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இயக்கத்திற்கு பிந் பிந்து பிந்தைய

நூறு ஆண்டுகள
By Peter Symonds,      4 May 2019

நறு ஆண்டுகளுக்கு முன்கு முன்ப்கு முன்பாக 1919  மே  4  அன்று, 13

கல்லூரிகள்  ற்றும் கு முன்பல்க் பல்கலம் பல்கலைக்கழகங்க் பல்கலைக்கழகங்களைச் மேழகங்களைச் சேர்ந்த
ஆயிரக்கணக்க்கு முன்பான  ்கு முன்பாணவர்கள் முதம் பல்கலை்கு முன்பாம் உம் பல்கலைகப் மேகு முன்ப்கு முன்பாரின்
முடி் பல்கலவத் ் தத்கு முன்பாடர்ந்து மேவர்ழகங்களைச் சே்கு முன்பாயில் நடந்த அ் பல்கல திப்
மேகு முன்பச்சுவ்கு முன்பார்த்் பல்கலதகளின் முடிவிற்கு எதிர்ப்பு ் ததரிவித்து  த்திய
் தகு முன்பய்ஜிங்கில் இருக்கும் இன்று திய்கு முன்பா் தனன்் த ன் ழகங்களைச் சேதுக்கம்
என அ் பல்கலழக்கப்கு முன்படுகின்ற கு முன்பகுதியில் ஒன்றுதிரண்டனர்.
பிரத்கு முன்பான ழகங்களைச் சேக்திகளுக்கு இ் பல்கலடயிம் பல்கலை்கு முன்பான ஏ ்கு முன்பாற்றும்
மேகு முன்பரம்மேகு முன்பழகங்களைச் சேலில் ல் ஷ்கு முன்பாங்மேட்கு முன்பாங் (Shandong)  ்கு முன்பாக்கு முன்பாணத்் பல்கலத
ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானுக்குக் ் பல்கலகயளித்து,  சீன்கு முன்பாவின் மீது திணிக்கப்கு முன்பட்ட
ழகங்களைச் சே னற்ற உடன்கு முன்படிக்் பல்கலகக் பல்கலைக்கழகங்களை ் தத்கு முன்பாடர்ந்து கு முன்பர்கு முன்பா ரித்ததில்
அவர்கள் ஆமேவழகங்களைச் சே ் பல்கலடந்தனர்.  இந்த உடன்கு முன்படிக்் பல்கலககள்
பிரிட்டிஷ,  பி் தரஞ்சு  ற்றும் ழகங்களைச் சேர்வமேதழகங்களைச் சே
“விட்டுக்் தக்கு முன்பாடுப்புக் பல்கலைக்கழகங்களை”  அல்ம் பல்கலைது,  ல் ஷங்க்கு முன்பாய் மேகு முன்ப்கு முன்பான்ற
நகரங்களில் அவர்களுக்க்கு முன்பான பிர்கு முன்பாந்தியங்க் பல்கலைக்கழகங்களை
உருவ்கு முன்பாக்கியிருந்தன.

இந்த ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்ட ்கு முன்பானது முந்் பல்கலதய கு முன்பகலிலும் இரவிலும்
இ் பல்கலடவிட்கு முன்பாது நடந்த தீவிர விவ்கு முன்பாதங்கள்  ற்றும்
கூட்டங்களின் வி் பல்கலைக்கழகங்களை் தகு முன்ப்கு முன்பாருைக்கழகங்களை்கு முன்பாய் இருந்தது.  இ் பல்கலவ,
மேகு முன்பச்சுவ்கு முன்பார்த்் பல்கலத முடிவுக்கு ் தகு முன்பய்ஜிங்கில் இருந்த ஒரு
மேகு முன்ப்கு முன்பார்ப்பிரபுவின் அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கம் உடன்கு முன்படுவது குறித்த ் தழகங்களைச் சேய்தி
கிட்டிய் பல்கலதத் ் தத்கு முன்பாடர்ந்து,  ஏற்கனமேவ திட்டமிடப்கு முன்பட்டிருந்த
ஒரு ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டத்் பல்கலத முன்் தக்கு முன்பாண்டுவந்தன.   ்கு முன்பாணவர்கள்
“பீக்கிங்கின் அ் பல்கலனத்து  ்கு முன்பாணவர் அறிக்் பல்கலக”  என்ற ஒரு
உணர்ச்சிபூர்வ ்கு முன்பான அறிக்் பல்கலகயின் பிரதிக் பல்கலைக்கழகங்களை
விநிமேய்கு முன்பாகித்தனர்,  அந்த அறிக்் பல்கலக “் தவளியுறவு
விவக்கு முன்பாரத்தில் ந து இ் பல்கலறய்கு முன்பாண்் பல்கல  கு முன்ப்கு முன்பாதுக்கு முன்பாக்கப்கு முன்படவும்
த்கு முன்பாயகத்தில் துமேர்கு முன்பாகிகள் அகற்றப்கு முன்படவும்”  மேதழகங்களைச் சேம் எழுந்து
நிற்க அ் பல்கலழப்புவிடுத்தது:

