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கண்டி ப பேரேராதனதனை  பேல்கன்கலைக்கழகத்தில்
ப் டேவிட் பிேரார்த்தின் விரிவுனர,

மேராணவர்கள, ததேராழி்கலைேராளர்களி் டேமிருந்த
கணிசமேராதனை ஆதரனவ ஈர்க்கிறத 

By our reporters,      5 October 2018

கண்டியிலுள்ள ்ள பள்ள பே பேரள பேராதராதனேராதனை ள்ள பேல்கராதன பல்கலைக்கழகத்தில் புதேராதனைன்ற
்ள படேவிட் ்ள ப்ள பேரார்த்தள பேரால் "வ பேர பல்கலைள பேராறற ள்ள பேடிப்பிராதனேராதனைகளும
்ள ப ள பேரா லி த்திறகள பேராேராதனை  மகள பேரா பல்கலை ்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராட்டேமம"  என்ற
தராதன பல்கலைப்பில் வழங்கப்ள்ள பேட்டே உராதன பேர,  திடேமள பேராேராதனை 200
ள்ள பேள பேரார்ராதனவயள பேராளர்களிடேமிருந்து ஒரு உற ள பேராகமள பேராேராதனை வ பேர்ள பவறராதனள்ள பே
பள்ள பேறறது.  இ பல்கலைங்ராதனகயில் ்ள ப ள பேரா லி   மத்துவக் கட்ச
(்ள ப ள பேரா. .க.), 1938 ல் லி்ள பயள பேரான் ட்ப பேரள பேராட்ஸ்கியின் தராதன பல்கலைராதனமயில்
்ள பேரான்கள பேராம அகி பல்கலைம ஸ்தள பேராபிக்கப்ள்ள பேட்டு 80  வது ஆண்டு
நிராதனறராதனவக் குறிக்கும வராதனகயில் விரிவுராதன பேரக்கு ஏறள்ள பேள பேராடு
ப யதிருந்தது.

்ள பள்ள பே பேரள பேராதராதனேராதனை ள்ள பேல்கராதன பல்கலைக்கழக கூட்டேத்தில் ்ள படேவிட் ்ள ப்ள பேரார்த் உராதன பேரயள பேராறறகிறள பேரார் 

்ள ப்ள பேரார்த்,  உ பல்கலைக ்ள ப ள பேரா லி  வராதன பல்கலைத் தள (WSWS)   ர்வ்ள பத 
ஆசரியர் குழுவின் தராதன பல்கலைவரும ஐக்கிய அபமரிக்க
்ள ப ள பேரா லி   மத்துவக் கட்சயின் ்ள பதசயத் தராதன பல்கலைவருமள பேராவர்.
அவர், ்ள ப ள பேரா லி   மத்துவக் கட்ச (இ பல்கலைங்ராதனக)  இன்
அராதனழப்பின் ்ள பள்ள பேரில்,  80  வது ஆண்டுநிராதனறவு மறறம
்ள ப ள பேரா லி   மத்துவக் கட்சயின் 50 வது ஆண்டு நிராதனறராதனவக்
பகள பேராண்டேள பேராடும நிகழ்வுகளில் ள்ள பேங்்ள பகறக இந்்ள பேராட்டிறகு வருராதனக
தந்திருக்கிறள பேரார்.

்ள பள்ள பே பேரள பேராதராதனேராதனைப் ள்ள பேல்கராதன பல்கலைக் கழக விரிவுராதன பேரதள பேரான் ்ள ப்ள பேரார்த்தின்
விஜயத்தின் ்ள பள்ள பேள பேராது ்ள பமறபகள பேராள்ளப்ள்ள பேட்டே மத பல்கலைள பேராவது
நிகழ்ச்சயள பேராகும.  அவர்,  பகள பேராழுமபில் உள்ள புதிய ்க பேர
மண்டேள்ள பேத்தில் அக்்ள படேள பேராள்ள பேர் 7 ம திகதி மறபறள பேராரு
விரிவுராதன பேரராதனய வழங்குவள பேரார்.

புதேராதனைன்ற விரிவுராதன பேரக்கள பேராேராதனை மன் தயள பேராரிப்ள்ள பேள பேராக,  ்ள ப ள பேரா லி 
 மத்துவக் கட்ச மறறம  மூக  மத்துவத்திறகள பேராேராதனை  ர்வ்ள பத 
இராதனளஞர் மறறம மள பேராணவர்கள் (IYSSE) அராதனமப்பின்
உறப்பிேராதனைர்கள்,  ்ள பள்ள பே பேரள பேராதராதனேராதனை மறறம கண்டி ்க பேர ்ள பமல்

ள்ள பேகுதிகளில் உள்ள மள பேராணவர்கள்,  கல்வியள பேராளர்கள்,
கல்வியள பேராளர்கள் அல் பல்கலைள பேராதவர்கள் மறறம ்ள பவராதன பல்கலைத்
தளங்களில் மமம பேரமள பேராேராதனை பி பேரச் ள பேரா பேரத்தில் ஈடுள்ள பேட்டிருந்தேராதனைர்.
அவர்கள் ஆயி பேரக்கணக்கள பேராேராதனை துண்டு பி பேரசு பேரங்கராதனளயும,
உ பல்கலைக ்ள ப ள பேரா லி  வராதன பல்கலைத் தள கட்டுராதன பேரகராதனளயும
விநி்ள பயள பேராகித்தேராதனைர்.

