டுமானால் திங்கட்கிழலம காலையும், ஞாயிற்றுக்கிழலம காலையும் சேறு சேறு 

மனநிலைலயத் தரக்கூடும். ஆனால் சில க்குள் இருப்பேர்களுக்கு அத்தலகய சேறுபட்  மனநிலை அரிதுதான். ஆனால் 

செயிைர்கள் மத்தியில் ஒரு சிறு பரபரப்பு. பணியி மாறுதல் சபற்று அந்த சில ச்ொலைக்கு ேரவிருக்கும் புதிய செயில் 

சூப்பிரண்டு ரசமஷ்-தான் அேர்களின் பரபரப்புக்குக் காரணமாக இருக்கசேண்டும். செயிைர்கள் சிறு சிறு மாலைகளு ன் அேன் 

ேருலகலய எதிர்சநாக்கிக் காத்திருந்தனர். 

சூப்பிரண்டு ரசமஷ் இத்தலகய பணியி மாறுதல்களுக்குப் பழகிவிட்டிருந்தான். ஆனால் அேன் மலனவியும், 3ம் ேகுப்பு 

படிக்கும் அேன் குழந்லதயும்தான் இேற்றிற்கு பழக முடியாமல் ெலிப்புற்றிருந்தனர். ேழக்கம்சபாை ரசமஷ் மட்டும் அரசு 

ஒதுங்கியிருந்த குடியிருப்புக்கு ேந்திருந்தான். ஒரு மாதம் கழித்து மலனவியும், குழந்லதயும் ேருேதாய் திட் ம்.  

முதல்நாள் பணிக்கு காரில் ேந்துசகாண்டிருந்தான். ொலைகளில் சபாக்குேரத்து சநரிெல். அதற்கு மா ாக காருக்குள் 

இலையராொவின் "நீ பார்த்த பார்லேக்சகாரு நன்றி ....." பா ல் ஒருவித சமல்லிய உணர்லேத் தந்தது. ெட்ச ன்று அேன் 

மலனவிலய நிலனத்துக்சகாண் ான். எவ்வித காமமும் இன்றி உன்னதமான காதலை இலெ தூண்டிவிடுகி து என 

நிலனத்துக்சகாண் ான். 

"உயிசர......ோ" என ேரிகள் முடியும் இ த்தில், இலெ சமன்லமயாக சமசைழுந்தது. இலெசயனும் சமகம் உதிர்க்கும் 

காதல்மலழயில் நலனந்தோச  சில ச்ொலைக்கு ேந்தல ந்தான்.  

செயிைர்கள் அேலன மாலை அணிவித்து ேரசேற் னர். அேர்களின் மரியாலதலய ஏற் பின், சில ச்ொலைலயச் 

சுற்றிப்பார்க்கச் சென் ான். அந்த சொலை அேனுள் மட்டும்  ஒரு மனக்கிைர்லே ஏற்படுத்தியது. சில ச்ொலையில் அகப்பட்  

சொலை அேனுக்கு அபத்தமானதாகத் சதான் வில்லை. ப லேகலைப் சபாைசே அேனுக்கும் அது ரம்மியமான இ மாகசே 

சதான்றியது. ோனுயர்ந்த கட்டி ங்கள் மட்டுமல்ை, எந்தசோரு தல யும் அேன் அக பயணத்திற்கு ஒரு சபாருட் ல்ை.  