சீன்கு முன்பாவின் வ்கு முன்பாழ்வ்கு முன்பா ழகங்களைச் சே்கு முன்பாவ்கு முன்பா மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டத்தில் அதற்கு
இருக்கும் க் பல்கலடசி வ்கு முன்பாய்ப்பு இதுவ்கு முன்பாகும். இன்று ந்கு முன்பாம்
எங்கள் ழகங்களைச் சேக மேதழகங்களைச் சே க்கள் ழகங்களைச் சேகித ்கு முன்பாய் இரண்டு
உறுதிப்பிர ்கு முன்பாணங்க் பல்கலைக்கழகங்களை எடுத்துக் ் தக்கு முன்பாள்கிமேற்கு முன்பாம்:  (1)
சீன்கு முன்பாவின் நிம் பல்கலைப்கு முன்பகுதி ் பல்கலகப்கு முன்பற்றப்கு முன்படம் பல்கலை்கு முன்பாம்,  ஆன்கு முன்பால்
அது ் பல்கலகயளிக்கப்கு முன்பட முடிய்கு முன்பாது;  (2) சீன  க்கள்
கு முன்படு் தக்கு முன்பா் பல்கலம் பல்கலை ் தழகங்களைச் சேய்யப்கு முன்படம் பல்கலை்கு முன்பாம்,  ஆன்கு முன்பால் அவர்கள்
ழகங்களைச் சேரண் பல்கலடய  ்கு முன்பாட்ட்கு முன்பார்கள்.  ந து ந்கு முன்பாடு
அழித்் தத்கு முன்பாழிக்கப்கு முன்பட இருக்கிறது.  ழகங்களைச் சேமேக்கு முன்பாதரர்கமேைக்கழகங்களை
் தகு முன்ப்கு முன்பாங்கி் தயழுங்கள்! [1]

“சீன்கு முன்பாவுக்கு  ரண தண்ட் பல்கலன [கு முன்ப்கு முன்பாரிஸ்  ்கு முன்பாந்கு முன்பாட்டில்]
அளிக்கப்கு முன்பட்டிருக்கிறது”,  “அ் பல்கல தி உடன்கு முன்படிக்் பல்கலகயில்

் பல்கலக் தயழுத்திட  று”,  “ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானியப் ் தகு முன்ப்கு முன்பாருட்க் பல்கலைக்கழகங்களைப்
புறக்கணி”,  “சீன்கு முன்பா சீனர்களுக்மேக”  மேகு முன்ப்கு முன்பான்ற ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திய-
எதிர்ப்பு முழக்கங்க் பல்கலைக்கழகங்களை எழுப்பியகு முன்படி  ்கு முன்பாணவர்கள் வீதிகளின்
வழிமேய ஊர்வம் பல்கலைம் ் தழகங்களைச் சேன்றனர்.  அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்க அ் பல்கல ச்ழகங்களைச் சேர்கைக்கழகங்களை்கு முன்பாக
இருந்த ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானிய-ஆதரவு “துமேர்கு முன்பாகிக் பல்கலைக்கழகங்களை”  அவர்கள்
கண்டனம் ் தழகங்களைச் சேய்தனர்.