்ள ப ள பேரா லி   மத்துவக் கட்ச மறறம IYSSE,

ள்ள பேல்கராதன பல்கலைக்கழகத்தில் மள பேரார்க்ச  இ பல்கலைக்கியங்கராதனள
கண்கள பேராட்சக்கு ராதனவத்தேராதனைர்,  அது கள பேராராதன பல்கலை 9 மணியிலிருந்து
பதள பேராடேங்கி விரிவுராதன பேர வராதன பேரக்கும ்ராதனடேபள்ள பேறறது,  அது
மள பேராணவர்கள் மறறம கல்வியள பேராளர்களின் கவேராதனைத்ராதனத
ஈர்த்ததுடேன்,  கட்ச பி பேரச் ள பேரா பேரகர்களுடேன் தீவி பேர விவள பேராதத்திறகு
வழிவகுத்தது.

்ள படேவிட் ்ள ப்ள பேரார்த்

ட்ப பேரள பேராட்ஸ்கி த்ராதனத ள்ள பேள பேராதுகள பேராத்து, மறறம  பேரஷ்யப் பு பேரட்சயும
மடிவுறள பேராத இருள்ள பேதள பேராம நூறறள பேராண்டும ்ள பள்ள பேள பேரான்ற ்ள படேவிட் ்ள ப்ள பேரார்த்
எழுதிய புத்தகங்கராதனள உள்ளடேக்கிய ஒரு ள்ள பே பேரந்த இ பல்கலைக்கிய
பதள பேராகுப்பு,  கண்கள பேராட்சயில் மறறம விரிவுராதன பேர மண்டேள்ள பேத்தின்
நுராதனழவள பேராயிலில் புத்தக கண்கள பேராட்சயில் ராதனவக்கப்ள்ள பேட்டேது.
அத்தராதனகய அக்கராதனறராதனய பவளிப்ள்ள பேடுத்தும வராதனகயில் 14,000
ரூள்ள பேள பேராய மதிப்புள்ள புத்தகங்கள் விறள்ள பேராதனேராதனையள பேராேராதனைது.

ள்ள பேல்கராதன பல்கலைக்கழக மள பேராணவர்கள்,  கல்வியள பேராளர்கள் மறறம
கல்வி ள பேரா பேரள பேரா ஊழியர்கள்,  மருத்துவர்கள் மறறம ்ள பள்ள பே பேரள பேராதராதனேராதனை
்ள பள்ள பேள பேராதேராதனைள பேரா ராதனவத்திய ள பேராராதன பல்கலையிலிருந்து ப விலியர்கள்
அத்துடேன் ்ள ப ள பேரா. .க.  மறறம IYSSE உறப்பிேராதனைர்கள்



ஆகி்ள பயள பேரார் உட்ள்ள பேடே மள பேராராதன பல்கலை விரிவுராதன பேரயின்
ள்ள பேள பேரார்ராதனவயள பேராளர்களள பேராக இருந்தேராதனைர்.

இந்த நிகழ்வள பேராேராதனைது ்ள ப ள பேரா லி   மத்துவக் கட்சயின் பள்ள பேள பேராதுச்
ப ய பல்கலைள பேராள பேரள பேராேராதனை வி்ள பஜ டேயஸ் தராதன பல்கலைராதனமயில் ்ராதனடேபள்ள பேறறது.
அவர், ்ள பள்ள பே பேரள பேராதராதனேராதனை ள்ள பேல்கராதன பல்கலைக்கழகத்தின் ஆங்கி பல்கலை ஆசரியர்
பிரிவுக்கு ்ன்றி பதரிவித்தள பேரார்,  அது ள்ள பேல்கராதன பல்கலைக்கழக
கராதன பல்கலைப்பிரிவின் பி பேரதள பேராேராதனை மண்டேள்ள பேமள பேராேராதனை கராதன பல்கலை அ பேரங்கிராதனேராதனை
விரிவுராதன பேரக்கு பள்ள பேறறக்பகள பேராள்ள உதவியது.