அடுத்து அேன் அல க்குச்சென்று சகாப்புகலைப் பார்லேயிட் ான். அதில் ஒரு சிேப்பு நி  சகாப்பு அேனது கேனத்லத 

அபகரித்துக்சகாண் து. அதில் மூழ்கத் சதா ங்கினான். 18-ேயது நிரம்பிய சில க்லகதிகள் சிைரின் 12-ம் ேகுப்பு மதிப்சபண் 

ொன்றிதழ்கள் அ ங்கிய சகாப்பு அது. அதில் சேைன் என்பேனின் மதிப்சபண் ொன்றிதலழப் பார்த்தான். மூக்குக்கண்ணாடிலயச் 

ெரிசெய்து சகாண்டு, சீட்டின் நுனிக்கு ேந்தமர்ந்தான். சேைன் 1095 மதிப்சபண்கள் எடுத்திருந்தான். சில ச்ொலையில் இருக்கும் 

ஒருேன் இவ்ேைவு மதிப்சபண்கள் எடுப்பது என்பது அொத்தியமானது என ரசமஷ்-ன் அனுபேம் கூறியிருக்கசேண்டும். அதுதான் 

அேன் வியப்பிற்கு காரணமாயிருக்கக்கூடும். 

உ சன செயிைர் காளியப்பலன அலழத்தான். 'சொல்லுங்கய்யா' என் ோச  உள்சை ேந்தான் காளியப்பன். 
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 'சேைசனா  மார்க் சீட் பாத்சதன். நல்ை மார்க் எடுத்திருக்கான் அந்த லபயன். சேளிை நல்ை சூழல்ை இருக்க 

பெங்கசை இவ்சைா மார்க் ோங்கு து கஷ் ம். என்ன சகஸ் காளியப்பன் அந்த லபயன்சமை?'  

'மர் ாரு ொர், ொதி சேறியிை, கூ  படிக்கி  லபயன்கூ  ந ந்த ெண்ல யிை தள்ளிவிட்டு அந்த லபயன் 

செத்துப்சபாய்ட் ாங்லகயா. ஆளு நல்ை சேேரமுங்க. நல்ைா படிப்பான். ஆனா பாருங்க ொதிசேறி. ொதிசபர பச்ெ 

குத்திக்கிட்டு, ஆண்  பரம்பலரன்னு சொல்லிட்டு திரிோன். என்று விேரித்தான் காளியப்பன். 

'என்ன காளியப்பன் சொல்லுறீங்க? படிப்புதான் எல்ைாத்லதயும் மாத்துமுனு நம்பிட்டு இருக்சகாம் . நீங்க என்ன 

குண்  தூக்கி சபாடுறிங்க?' என் ான் ரசமஷ்  

 'படிப்பா? எந்த படிப்புங்க? இப்ப இருக்கு  படிப்சபல்ைாம் பா ப்புக்க சமஞ்சுட்டு மார்க்க கழியு  சேை. 

ெமூேத்த எேன் படிக்கான்? படிப்ப நல்ைா  காசு  பாக்கு  ோய்ப்பாேல்ை பாக்கான். நிெந்தானுங்க. இந்த சேைன 

எடுத்துக்கிடுங்க. மார்க் சீட்டுக்கும், ஆளுக்கும் ெம்பந்தமில்ைாம இருப்பான். இேன் ஒரு ொம்பில்தான்.  சேளிய சந ய 

இப்புடிதான் திரியுது'  என்று ப  ப  சேன சபசி முடித்தான் காளியப்பன். 

ொதாரண செயிைர் இவ்ேைவு  கூரிய அேதானிப்புகலை முன்லேப்பது கண்டு ஆச்ெர்யமல ந்தான் ரசமஷ். 

காளியப்பன் கூறிய ோர்த்லதகளில் உள்ை ஒரு சகள்வி மட்டும் அேன் பிரக்லஞ  முழுக்க நில ந்திருந்தது. கல்வி   

 ஒருேருக்கு என்னோக இருக்க சேண்டும் ?  மனுென சநசிக்க கத்துத்தராத  கல்வி , சபாருளீட்டும் சபாருட்ச  

மூர்க்கமாகக்  கற்றுத்  தரப்படும் கல்வி இருந்தும் என்ன பயன் ? கல்வியின் ேழி ொதிலய அழித்சதாழித்துவி ைாம் என்  

அேனது நம்பிக்லகயில் , அத்தலகய கல்வியின் ேடிேம் என்னோக இருக்க சேண்டும்? என் , சகள்வி ஒரு அதிர்லே 