் தகு முன்பய்ஜிங்  ்கு முன்பாணவர்கள் மே  4 அன்று மேவர்ழகங்களைச் சே்கு முன்பாய் உடன்கு முன்படிக்் பல்கலக் பல்கலய எதிர்த்து
ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டம் ் தழகங்களைச் சேய்கின்றனர்

் தகு முன்ப்கு முன்பாது க்களின் பிரதிகு முன்பலிப்் பல்கலகு முன்ப ஒரு அறிக்் பல்கலக இவ்வ்கு முன்பாறு
எடுத்து் பல்கலரக்கிறது:

் தகு முன்பய்ஜிங்  க்கள் ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டக்க்கு முன்பாரர்கைக்கழகங்களை்கு முன்பால் ் தகு முன்பரிதும்
கவரப்கு முன்பட்டனர்.  கு முன்ப்கு முன்பார்் பல்கலவய்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்களில் கு முன்பம் பல்கலைரும்
வீதிகளில் அ் பல்கல திய்கு முன்பாக நின்றகு முன்படி உணர்ச்சி மே லிட
அழுதனர்,   ்கு முன்பாணவர்கள் எழுப்பும் முழக்கங்க் பல்கலைக்கழகங்களை
கவன ்கு முன்பாகக் மேகட்டனர்,  அந்த அைக்கழகங்களைவுக்கு அவர்கள்
மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டத்த்கு முன்பால் ் தநகிழ்ந்திருந்தனர்.  மே ற்கத்திய
கு முன்ப்கு முன்பார்் பல்கலவய்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்களில் கு முன்பம் பல்கலைரும் எழுந்து நின்று அல்ம் பல்கலைது
தங்கைக்கழகங்களைது ் தத்கு முன்பாப்பி் பல்கலய எடுத்து  ரிய்கு முன்பா் பல்கலத
் தழகங்களைச் சேலுத்தினர்....  ழகங்களைச் சே்கு முன்பாரணர்  ்கு முன்பாணவர்கள்  ற்றும்
ஆரம்கு முன்பப் கு முன்பள்ளிக் பல்கலைக்கழகங்களைச் மேழகங்களைச் சேர்ந்த  ்கு முன்பாணவர்கள்
இ் பல்கலணந்து ் தக்கு முன்பாண்டு அவர்களும் துண்டறிக்் பல்கலகக் பல்கலைக்கழகங்களை
விநிமேய்கு முன்பாகித்தனர். [2]

சீன்கு முன்பாவுக்கு நீதி மேவண்டி ் தவளிந்கு முன்பாட்டுப் பிரதிநிதிகளிடம்
விண்ணப்கு முன்பம் ் தழகங்களைச் சேய்ய ம் பல்கலைமேகல் ஷன் குடியிருப்பு கு முன்பகுதிக்குள்
(Legation  Quarter) நு் பல்கலழவதில் இருந்து மேகு முன்ப்கு முன்பாலிழகங்களைச் சே்கு முன்பால்
தடுக்கப்கு முன்பட்டு விட்ட நி் பல்கலம் பல்கலையில்,   ்கு முன்பாணவர்கள் ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானிய-
ஆதரவு “துமேர்கு முன்பாகிகள்” மூவரில் ஒருவரது வீட்் பல்கலட மேந்கு முன்பாக்கி



முன்மேனறினர்.  வீட்டிற்குள் நு் பல்கலழந்த  ்கு முன்பாணவர்கள் உள்மேைக்கழகங்களை
இருந்த கு முன்பம் பல்கலை் பல்கலரயும் அடித்து து் பல்கலவத்தனர்.  மேகு முன்ப்கு முன்பாலிசுடன்
மே ்கு முன்பாதல்கள் ் தவடித்தன.  ஏர்கு முன்பாைக்கழகங்களை ்கு முன்பான  ்கு முன்பாணவர்கள்
க்கு முன்பாய ் பல்கலடந்தனர்,  அதில் ஒருவர் பின்னர் இறந்து மேகு முன்ப்கு முன்பான்கு முன்பார்,
32  மேகு முன்பர் ் பல்கலகது ் தழகங்களைச் சேய்யப்கு முன்பட்டு மேகு முன்ப்கு முன்பாலிஸ் த் பல்கலம் பல்கலை் பல்கல யகத்தில்
சி் பல்கலற ் பல்கலவக்கப்கு முன்பட்டனர்.