வி்ள பஜ டேயஸ்

்ள ப ள பேரா லி த்திறகள பேராேராதனை ்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராட்டே வ பேர பல்கலைள பேராறறின் ள்ள பேடிப்பிராதனேராதனைகராதனள
எடுப்ள்ள பேதன் மக்கியத்துவம குறித்து டேயஸ் ்ள பள்ள பேசேராதனைள பேரார்.  உ பல்கலைக
மத பல்கலைள பேராளித்துவம ஒரு ஆழ்ந்த ப்ருக்கடிக்குள் ப ன்ற
பகள பேராண்டிருக்கிறது என்றம அது 2008  இல் அபமரிக்க நிதி
ப்ருக்கடி பதள பேராடேங்கி உ பல்கலைகம மழுவதும ள்ள பேறறிக்
பகள பேராண்டேதலிருந்து உக்கி பேரமராதனடேந்தது என்றள பேரார்.   மீள்ள பேத்தில்
அபமரிக்கள பேராவில் மறறம ஐ்ள ப பேரள பேராப்ள்ள பேள பேராவில் ்டேந்த ஆசரியர்கள்
மறறம பதள பேராழி பல்கலைள பேராளர்களின் ்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராட்டேங்கள் குறித்தும அ்ள பத
்ள பள்ள பேள பேரால் இந்தியள பேராவில் உள்ள பதள பேராழி பல்கலைள பேராளர்கள் மறறம ஏராதனழ
விவ ள பேராயிகளின் எதிர்ப்பு ஆர்ப்ள்ள பேள பேராட்டேங்களின் ்ள பதள பேராறறம
குறித்தும சுருக்கமள பேராக ஆயவு ப யதள பேரார்.

ஒரு பு பேரட்சக பேர  ர்வ்ள பதசய மன்்ள பேராதனைள பேராக்கின் வழிகள பேராட்டேல்
பதள பேராழி பல்கலைள பேராள வர்க்கத்திறகு ்ள பதராதனவ என்ற டேயஸ் கூறிேராதனைள பேரார்.
்ள பேரான்கள பேராம அகி பல்கலைத்தின் எண்ள்ள பேது ஆண்டு ்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராட்டேத்ராதனத
ஆயவு ப யவது இந்த மன்்ள பேராதனைள பேராக்குக்கு இன்றியராதனமயள பேராதது
என்ற அவர் வலியறத்திேராதனைள பேரார்.

விரிவுராதன பேரயள பேராளராதன பேர அறிமகம ப யத டேயஸ்,  ்ள பேரான்கு
த ள பேராப்தங்களுக்கும ்ள பம பல்கலைள பேராக ட்ப பேரள பேராட்ஸ்கி த்திறகள பேராேராதனை
்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராட்டேத்தில் ்ள ப்ள பேரார்த் ஒரு மன்ேராதனைணி ள்ள பேள பேராத்தி பேரம வகித்ததள பேராக
கூறிேராதனைள பேரார். "ட்ப பேரள பேராட்ஸ்கி  வ பேர பல்கலைள பேராற பதள பேராடேர்ள்ள பேள பேராக ்ள ப்ள பேரார்த் ஒரு
ஆளுராதனம மிக்கவர் அத்்ள பதள பேராடு அராதனதப் ள்ள பேள பேராதுகள பேராப்ள்ள பேதறகள பேராக
ஏ பேரள பேராளமள பேராேராதனை புத்தகங்கராதனள அவர் எழுதியுள்ளள பேரார்,"  என்றம
டேயஸ் விளக்கிேராதனைள பேரார்.

அவ பேரது விரிவுராதன பேரயின் ஆ பேரமள்ள பேத்தில்,  ்ள ப்ள பேரார்த்,  அப்்ள பள்ள பேள பேராது
ச்ள ப பல்கலைள பேரான் என்ற அறியப்ள்ள பேட்டே இ பல்கலைங்ராதனகயின் மன்்ள பேராதனைள பேராடி
ட்ப பேரள பேராட்ஸ்கிஸ்டுகளின் பள்ள பேரும ள்ள பேங்களிப்பு குறித்து
வலியறத்திேராதனைள பேரார்,  அவர்கள் 1935  இல்  பல்கலைங்கள பேரா  ம  மள பேராஜக்
கட்சராதனயயும (LSSP) பின்ேராதனைர் 1942  ல் ்ள பள்ள பேள பேரால்ஷிவிக்-
ப பல்கலைனினிஸ்ட் கட்சராதனயயும (BLPI) ஸ்தள பேராபித்தேராதனைர்.  பு பேரட்சக பேர
்ள ப ள பேரா லி த்திறகள பேராேராதனை அவர்களின் ள்ள பேங்களிப்பு உ பல்கலைபகங்கும
ட்ப பேரள பேராட்ஸ்கிஸ்டுகளிேராதனைள பேரால் ்ன்கு அறியப்ள்ள பேட்டேது.