ஏற்படுத்தியது. இந்த சகள்விகளின் நில கைால் அேன் உள்ைம் கனத்து விம்மியது. அருகிலிருந்த  ம்பைரில் இருந்து 

தண்ணீர் பருகி ஆசுோெப்படுத்தி சகாண் ான். குளிர்ந்த நீர் அேனுள் இ ங்கியது. அேன் உணவுக்குழாயின் ேழித்த த்தில் 

அக்குளிர்ந்த நீர் உருண்ச ாடுேலத அேன் உணர்ந்தான். கண்ணாடிலய கழற்றி சமலெயில் லேத்தான். நாற்காலியில் ொய்ந்து 

அமர்ந்துசகாண் ான். 

அப்சபாது அேன் பிரக்லஞயில் இயல்பாக ஒரு நிகழ்வு உருண்ச ாடியது. இருநாட்களுக்கு முன்பு அேன் மலனவி, 

அேன் குழந்லதலய எழுப்புலகயில்    "எந்திரி ொமி  எங்கண்ணுல்ை. எந்திரிச்சு ஸ்கூல் சபானாதான் நல்ைா படிச்சு, ெம்பாரிச்சு , 

காரு லபக்குனு ோங்கமுடியும்" என்று அேள் உதிர்த்த ோர்த்லதகள் அேலன ேந்து அல ந்தன. நமது ெமூகத்தின் சபாது 

புத்தியில் கைந்துவிட்  கல்விலயப் பற்றிய சித்திரம், தன் ெந்ததி ேலர சென்றுவிட் லத உணர்ந்து திடுக்கிட் ான். ஒரு 

மின்னல்சேட்டு சபாை ஒரு சயாெலன. காளியப்பலன அலழத்து சேைனின் அல  பற்றி விொரித்தான். 

சேைனின் அல க்குச் சென் ான். 18-19 ேயது மதிக்கத்தக்க ோலிபன் ஒருேன் சுேரில் ொய்ந்து  அமர்ந்திருந்தான். 

மூக்கின் கீழ் அப்சபாதுதான் துளிர்ந்திருந்த மீலெ அேனது சேள்லை ெருமத்தில் சதளிோகத் சதரிந்தது. கட்டுக்கம்பி சபாை 

சுருள் சுருைாக தலைமுடி.அேலன பார்த்தோச  நின்றிருந்தான் ரசமஷ். சேைனின் கலதலயக் சகட்டு அேன்சமல் 

ரசமஷுக்கு சகாபம் ேரவில்லை. சேைன் ெற்று கண்விழித்து ரசமஷ் சேளிசய நின்றிருப்பலதக் கம்பிகளினூ கப் 

பார்த்தான். இருேரின் பார்லேகளும் சமாதிக்சகாண் ன. ெட்ச ன்று ரசமஷ் தன் பார்லேலய மாற்றிக்சகாண்டு 

இயல்பானேனாய் அந்த அல லய க ந்து சென்றுவிட் ான்.        

அன்று மாலை அலுேல் முடிந்து வீட்டிற்கு ேந்த ரசமஷ், பால்கனியில் அமர்ந்து சதனீர் பருகிக்சகாண்டிருந்தான். 

நீைோனப் பின்புைத்தில் 'V' ேடிவில் ப லேக் கூட் ங்கள் ப ந்து செல்ேலதப் பார்த்துக்சகாண்டிருந்தான். 

அந்த சகள்விகள் அேலன நிலைசகாள்ை முடியாமல் செய்தன. உ சன சதாலைசபசியில் தனக்கு சநருக்கமான 

எழுத்தாைர் கிருஷ்ணமூர்த்திலய அலழத்தான். மறுமுலனயில் இருமலு ன் கூடிய ேணக்கத்து ன் சபெத் சதா ங்கிய கிமூ-

வி ம் தன் பணியி மாறுதல் பற்றி கூறி உலரயா லைத் சதா ங்கினான்.பின் காலையில் தனக்கு ஏற்பட்  

அனுபேங்கலையும் தன் ஐயங்கலையும் முன்லேத்தான். 