இந்த ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டம் ஒரு கு முன்பரந்து விரிந்த ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திய-எதிர்ப்பு
இயக்கத்திற்கு தூண்டுதம் பல்கலைளித்தது, ஆரம்கு முன்பத்தில்  ்கு முன்பாணவர்கள்
 ட்டும் இடம்் தகு முன்பற்ற இந்த இயக்கம்,  பின் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களை
வர்க்கத்தில் இருந்தும்,  புத்திஜீவிகள்,  விய்கு முன்பாகு முன்ப்கு முன்பாரிகள்  ற்றும்
நகர்ப்புற ஏ் பல்கலழகைக்கழகங்களைது அடுக்குகளில் இருந்தும் ஆட்க் பல்கலைக்கழகங்களை
ஈர்த்தது;  மேவ் பல்கலம் பல்கலைநிறுத்தங்கள்,  ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டங்கள்  ற்றும்
ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானியப் ் தகு முன்ப்கு முன்பாருட்களின் புறக்கணிப்புக்கு இது
தூண்டியது. மேகு முன்ப்கு முன்பாலிஸ் ஒடுக்குமு் பல்கலறயும் ் பல்கலகதுகளும் எதிர்ப்பு
இன்னும் அதிக ்கு முன்பாவதற்மேக தூண்டுதம் பல்கலை்கு முன்பாய் அ் பல்கல ந்தன.

துண்டறிக்் பல்கலகக் பல்கலைக்கழகங்களை விநிமேய்கு முன்பாகம் ் தழகங்களைச் சேய்தும்,  ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானியப்
் தகு முன்ப்கு முன்பாருட்களுக்கு கு முன்பதிம் பல்கலை்கு முன்பாக சீனப் ் தகு முன்ப்கு முன்பாருட்க் பல்கலைக்கழகங்களை வ்கு முன்பாங்கும்கு முன்படி
 க்க் பல்கலைக்கழகங்களை வலியுறுத்தியகு முன்படியும் வீதிகளில் பிரச்ழகங்களைச் சே்கு முன்பாரம் ் தழகங்களைச் சேய்து
் தக்கு முன்பாண்டிருந்த  ்கு முன்பாணவர் குழுக்களின் மீது ஜ்களின் மீது ஜூன் ஆரம்கு முன்பத்தில்
அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கம் ஒரு கு முன்ப்கு முன்பாரிய ஒடுக்குமு் பல்கலற் பல்கலயத் ் தத்கு முன்பாடுத்தது.
ஜ்களின் மீது ஜூன் 2  அன்ற்கு முன்பான முதல் ் பல்கலகதுகளுக்குப் பின்னர்,
அடுத்தடுத்த ந்கு முன்பாட்களில் ஆயிரக்கணக்க்கு முன்பான  ்கு முன்பாணவர்கள்
வீதிகளில் இறங்கினர்,  இவர்களில் சிம் பல்கலைர் சி் பல்கலறவ்கு முன்பாழகங்களைச் சேத்திற்குத்
த்கு முன்பாங்கள் தய்கு முன்பார் என்கு முன்ப் பல்கலத உணர்த்தும் வித ்கு முன்பாக முதுகில்
கு முன்படுக்் பல்கலகக் பல்கலைக்கழகங்களை சு ந்தகு முன்படி வந்தனர்.  ஜ்களின் மீது ஜூன் 4  முடிவதற்கு
முன்கு முன்ப்கு முன்பாக,  ஆயிரத்துக்கும் மே ற்கு முன்பட்ட  ்கு முன்பாணவர்கள்
துருப்புகைக்கழகங்களை்கு முன்பால் சூழப்கு முன்பட்ட நி் பல்கலம் பல்கலையில் இருந்த பீக்கிங்
கு முன்பல்க் பல்கலம் பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டிடங்கைக்கழகங்களைது தற்க்கு முன்பாலிக சி் பல்கலறகளில்
தடுத்து ் பல்கலவக்கப்கு முன்பட்டிருந்தனர்.