்ள ப ள பேரா லி த்திறகள பேராேராதனை ்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராட்டேத்தில் வ பேர பல்கலைள பேராறறின்
ள்ள பேடிப்பிராதனேராதனைகளின் மக்கியத்துவத்ராதனத வலியுறத்தி ்ள ப்ள பேரார்த்
கூறிேராதனைள பேரார்:  "ட்ப பேரள பேராட்ஸ்கி  இயக்கமள பேராேராதனைது,  அவசயமள பேராக,

வ பேர பல்கலைள பேராற குறித்து ்ேராதனைவுபூர்வமள பேராேராதனைது.  ஒரு வ பேர பல்கலைள பேராறற
ரீதியள பேராக-்ள பவரூன்றிய மன்்ள பேராதனைள பேராக்கு இல் பல்கலைள பேராத நிராதன பல்கலையில்,
அ பேரசயல் ள்ள பேகுப்ள்ள பேள பேராயவு ்ள பமப பல்கலைழுந்தவள பேராரியள பேராக
்ள பதர்ந்பதடுக்கப்ள்ள பேட்டே ்ள பதள பேராறறப்ள்ள பேள பேராடுகளின் நிராதன பல்கலைக்கு த பேரம
தள பேராழ்ந்து ்ள பள்ள பேள பேராகிறது."

ஸ் பேரள பேராலினி  அதிகள பேரா பேரத்துவத்தள பேரால் ஊக்குவிக்கப்ள்ள பேட்டே "தனி
ஒரு ்ள பேராட்டில் ்ள ப ள பேரா லி ம"  என்ற மள பேரார்க்ச  வி்ள ப பேரள பேராத
தத்துவத்திறகு எதி பேரள பேராக, 1917 அக்்ள படேள பேராள்ள பேர் பு பேரட்சயில்  பேரஷ்ய
பதள பேராழி பல்கலைள பேராள வர்க்கம ஆட்சராதனய ராதனகப்ள்ள பேறறவதறகள பேராேராதனை
பு பேரட்சக பேர மூ்ள ப பல்கலைள பேராள்ள பேள பேராயத்ராதனத வழங்கிய  ர்வ்ள பத 
்ள ப ள பேரா லி த்தின் மன்்ள பேராதனைள பேராக்கு மறறம ப யல் திட்டேத்ராதனத
உயர்த்தி பிடிப்ள்ள பேதறகள பேராக ட்ப பேரள பேராட்ஸ்கி மன்பேராதனைடுத்திருந்த
தத்துவள பேரார்த்த மறறம அ பேரசயல் ்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராட்டேத்தின் மக்கிய
நிராதன பல்கலைப்ள்ள பேள பேராடுகராதனள ்ள ப்ள பேரார்த் விளக்கிேராதனைள பேரார்.  மள பேரார்க்ச த்ராதனத
ள்ள பேள பேராதுகள பேராக்க ட்ப பேரள பேராட்ஸ்கி ்டேத்திய ்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராட்டேம 1938 இல்
்ள பேரான்கள பேராம அகி பல்கலைத்ராதனத ஸ்தள பேராபிப்ள்ள பேதறகள பேராேராதனை அடித்தளத்ராதனத
அராதனமத்தது.

்ள ப்ள பேரார்த் இவ்வள பேராற மடித்தள பேரார்:  "மனிதகு பல்கலைம, ட்ப பேரள பேராட்ஸ்கி
எதிர்ள்ள பேள பேரார்த்தள்ள பேடி, ள்ள பே பல்கலை த ள பேராப்தங்களள பேராேராதனை ்ள பள்ள பேள பேரார்,  எழுச்சகள்,
குறகிய  மள பேராதள பேராேராதனை இராதனடேபவளி,  புதிய ்ள பள்ள பேள பேரார்கள் மறறம
புதிய எழுச்சகள் ஆகியவறறினூடேள பேராக கடேந்துவந்துள்ளது."
மிகவும  ள பேராதகமறற சூழ்நிராதன பல்கலைகளின் கீழ்,  மள பேரார்க்ச த்தின்
ம பேரராதனள்ள பே, அ பேரசயல்ரீதியள பேராக ்சுக்கப்ள்ள பேட்டே ஒரு சறள்ள பேள பேரான்ராதனமயள பேராக
இருந்து ள்ள பேள பேராதுகள பேராத்து வந்த ்ள பேரான்கள பேராம அகி பல்கலைம,   ர்வ்ள பத 
குழுவின் தராதன பல்கலைராதனமயின் கீழ் மிகப்பள்ள பேரும அனுள்ள பேவத்ராதனத
தி பேரட்டியள்ளது. நிகழ்வுகள் அதன் வ பேர பல்கலைள பேராறற மன்்ள பேராதனைள பேராக்ராதனக
நிரூபித்துள்ளேராதனை.