அேர் சபாறுலமயாகக் சகட்டுவிட்டு மீண்டும் ஒரு இருமலு ன் குரலை ெரிசெய்து சகாண்டு " ஒனக்கு ேந்துருக்க 

சகள்வி நாயமானது. ஆனா அதுக்கு இன்னதுதா பதிலுன்னு சொல்லி முட்டுக்கட்  சபா  விரும்பை. சிை 

சகள்விகளுக்கு தர்க்கத்த தாண்டி ஒன்னு இருக்கு. அத உணரனும். சதடித் சதடி அைஞ்சு கண் ல யனும்.சிை ேரைாற்று 

புரிதல்கை மட்டும் நான் சகாடுசபாட்டு காட்டுச ன்.மானு த்த சநசிச்ெ ரண்டு தலைேர்கசைா  இரு சேறுபட்  பார்ே 

இந்த சத ல்ை ஒங்கூ  ஒனக்கு ஒதவியா இருக்கும்.அம்சபத்கர், காந்தி......(சிறு இருமல்). இேங்க சரண்டு சபரும் 

தங்களுக்குள்ை முரண்பட் ாங்க. முரண்களின் ேழியாத்தான் அேங்கஅேங்கசைா  இ சேளிய இட்டு நிரப்பிக்கிட் ாங்க." 

என்று கூறி நிறுத்தினார்.  
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எதிர் முலனயில் ரசமஷ் "ொர் சகக்குதுங்ைா....ஹசைா" 

"ஒரு நிமிெம்" என்று தண்ணீர் குடித்துவிட்டு, சதாண்ல லய செறுமிக்சகாண்டு சபெத் சதா ங்கினார். "அம்சபத்கர் 

நலிே ஞ்ெ மக்கசைா  சகாரைா ஒலிச்ொரு. அேங்கசைா  ெமூக முன்சனற் ம், அரசியல் பிரதிநிதித்துேம், சபாருைாதார 

முன்சனற் ம், நிைவுரிம இதப்பத்திைாம் கேைப்பட் ாரு.அதுக்காக சபாராடுனாரு. காந்தி ொதி இந்துக்கசைா  சதா ர்ந்து 

ஒலரயாண் ாரு. அேங்க மனொட்சிசயா  சபசுனாறு. அேங்க மனசுை ஆழத்துை இருக்க சகாஞ்சூண்டு மனுெத்தன்லமய 

சதாடு மாறி சபசுனாறு. அதுக்காகசே அேரு பலிக்கப்பட் ார். இந்த இரு துருேங்கள் மாதிரி. ரண்டுசம அேசியம். இது 

ஒன்சனா  சகள்விக்கான பதிலில்ை. பதிலுக்கான ஒன்சனா  பயணத்துை ஒங்கூ  இருக்கும். ஒனக்கு ஒளி குடுக்கும்" எனக்கூறி 

சபாலன லேத்தார் கி.மூ. 

இந்த உலரயா ல் அேனுல ய நிலையில்ைாத் தன்லமலயப் சபாக்கியது. அேன் உழன்று சகாண்டிருக்கும் இ ம் 

எதுசேன அேனுக்குக் காட்டியது. அேனுல ய சத லில் நிச்ெயம் இந்த இரு அேதானிப்புகளும் உதவுசமன அேன் 

நம்பினான். கல்வி என்பது ஒருேனுக்கு என்னோனதாக இருக்கசேண்டும்? ெக மனிதலன சநசிக்கக் கற்றுத்தரக் கூடியதாக 

இருக்க சேண்டும். எல்சைாரும் ொதி ஒழிப்பில் தாழ்த்தப்பட் ேர்கலை, (இந்த சொல்ைா லைசய அேன் சேறுத்தான்), 

தலித்துக்களுக்கு கல்வி புகட்டி அேர்கலை சமசை சகாண்டுேர சேண்டும் என்பார்கள். ஆனால் அது ஒரு பகுதிதான். 