மே  4 அன்று ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டக்க்கு முன்பாரர்கள்

ஜ்களின் மீது ஜூன் ஆரம்கு முன்பத்திம் பல்கலை்கு முன்பான கு முன்ப்கு முன்பாரிய ் பல்கலகதுகள் சீன்கு முன்பா முழு் பல்கல ய்கு முன்பாக
ஒரு சீற்ற உணர்் பல்கலவ உண்டுகு முன்பண்ணியது.  ஜ்களின் மீது ஜூன் 5  அன்று,
மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டத்தில் ஈடுகு முன்பட்டிருந்த சு ்கு முன்பார் 13,000  ்கு முன்பாணவர்களுக்கு
ஆதரவ்கு முன்பாக ந் பல்கலட் தகு முன்பற்ற ஒரு வணிக மேவ் பல்கலம் பல்கலைநிறுத்தம்
சீன்கு முன்பாவின் பிரத்கு முன்பான ் தத்கு முன்பாழிற்் பல்கல ய ்கு முன்பான ல் ஷங்க்கு முன்பா் பல்கலய முடக்கிப்
மேகு முன்ப்கு முன்பாட்டது.  அடுத்துவந்த ந்கு முன்பாட்களில் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்களின்
மேவ் பல்கலம் பல்கலைநிறுத்தங்கள் நகர் முழு் பல்கல யும் கு முன்பரவின, சு ்கு முன்பார் 90,000
் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்கள் வ் பல்கலர இதில் கு முன்பங்கு் தகு முன்பற்றத்கு முன்பாக
 திப்பிடப்கு முன்படுகிறது.  ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டங்களும்
மேவ் பல்கலம் பல்கலைநிறுத்தங்களும் ல் ஷங்க்கு முன்பாயில் இருந்து பிற முக்கிய
நகரங்களுக்கும் விரிந்து நீண்டது.

மேவ் பல்கலம் பல்கலைநிறுத்த இயக்கத்த்கு முன்பால்  ண்டியிடச் ் தழகங்களைச் சேய்யப்கு முன்பட்ட
் தகு முன்பய்ஜிங் அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கம் முதலில்  ்கு முன்பாணவர்க் பல்கலைக்கழகங்களை
ழகங்களைச் சே ்கு முன்பாத்கு முன்பானப்கு முன்படுத்த முயன்றது.  மேகு முன்ப்கு முன்பாலிசும் துருப்புகளும்
வைக்கழகங்களை்கு முன்பாகங்களில் இருந்து திரும்கு முன்பப் ் தகு முன்பறப்கு முன்பட்டனர்,  ஆன்கு முன்பால்
தங்கள் மேக்கு முன்பாரிக்் பல்கலககள் நி் பல்கலறமேவறும் வ் பல்கலர வைக்கழகங்களை்கு முன்பாக
சி் பல்கலறகளில் இருந்து ் தவளிமேயறுவதற்கு  ்கு முன்பாணவர்கள்  றுத்து
விட்டனர்.  அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கமும் மேகு முன்ப்கு முன்பாலிசும்  ன்னிப்புக் மேக்கு முன்பாரத்
தள்ைக்கழகங்களைப்கு முன்பட்டனர்.  இறுதிய்கு முன்பாக,   ்கு முன்பாணவர்கள் ஜ்களின் மீது ஜூன் 8  அன்று,
“அதிர்மேவட்டுகைக்கழகங்களைது முழக்கத்தின்  த்தியிலும் உற்ழகங்களைச் சே்கு முன்பாக ்கு முன்பான
கு முன்ப்கு முன்பாரிய  க்கள்திரளின் முன்பும் ழகங்களைச் சேக  ்கு முன்பாணவர்கள்  ற்றும்
குடி க்கைக்கழகங்களைது வரமேவற்புக்கு இ் பல்கலடயிலும்”  [3] தத்த து
சி் பல்கலறகளில் இருந்து ் தவளிமேய வந்தனர்.