"இப்பள்ள பேள பேராழுது,  மிகவும இறதிக்கட்டேத்தி பல்கலைள பேராேராதனைதும
மத பல்கலைள பேராளித்துவத்தின் ம பேரண ்ள பவதராதனேராதனை அதன் மிக
உச் க்கட்டேத்ராதனத அராதனடேந்துள்ளதுமள பேராேராதனை நிராதன பல்கலையில்,  ்ள பேரான்கள பேராம
அகி பல்கலைத்ராதனத ்ள ப ள பேரா லி ப் பு பேரட்சயின் பவகுஜேராதனை கட்சயள பேராக
கட்டிபயழுப்புவறகள பேராேராதனை நிராதன பல்கலைராதனமகள் இருக்கின்றேராதனை."

சங்களத்திலும தமிழிலும ஒ்ள ப பேர ்ள ப் பேரத்தில்
பமள பேராழிபள்ள பேயர்க்கப்ள்ள பேட்டே விரிவுராதன பேரராதனயத் பதள பேராடேர்ந்து,
ள்ள பேள பேரார்ராதனவயள பேராளர்களள பேரால் ்ள பகட்கப்ள்ள பேட்டே ள்ள பே பல்கலை ்ள பகள்விகளுக்கு
்ள ப்ள பேரார்த் ள்ள பேதி பல்கலைளித்தள பேரார்.

அபமரிக்கள பேராவில்,  ்ள ப ள பேரா லி த்திறகள பேராேராதனை வள பேராயப்பு ள்ள பேறறி ஒரு
்ள பகள்விக்கு ள்ள பேதி பல்கலைளிக்ராதனகயில்,  அபமரிக்க
பதள பேராழி பல்கலைள பேராளர்களிராதனடே்ள பய அ பேரசயல் வர்க்க ்ேராதனைவின்
வளர்ச்சராதனய ஒடுக்கிய புறநிராதன பல்கலை நிராதன பல்கலைராதனமகள்,
அராதனேராதனைத்துக்கும ்ள பம பல்கலைள பேராக,  அபமரிக்க மத பல்கலைள பேராளித்துவத்தின்
பி பேரமள பேராண்டேமள பேராேராதனை ப ல்வமம  வள பேரால் ப யய மடியள பேராத
பூ்ள பகள பேராள ்ள பம பல்கலைள பேராதிக்கமம ஆழமள பேராக வீழ்ச்ச கண்டுள்ளது எேராதனை
்ள ப்ள பேரார்த் விளக்கிேராதனைள பேரார்.  அபமரிக்க மத பல்கலைள பேராளித்துவத்தின்
வ பேர பல்கலைள பேராறற வீழ்ச்சயும ப்ருக்கடியும இப்பள்ள பேள பேராழுது வர்க்க
்ேராதனைவின் வளர்ச்சக்கள பேராேராதனை தூண்டுதராதன பல்கலை வழங்கியுள்ளது.

"ட்ப பேரள பேராட்ஸ்கி ஒரு தடேராதனவ எழுதியராதனதப்்ள பள்ள பேள பேரால்
உ பல்கலைகத்தி்ள ப பல்கலை்ள பய மிகவும பீதியராதனடேந்து இருப்ள்ள பேது அபமரிக்க
ஆளும வர்க்கமதள பேரான்.  அது,  பதள பேராழி பல்கலைள பேராளர்களிராதனடே்ள பய
்ள ப ள பேரா லி த்தின் வளர்ச்ச குறித்து எப்பள்ள பேள பேராழுதும அஞசுகிறது.
இதேராதனைள பேரால்தள பேரான் மள பேரார்க்ச  எதிர்ப்பு பி பேரச் ள பேரா பேரம எப்்ள பள்ள பேள பேராதும
ஊடேகங்களில் மிகவும பவறித்தேராதனைமள பேராக ்டேந்து
பகள பேராண்டிருக்கிறது.  ஆேராதனைள பேரால் ்ள ப ள பேரா லி த்ராதனத இழிவுள்ள பேடுத்தும



அராதனேராதனைத்து மயறசகளும இருந்த்ள பள்ள பேள பேராதிலுமகூடே,
பதள பேராழி பல்கலைள பேராளர்கள் மறறம இராதனளஞர்களிராதனடே்ள பய ்ள ப ள பேரா லி த்தில்
ஆர்வம அதிகரித்துள்ளது."

அபமரிக்க பதள பேராழி பல்கலைள பேராளர்களிராதனடே்ள பய ்ள பள்ள பேள பேரார்க்குண வளர்ச்ச
குறித்தும, வர்க்கப் ்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராட்டேத்தின்  ர்வ்ள பத  குணள பேராம த்ராதனத
அவர்கள் புரிந்து பகள பேராள்வராதனத வளர்ச்ச ப யவதறகும
்ள ப ள பேரா லி   மத்துவக் கட்ச எடுக்கும மயறசகள் ள்ள பேறறி
்ள ப்ள பேரார்த் குறிப்பிட்டே்ள பள்ள பேள பேராது, அங்்ள பக ராதனகதட்டேல் பவடித்தது.