மனிதலன சநசிக்கக் கற்றுத்தரவில்லைசயனில், முன்சனறி ேரும் ெமூகம் தனக்கிலழக்கப்பட்  அசத அநீதிலய 

அடுத்தேனுக்கு இலழக்கும். ேரைாறு கூறுேது இலதத்தான். ெமூக, சபாருைாதார நிலையில் பின்தங்கிய மக்களுக்கு கல்வி 

எவ்ேைவு அேசியசமா, அசத அைவுக்கு சுயொதி சபருலம சபசிக்சகாண்டு, மனதைவில் பின்தங்கி இருக்கும் ொதி 

இந்துக்களுக்கும் ெமூகக்கல்வி அேசியம். இது இரண்டுசம ஒன்ல சயான்று ஈடுசெய்து ெமநிலைலய உருோக்கும். 

எல்சைாருக்குமான, எல்சைாலரயும் சநசிக்கக் கற்றுத்தரும் கல்வி என்னோக இருக்க முடியும்?   இவ்ோறு தனது ஐயங்கலைத் 

சதாகுத்துக்சகாண்டு தன் சத லின் முதல் புள்ளிலய ேந்தல ந்தான்.      

சிை மாதங்கள் கழித்து, ரசமஷ் தன் சில ச்ொலை அலுேைகத்துக்கு காரில் சென்றுசகாண்டிருந்தான். அப்சபாது 

ேழக்கம்சபால் ோசனாலியில் இருந்து பா ல்கள் கிைம்பி காற்றில் ேழிந்துசகாண்டிருந்தன. பரிசயறும் சபருமாள் ப த்தின் 

நான் யார்? பா ல் ஒலித்தது. அந்தப் பா ல் அேன் இதயத்லத கனத்துப்சபாக செய்தது."உன் லக ப ாமல் தண்ணீர் பருக நான் 

யார்? ஊர் சுேர் கட்டி தூரம் லேக்க நான் யார்? மைக்குழிக்குள் மூச்லெய க்க நான் யார்? மரித்தபின் உ சைங்கும் நீைம் பரவும் 

நான் யார்?புலதத்தபின் நீைக்க லில் நீந்தும் நான் யார் ?” என்  சதா ர் சகள்விகலைக் க க்க முடியாமல் கண்ணீர் ேழிய 

அலதத் துல த்துக் சகாண் ான். 

இந்நிகழ்வு அேனுக்கு ஒரு சபரிய விடுதலைலய அளித்தது. சில ச்ொலைக்குச் சென் வு ன் அந்தச் சொலைக்குச் 

சென் ான். அசத ரம்மியம். அங்கிருந்த சிசமன்ட் சமலெயில் அமர்ந்தான். அேன் மனத்தில் மிகப் சபரிய புரட்சி சேடித்துக் 

சகாண்டிருந்தது. அேனால் சதளிோக ோர்லதகலை சகார்க்க முடியாவிட் ாலும், திரண்டு ேரும் ோர்த்லதகலை தனக்குள் 

கூறிக்சகாண்ச  இருந்தான். தர்க்கத்தாலும் விோதத்தாலும் ஒருேனின் மனத்துக்குள் ஊடுருோத இ த்லதயும் கலை 

ஊடுருவிவிடும். அது மனிதனின் மனதில் மூலையிடுக்கில் ஒளிந்திருக்கும் மனிதத்லதயும் சென் ல ந்துவிடும்.இதுசே அேன் 

கண் ல ந்தது. மனிதன் கலைலய உருோக்கியதன் மூைம் தன்லனசய உருோக்கிக் சகாண் ான். ‘கலை’ இல்லைசயனில் 

மனிதன் தன்லனக் கண் ல ந்திருக்கமாட் ான்.  அேனுல ய சபயருக்கான காரணம் கூ  ‘கலை’யின்ேழி தான் 