ஜ்களின் மீது ஜூன் 10  அன்று,  மேவ் பல்கலம் பல்கலைநிறுத்தங்களும் ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டங்களும்
் தத்கு முன்பாடர்ந்த நி் பல்கலம் பல்கலையில்,  ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானிய-ஆதரவு அ் பல்கல ச்ழகங்களைச் சேர்கள்
மூவரின் இர்கு முன்பாஜின்கு முன்பா ்கு முன்பா் பல்கலவ அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கம் அறிவித்தது.
ஆயினும் சீன்கு முன்பா,  மேவர்ழகங்களைச் சே்கு முன்பாய் உடன்கு முன்படிக்் பல்கலகயில்
் பல்கலக் தயழுத்திடக்கூட்கு முன்பாது என்ற முக்கிய ்கு முன்பான மேக்கு முன்பாரிக்் பல்கலக
பூர்த்திய் பல்கலடயவில்் பல்கலம் பல்கலை.  ஜ்களின் மீது ஜூன் 24  அன்று,  ் தகு முன்பரும்
ழகங்களைச் சேக்திகளிட ்கு முன்பான அதன் ஆட்மேழகங்களைச் சேகு முன்பம் மேத்கு முன்பால்விய் பல்கலடந்தமேகு முன்ப்கு முன்பாதும்,
ஆவணத்தில் ் பல்கலக் தயழுத்திடுவதற்கு சீனப் பிரதிநிதிக்
குழுவிடம் அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கம் உத்தரவிட்டது.  மேக்கு முன்பாகு முன்ப ்கு முன்பான
மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டம் பிரவ்கு முன்பாகம் எடுத்ததற்கு முகம்் தக்கு முன்பாடுத்த
நி் பல்கலம் பல்கலையில்,  ஜன்கு முன்பாதிகு முன்பதி அடுத்த ந்கு முன்பாமேைக்கழகங்களை தனது முடி் பல்கலவ
 ்கு முன்பாற்றிக் ் தக்கு முன்பாள்ைக்கழகங்களை நிர்ப்கு முன்பந்தம் ் தகு முன்பற்ற்கு முன்பார்.  ஜ்களின் மீது ஜூன் 28  அன்று,
மேஜர் னியுடன் அ் பல்கல தி உடன்கு முன்படிக்் பல்கலகயில்
் பல்கலக் தயழுத்திடுவதில் முக்கிய ழகங்களைச் சேக்திகளுடன் இ் பல்கலணந்து
் தக்கு முன்பாள்ைக்கழகங்களை சீன்கு முன்பாவின் பிரதிநிதிகள்  றுத்துவிட்டனர்.

மே  4  ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டக்க்கு முன்பாரர்கள் சி் பல்கலறயில் இருந்து அவர்கள் விடுத் பல்கலம் பல்கலைய்கு முன்பான
பின்னர்

இந்த ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டங்களும் மேவ் பல்கலம் பல்கலைநிறுத்தங்களும் ஒரு கு முன்பரந்த
புத்திஜீவித  ற்றும் அரசியல் ் தக்கு முன்பாந்தளிப்பின் கு முன்பகுதிய்கு முன்பாக
இருந்தன.  மே  4  அன்று வீதிக்கு வந்த  ்கு முன்பாணவர்கள்,
சீன்கு முன்பாவின் அடி் பல்கல த்தனத்் பல்கலத முடிவுக்குக்
் தக்கு முன்பாண்டுவருவதற்கு ழகங்களைச் சேமூகத்தின் அத்த் பல்கலன அம்ழகங்களைச் சேங்க் பல்கலைக்கழகங்களையும்
ஜனந்கு முன்பாயக இம் பல்கலைட்சியங்கள்  ற்றும் ஐமேர்கு முன்பாப்கு முன்ப்கு முன்பா  ற்றும்
அ் த ரிக்க்கு முன்பாவிம் பல்கலை்கு முன்பான விஞ்ன விஞ்ஞ்கு முன்பான முன்மேனற்றங்கைக்கழகங்களைது
அடிப்கு முன்ப் பல்கலடயில் நவீனப்கு முன்படுத்துவது அவசியம் என்று
திட்டவட்டம் ் தழகங்களைச் சேய்த புதிய கம் பல்கலை்கு முன்பாச்ழகங்களைச் சே்கு முன்பார இயக்கத்தின்
சிந்த் பல்கலனகைக்கழகங்களை்கு முன்பால் ் தழகங்களைச் சேல்வ்கு முன்பாக்கு ் தழகங்களைச் சேலுத்தப்கு முன்பட்டிருந்தனர்.