புத்தக கண்கள பேராட்ச மறறம விரிவுராதன பேரயின் மன்ேராதனைர்,
மள பேராணவர்கள்,  கல்வியள பேராளர்கள்,  பதள பேராழி பல்கலைள பேராளர்கள்
ஆகி்ள பயள பேராரிடேம ்ள ப ள பேரா லி   மத்துவக் கட்ச மறறம IYSSE

உறப்பிேராதனைர்கள் ்ள பள்ள பேசேராதனைர்.

சத்தள பேரா பேரள பேரா,  ஒரு மதல் வருடே உளவியல் மள பேராணவி கூறிேராதனைள பேரார்:
"மத பல்கலைள பேராளித்துவத்திறகுள் மனிதகு பல்கலைத்திறகு இனி எதிர்கள பேரா பல்கலைம
இல்ராதன பல்கலை என்ற ்ள பேரான் ஏறபகேராதனை்ள பவ ்மபுகி்ள பறன். எேராதனை்ள பவதள பேரான்
்ள பேரான் ்ள ப ள பேரா லி த்தில் ஆர்வம கள பேராட்டுகி்ள பறன்.  ்ள பேரான்
்ள பஜ.வி.பீ.யின் (மக்கள் விடுதராதன பல்கலை மன்ேராதனைணி) ஆத பேரவள பேராள பேரள பேராக
இருந்்ள பதன்.  ஆேராதனைள பேரால் அது ்ள ப ள பேரா லி த்திறகள பேராேராதனை
்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராட்டேத்தில் எந்த வராதனகயிலும ள்ள பேங்களிப்பு ப யயவில்ராதன பல்கலை
என்ள்ள பேராதனத ்ள பேரான் புரிந்து பகள பேராண்்ள படேன்."

்ள ப ள பேரா லி   மத்துவக் கட்ச உடேன் ்டேத்திய விவள பேராதங்கராதனள
அவர் மேராதனைமள பேரா பேர ஏறறக் பகள பேராள்வதள பேராக கூறிேராதனைள பேரார்;  "்ள ப ள பேரா லி ம
பதள பேராழி பல்கலைள பேராள வர்க்கத்திறகு உண்ராதனமயள பேராேராதனை ்ள பதராதனவ என்ள்ள பேராதனத
்ள பேரான் உணர்ந்துள்்ள பளன்.  பதள பேராழி பல்கலைள பேராள வர்க்கம
எதிர்பகள பேராள்ளும பள்ள பேள பேராதுவள பேராேராதனை பி பேரச் ராதனேராதனைகளுக்கு ஒ்ள ப பேர தீர்வு
்ள ப ள பேரா லி மள பேராகும.  எேராதனைக்கிருந்த ்ள பகள்வி என்ேராதனைபவன்றள பேரால்,
'பதள பேராழி பல்கலைள பேராள வர்க்கம அதன் பு பேரட்சக பேர ள்ள பேள பேராத்தி பேரத்ராதனத எப்ள்ள பேடி
உணர்கிறது; அது எவ்வள பேராற அதன் விழிப்புணர்ராதனவ பள்ள பேறறக்
பகள பேராள்கிறது?  'விவள பேராதத்தின் ்ள பள்ள பேள பேராது அவர்களுக்கு
கல்வியூட்டேவும வழி்டேத்தவும ஒரு பு பேரட்சக பேரக் கட்ச
அவசயம என்ள்ள பேராதனத உணர்ந்து பகள பேராண்்ள படேன்."

ஒரு ்ள பமல் ள்ள பேட்டேதள பேராரி உளவியல் மள பேராணவ பேரள பேராேராதனை விான விஷள பேராங்கள பேரா
கூறிேராதனைள பேரார்:  "்ள பேரான் புரிந்து பகள பேராண்டே மிக மக்கியமள பேராேராதனை
விான விஷயம ஒரு ்ள பதசயவள பேராத மன்்ள பேராதனைள பேராக்கின் அடிப்ள்ள பேராதனடேயில்
்ள பேராம ்ள ப ள பேரா லி த்திறகள பேராக ்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராடே மடியள பேராது என்ள்ள பேதுதள பேரான்.
்ள பேராம  ர்வ்ள பத  ்ள ப ள பேரா லி த்திறகள பேராக ்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராடே ்ள பவண்டும,
அராதனேராதனைத்து ்ள பள்ள பேள பேராலி-இடேது குழுக்களுக்கு எதி பேரள பேராகவும
கடுராதனமயள பேராேராதனை விமர் ேராதனைங்கள் ராதனவக்க ்ள பவண்டும.
மத பல்கலைள பேராளித்துவத்ராதனத தனிப்ள்ள பேட்டே மயறசகளள பேரால் கவிழ்க்க
மடியள பேராது.  மத பல்கலைள பேராளித்துவ ப்ருக்கடியின் அடிப்ள்ள பேராதனடேக்
கள பேரா பேரணத்ராதனத ்ள பேராம புரிந்து பகள பேராள்ள ்ள பவண்டும.  ள்ள பேல்கராதன பல்கலைக்
கழகங்களில் இமமள பேராதிரியள பேராேராதனை தராதன பல்கலையீடு உண்ராதனமயில்
தீர்மள பேராேராதனைக பேரமள பேராேராதனைது என்ற ்ள பேரான் நிராதனேராதனைக்கி்ள பறன்.