ேந்திருக்கக்கூடும். கலை  மட்டும் தான் அேனி ம்   இருக்கும் ஒசர நம்பிக்லக. இவ்ோறு எண்ணங்கள் அேனுள் 

சகாப்பளித்தன. ஒரு காகிதப்பூ காற்றில் ைாேகமாகப் ப ப்பது சபால் அேன் மனம் இைகுோகியிருந்தது. அடுத்து அேன் 

சொலையிலிருந்து சேைன் அல த்து லேக்கப்பட்டிருந்த இ ம் சநாக்கி நகர்ந்தான்.     
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EG Sai Charan 

 

ஆம். மாற்று அரசியல் சபசும் அரசியல்ோதி. 

மாற்று அரசியல் என் வு ன் புதிதாக ஒரு கட்சி சதா ங்கி, எதிர்ேரும் சதர்தல்கலை ெந்தித்து,மக்கள் மன்  உறுப்பினர்கைாக 

சபாறுப்சபற்று சேலை செய்ேதுதாசன மாற்று அரசியல்..? 

இல்லை. அதுவும் ஒரு ேலகயான அரசியல். அது சதர்தல் அரசியல். 

 

சதர்தலில் ோக்களிப்பது என்பது ெனநாயகக் க லம. அலத செய்சோம். ஆனால் சதர்தல் அரசியலை க ந்து இங்கு பை 

அரசியல்கள் சதலேப்படுகி து. ேருத்தத்திற்குரிய விஷயமாக இங்கு சதர்தல் அரசியலுக்கு கில க்கும் கேனமும் 

முக்கியத்துேமும் ெமூக,சபாருைாதார, சுற்றுச்சூழல் ொர்ந்த அரசியல்களுக்குக் கில ப்பதில்லை. 

 

நமது ெமத்துேோதிகள் குழு ெமூக அரசியல் (Social Movement) செய்ய முன்ேந்து முன்சனற்  பாலத சநாக்கி பயணித்துக் 

சகாண்டிருக்கி து.ஒவ்சோரு நாளும் புதிய ெோல்கலையும் அதற்கான தீர்வுகலையும் சநாக்கி நகர்ந்துசகாண்டிருக்கி து. 

 

நம்பிக்லகயு ன் இந்த ெமூக அரசியலை செய்யும் அரசியல்ோதியாக சபருலமசகாள்கிச ன். 

 

ஆயுதம் செய்சோம்; நல்ை காகிதம் செய்சோம் என் ான் பாரதி. 

 

நான் சொல்கிச ன், அரசியல் செய்சோம்; அ ச்செயல் செய்சோம்; நல்ை ெமூகம் செய்சோம். 
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அரசியல்ோதி சபசுகிச ன் 

 

Fictive Language and the Emergence of Discrimination in Humans 

 
EG Karthikeyan 

Much of the News articles that we get through present day social media is entrenched with discrimination in any of its 

forms starting from regional to international news. Out of curiosity, I started going back to find where this 

discrimination had germinated. Shockingly after reading the book “Sapiens – a brief history of humankind” written by 

“Yuval Noah Harari”, I came to know that the communities or group for which people are fighting nowadays was 

created as a survival instinct. Thus, the groups created by humans for their worldly survival, has now emerged as a devil 

that is destroying the very same species. The following essay has its content sourced from the book Sapiens with my 

understandings from it. 

As an established fact, we humans evolved from the great apes and we have some uncivilized relatives like 

chimpanzees, gorillas, and orang-utans. But many of us, fighting for our community, religion, territory is not well 

aware of the fact, that, we were not the only human species in the world. We belong to the family of great apes and we 

are named Homo sapiens by biologists. We had brothers and sisters as well; Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo 

neanderthalensis, Homo solensis, etc. Here it is significant to note what I had mentioned, “We HAD brothers and 

sisters”. Yes, now we, the Homo sapiens are the only human species to live on the planet for the past 10,000 years. 