கு முன்ப்கு முன்பாரம்கு முன்பரிய சீன அறம்,  கு முன்பழக்கவழக்கங்கள்,  இம் பல்கலைக்கிய
வடிவங்கள்,  ் த ய்யியல்  ற்றும் ழகங்களைச் சேமூக  ற்றும் அரசியல்
ஸ்த்கு முன்பாகு முன்பகங்கள் அத்த் பல்கலனக்கும் எதிர்கு முன்பான ஒரு கிைக்கழகங்களைர்ச்சி அதில்
ழகங்களைச் சேம்கு முன்பந்தப்கு முன்பட்டிருந்தது.  கு முன்ப்கு முன்பாதி-அரசு  தம் ஒன்றின்



அந்தஸ்் பல்கலதக் ் தக்கு முன்பாண்டிருந்த ் தகட்டிப்கு முன்பட்ட கன்ஃபூசியனிழகங்களைச் சேம்
(Confucianism) பிரத்கு முன்பான குறிய்கு முன்பாக இருந்தது.
ஆைக்கழகங்களைப்கு முன்படுகு முன்பவர்கள் ஆள்கு முன்பவர்களுக்கும்,  ் தகு முன்பண்கள் தத்த து
கணவன் ்கு முன்பார்களுக்கும் பிள்் பல்கலைக்கழகங்களைகள் தங்கள் தந்் பல்கலதகளுக்கும்
மேகள்விகைக்கழகங்களைற்று கீழ்ப்கு முன்படிவதன் மீது வலியுறுத்தியதன் மூம் பல்கலைம்
சீன்கு முன்பாவின் உயரடுக்கினருக்குத் மேத் பல்கலவய்கு முன்பான சித்த்கு முன்பாந்த
அடிப்கு முன்ப் பல்கலட் பல்கலய அது வழங்கி வந்தது.

புதிய கம் பல்கலை்கு முன்பாச்ழகங்களைச் சே்கு முன்பார இயக்கம் ் தவவ்மேவற்கு முன்பான கு முன்பம் பல்கலை மேகு முன்ப்கு முன்பாக்குக் பல்கலைக்கழகங்களை
் தக்கு முன்பாண்டிருந்தது.  ஆயினும்,  மே -ஜ்களின் மீது ஜூன் ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்ட
இயக்கத்் பல்கலத ஒட்டி,  புத்திஜீவிகள்  ற்றும் இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர்கைக்கழகங்களைது
ஒரு அடுக்கு மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சேத்் பல்கலத மேந்கு முன்பாக்கி, அத்துடன் ரஷய்கு முன்பாவில்
அக்மேட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சியின் த்கு முன்பாக்கத்தின் கீழ்,   ்கு முன்பார்க்சிழகங்களைச் சேம்  ற்றும்
மேகு முன்ப்கு முன்பால்ஷிவிழகங்களைச் சேத்் பல்கலத மேந்கு முன்பாக்கித் தீர் ்கு முன்பானகர ்கு முன்பாகத் திரும்பியது.

முதல் ் தகு முன்பய்ஜிங் ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டத்திற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு
ழகங்களைச் சேற்று அதிக ்கு முன்பான க்கு முன்பாம் பல்கலைத்திற்குப் பின்னர்,  1921  ஜ்களின் மீது ஜூ் பல்கலம் பல்கலையில்
சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CCP) ஸ்த்கு முன்பாபிக்கப்கு முன்பட்டது. ஸ்த்கு முன்பாகு முன்பக
உறுப்பினர்களில் கு முன்பம் பல்கலைரும் மே  4 இயக்கத்தின்கு முன்பால் தீவிரப்கு முன்பட்ட
இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர்கைக்கழகங்களை்கு முன்பாய் இருந்தனர்.  40 களின் ஆரம்கு முன்ப வயதில்
இருந்த சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முதல் த் பல்கலம் பல்கலைவர்கு முன்பான
் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பா (Chen Duxiu), ஒரு புரட்சிய்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்கு முன்பாகவும் புதிய
கம் பல்கலை்கு முன்பாச்ழகங்களைச் சே்கு முன்பார இயக்கத்தின் த் பல்கலம் பல்கலை் பல்கல  புத்திஜீவித்
த் பல்கலம் பல்கலைவர்கு முன்பாகவும் கட்சிக்கு உள்மேைக்கழகங்களையும் ் தவளிமேயயும்
 ரிய்கு முன்பா் பல்கலத ் தகு முன்பற்றுத் திகழ்ந்த்கு முன்பார்.