ஒரு ்ள ப ள பேரா லி  மன்்ள பேராதனைள பேராக்கு இல் பல்கலைள பேராத நிராதன பல்கலையில்,  மக்கள்
எளிதில் தவறள பேராக வழி்டேத்தப்ள்ள பேட்டு மத பல்கலைள பேராளித்துவக்
கட்சகளுக்கு அடிள்ள பேணிய மடியும என்ற ஒரு புவியியல்
மள பேராணவர்  பல்கலைக்ஷிதள பேரா பதரிவித்தள பேரார்.  2015 ல் ஜேராதனைள பேராதிள்ள பேதித்
்ள பதர்தல் குறித்து கருத்துத் பதரிவிக்ராதனகயில் அவர் இவ்வள பேராற
கூறிேராதனைள பேரார்:  "்ள பேரான் உட்ள்ள பேடே ள்ள பே பல்கலை ்ள பள்ள பேர் ராதனமத்திரிள்ள பேள பேரா பல்கலை
சறி்ள ப ேராதனைவுக்கு வள பேராக்களித்தேராதனைர்,  அவர் மகிந்த
இ பேரள பேராஜள்ள பேக்ஷவின் ஜேராதனை்ள பேராயக வி்ள ப பேரள பேராத ஆட்சக்கு மறறப்புள்ளி

ராதனவப்ள்ள பேள பேரார்,  அவராதன பேர "குராதனறந்த தீராதனம" உராதனடேயவர் எேராதனை
கருதிேராதனைள பேரார்கள்.

"ஆேராதனைள பேரால் இப்்ள பள்ள பேள பேராது ்ள பேராம ள்ள பேள பேரார்ப்ள்ள பேது என்ேராதனைபவன்றள பேரால்
இ பேரள பேராஜள்ள பேக்ஷ என்ேராதனை ப யதள பேரா்ள ப பேரள பேரா அராதனதத்தள பேரான் அவருராதனடேய
அ பேர ள பேராங்கமம பதள பேராடேர்கிறது.  ்ள பஜ.வி.பி உட்ள்ள பேடே அராதனேராதனைத்து
்ள பள்ள பேள பேராலி இடேது கட்சகளும சறி்ள ப ேராதனைவுக்கள பேராக பி பேரச் ள பேரா பேரம
ப யதேராதனை.  உண்ராதனமயள பேராேராதனை பி பேரச் ராதனேராதனை,  இ பல்கலைங்ராதனக ஆளும
வர்க்கத்தின் ப்ருக்கடிதள பேரான் என்ற நீங்கள்
விளக்கியராதனதப்்ள பள்ள பேள பேரால் யள பேராரு்ள பம விளக்கவில்ராதன பல்கலை."

பூ்ள பகள பேராளமயமள பேராக்கப்ள்ள பேட்டே பள்ள பேள பேராருளள பேராதள பேரா பேரத்ராதனதயும  ர்வ்ள பத 
பதள பேராழி பல்கலைள பேராள வர்க்கத்ராதனதயும ள்ள பேறறி  பல்கலைக்ஷிதள பேரா ்ள பள்ள பேசேராதனைள பேரார்.
"ஒவ்பவள பேராரு அ பேர ள பேராங்கமம  ர்வ்ள பத  நிதி மூ பல்கலைதேராதனைத்திறகு
்ல் பல்கலை நிராதன பல்கலைராதனமகராதனள உருவள பேராக்க ்ள பவண்டும,"  என்ற அவர்
கூறிேராதனைள பேரார்.  "எேராதனை்ள பவ,  அவர்கள் தங்கள் ்ள பேராடுகளுக்குள்
பதள பேராழி பல்கலைள பேராள வர்க்கத்ராதனத சு பேரண்டுவராதனத தீவி பேரப்ள்ள பேடுத்த
்ள பவண்டும.  பதள பேராழி பல்கலைள பேராளர்கள் தங்கராதனள ஒரு  ர்வ்ள பத 
வர்க்கமள பேராக அராதனடேயள பேராளம கள பேராண ்ள பவண்டும."