What about our other brothers and sisters? What happened to them? 

Scientists came up with two theories explaining the extinction of other Homo species. First is the interbreeding 

theory, according to which, the Homo sapiens migrated from Africa spread around the world, bred with other humans, 

and today we are the outcome of such interbreeding. According to the second theory, Replacement theory Sapiens 

replaced all other human populations without breeding with them. Replacement theory has been widely accepted by 

biologists. But it was found that 1-4% of the unique DNA of modern humans in the Middle East and Europe is 

Neanderthal DNA and 6% of modern Melanesians DNA are of Denisovan DNA. So we cannot completely avoid the  

 



 

 

  

 

 
 

  

 

 

interbreeding theory. However, as of now, we are the only humans on this planet earth.  Neanderthals were the most durable 

human species ever who lived for nearly 2 million years which is unlikely to be broken by sapiens.  

What made Homo sapiens to be the only humans surviving till date even though Neanderthals were the strongest of all 

humans? Three important revolutions were responsible for shaping our survival- 

1. Cognitive revolution around 70,000 years ago,  

2. Agricultural Revolution about 12,000 years ago and  

3. Scientific revolution around 500 years ago.  

The communication skills acquired by sapiens allowed them to co-operate in large numbers and fight against other 

human species. Though Neanderthals were the strongest, they are weak when it comes to managing large population as a 

group. Sapiens outsmarted other species in managing large population under single group by simple “process of 

gossiping”. Unfortunately, the threshold for such co-operation was maximum of 150 individuals. Homo sapiens crossed this 

threshold limit by few accidental genetic mutations in the inner wiring of the brain. This accidental conversion (mutation) 

gave rise to “cognitive revolution” by which sapiens started to imagine, create stories and fictions. This revolution of 

creating stories and fiction lead to a new era of confining a large population under a single umbrella of belief/myth.  

These fictions helped to create communities, cultures, states, nations, etc. Natural behavior of an organism is 

determined by its genetic material with some environmental influence. Due to cognitive revolution, Homo sapiens behaviors 

are pre-determined through generations just by storytelling. We cannot convince a monkey to give a banana by promising 

that he will get plenty of bananas after death in heaven. But we can convince our fellow sapiens by promising such things 

that don’t exist. Most of our responses in different life situations comes out of our fictional beliefs which were fed to our 

brain rather than out of our genetic makeup. For example, biological definition of species is organisms which can interbreed 

among themselves thus producing a fertile offspring. But as of now people still believe that marriage between two different 

communities could make their blood lineage impure. 

Through the proved theories of cognitive revolution, survival of the fittest and natural selection, Homo sapiens replaced 

other human species and survived. Developing fictions, myths, imagined unreal things helped us to co-operate in large 

numbers and lead to the development of cultures, states, countries etc. But the mythical glues once made to bind us together 

and survive other species, are now getting us apart. We are made devoted to a particular group in such a way that we cannot 

tolerate other groups, in a similar scenario sapiens did not tolerate Neanderthals.  Evolution of such myths and fictions made 

us to believe that there are some hierarchies among the groups of people, and some are evolved at higher rank than others.  

What if the mutations that occurred in the sapiens’ brain had occurred in the Neanderthal brain? Neanderthals 

would be in our place by now. So cognitive revolution in sapiens is a chance phenomenon and we should use it wisely. 

“Cognitive revolution helped us to survive among other human species in the past and its evolution has created hierarchy 

and discrimination in the present.” In future, we might encounter another much-evolved Homo species which can replace 

the current Homo sapiens or some kind of biological engineering can bring back the Neanderthals (Draft of Neanderthal 

genome has been already published) or cyborg engineering can create cyborgs which can combine human and bionic parts. 

Whoever or whatever may be, we must be ready to encounter all such challenges with the same co-operation that our 

ancestors had exhibited, to survive and emerge successfully. Eventually, we must come out of the mythical glue and believe 

that we are all biologically equal and there are no hierarchy existing between us.  
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