விஜயள பேரா, ஒரு இறதி ஆண்டு கராதன பல்கலை மள பேராணவர், விவள பேராதத்தில்
்ள ப ர்ந்தள பேரார்,  ள்ள பேல்கராதன பல்கலைக்கழக மள பேராணவ பேரள பேராக அவர்
எதிர்பகள பேராள்கின்ற கஷ்டேங்கராதனள விவரிக்கிறள பேரார். "என் தந்ராதனத
இறந்துவிட்டேள பேரார்,"  என்ற அவர் விளக்கிேராதனைள பேரார்.  "எேராதனைது
 ்ள பகள பேராத பேரர் ்ள பதள பேராட்டேத் பதள பேராழி பல்கலைள பேராளி.  என் அமமள பேராராதனவ ள்ள பேள பேரார்க்க
ஒவ்பவள பேராரு வள பேரா பேரமம வீட்டிறகு வருகி்ள பறன். வீட்டிறகு ப ல் பல்கலை
ஒவ்பவள பேராரு மராதனறயும 500 ரூள்ள பேள பேராய ப  பல்கலைவள பேராகிறது.  ்ள பேரான்
எவ்வளவு மடியு்ள பமள பேரா அவ்வளவு ள்ள பேணத்ராதனத
கள பேராப்ள்ள பேள பேராறறவதறகு ள்ள பேல்கராதன பல்கலைக்கழக உணவகத்தில் இருந்து
மலிவள பேராேராதனை உணராதனவ  ள பேராப்பிடுகி்ள பறன்."

்ள ப ள பேரா லி ம தள பேரான் மத பல்கலைள பேராளித்துவத்தின் ப்ருக்கடிக்கு தீர்வு
என்ற தள பேரான் ்மபுவதள பேராக விஜயள பேரா கூறிேராதனைள பேரார்,  ஆேராதனைள பேரால் ஒரு
்ள ப ள பேரா லி   மதள பேராயம எவ்வள பேராற நிறவப்ள்ள பேடே மடியும என்ள்ள பேது
பதளிவள பேராக பதரியவில்ராதன பல்கலை என்ற பதரிவித்தள பேரார்.  பதள பேராழி பல்கலைள பேராள
வர்க்கம மறறம இராதனளஞர்களின் அ பேரசயல் அறிவின்
வளர்ச்ச தள பேரான் மிக மக்கியமள பேராேராதனைது என்ற அவர் ஒப்புக்
பகள பேராண்டேள பேரார் மறறம விஞஞள பேராேராதனை மள பேரார்க்ச  தத்துவத்ராதனத
அடிப்ள்ள பேராதனடேயள பேராகக் பகள பேராண்டி பேரள பேராத ஆயுத்ள பமந்திய
்ள பள்ள பேள பேரா பேரள பேராட்டேங்களள பேரால் பு பேரட்சகள் பவறறிக பேரமள பேராக அராதனமயள பேராது
என்ள்ள பேராதனத அவர் ஒப்புக் பகள பேராண்டேள பேரார்.

 பேரஷ்யப் பு பேரட்சராதனய ஏன் கறக ்ள பவண்டும மறறம ்ள ப ள பேரா லி 
 மத்துவக் கட்சயின் வ பேர பல்கலைள பேராறற மறறம  ர்வ்ள பத 
அடித்தளம உட்ள்ள பேடே ள்ள பே பல்கலை கட்ச பவளியீடுகராதனள அவர்
வள பேராங்கிேராதனைள பேரார்.

விரிவுராதன பேரக்குப் பின்ேராதனைர்,  அவர் கி பேரகித்த மக்கியமள பேராேராதனை
விான விஷயங்கள் குறித்து விஜயள பேரா விவள பேராதித்தள பேரார்.  ஸ் பேரள பேராலினி ம
அக்்ள படேள பேராள்ள பேர் 1917  பு பேரட்சராதனய கள பேராட்டிக்பகள பேராடுத்தது
என்ள்ள பேராதனதயும, ட்ப பேரள பேராட்ஸ்கி  மன்்ள பேராதனைள பேராக்கின் துல்லியத்ராதனதயும
அவர் புரிந்து பகள பேராண்டேதள பேராக கூறிேராதனைள பேரார்.  இந்த வ பேர பல்கலைள பேராறறப்
ள்ள பேதிவுகராதனள புரிந்துபகள பேராள்வதில் இருந்து மள பேராணவர்கராதனள
தடுக்க மறள்ள பேடும ்ள பஜ.வி.பி.  தராதன பல்கலைராதனமயி பல்கலைள பேராேராதனை
ள்ள பேல்கராதன பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இராதனடேயி பல்கலைள பேராேராதனை மள பேராணவர்கள்
கூட்டேராதனமப்பு, "ள்ள பேல்கராதன பல்கலைக்கழகங்களில் அ பேரசயல் ்ள பவண்டேள பேராம"
என்ற கூறவராதனத கண்டேேராதனைம ப யதள பேரார்.