ஒரு நறு ஆண்டுகைக்கழகங்களை்கு முன்பாகி விட்டது,  சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
எந்த அடித்தைக்கழகங்களைங்களின் மீது ஸ்த்கு முன்பாபிக்கப்கு முன்பட்டமேத்கு முன்பா அந்த
மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சே  ற்றும் ழகங்களைச் சேர்வமேதசிய மேக்கு முன்பாட்கு முன்ப்கு முன்பாடுக் பல்கலைக்கழகங்களை
் தவகுக்கு முன்பாம் பல்கலைத்திற்கு முன்மேகு முன்ப ் பல்கலகவிட்டு விட்டிருந்தமேத்கு முன்பாடு,
இருகு முன்பத்கு முன்பாம் நற்ற்கு முன்பாண்டின் ஆரம்கு முன்பத்தில் எந்த
மூச்சுத்திணறடிக்கும் சீனப் கு முன்ப்கு முன்பாரம்கு முன்பரியங்களுக்கு எதிர்கு முன்பாக
புத்திஜீவிகளும்  ்கு முன்பாணவர்களும் கம் பல்கலைகம் ் தழகங்களைச் சேய்திருந்தனமேர்கு முன்பா
அவற்றுக்கு மீண்டும் உயிர்் தக்கு முன்பாடுத்துக் ் தக்கு முன்பாண்டிருக்கிறது.
இன்று சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதிக்கு முன்பாரத்துவ ்கு முன்பானது
கு முன்பள்ளிகள்  ற்றும் கு முன்பல்க் பல்கலம் பல்கலைக்கழக வைக்கழகங்களை்கு முன்பாகங்களில் எந்த
வி ர்ழகங்களைச் சேனத்் பல்கலதயும் அல்ம் பல்கலைது சுதந்திர சிந்த் பல்கலன் பல்கலயயும்
ஒடுக்குவதற்கு அதன் மேகு முன்ப்கு முன்பாலிஸ் அரசு எந்திரத்் பல்கலதப்
கு முன்பயன்கு முன்படுத்துகிறது,  அத்துடன் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்’
மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டங்க் பல்கலைக்கழகங்களை ஆதரித்த “குற்ற”த்திற்க்கு முன்பாக ் தகு முன்பய்ஜிங்
கு முன்பல்க் பல்கலம் பல்கலைக்கழகம்  ற்றும் பிற வைக்கழகங்களை்கு முன்பாகங்களில் இருந்த்கு முன்பான
 ்கு முன்பாணவர்க் பல்கலைக்கழகங்களை சி் பல்கலறப்கு முன்படுத்திக் ் தக்கு முன்பாண்டிருக்கிறது.

மே  4  ஐ அனுழகங்களைச் சேரிக்கும் வித ்கு முன்பாக சீனக் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சிய்கு முன்பால் ஒழுங்க் பல்கல க்கப்கு முன்படுகின்ற எந்த விழ்கு முன்பாக்களும்,
எல்ம் பல்கலை்கு முன்பாவற்றுக்கும் மே ல், அத்தினம் இன்் பல்கலறய இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர்கள்
 ற்றும் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்களுக்க்கு முன்பாய் ் தக்கு முன்பாண்டிருக்கும்
இன்றிய் பல்கல ய்கு முன்பாத அரசியல் கு முன்படிப்பி் பல்கலனக் பல்கலைக்கழகங்களை
மூடி ் பல்கலறக்கின்றதும்  றுக்கின்றது ்கு முன்பான விதத்திமேம் பல்கலைமேய
வடிவ் பல்கல க்கப்கு முன்பட்டத்கு முன்பாக இருக்கும்.

மே  4 இயக்கத்தின் மேவர்கள்

ழகங்களைச் சேன் ய்கு முன்பாட்-் தழகங்களைச் சேன் (Sun Yat-sen) த் பல்கலம் பல்கலை் பல்கல யில் ந் பல்கலட் தகு முன்பற்ற 1911
சீனப் புரட்சியின் மேத்கு முன்பால்வியிமேம் பல்கலைமேய மே  4  இயக்கத்தின்
மேவர்கள் அ் பல்கல ந்திருக்கின்றன.  இற்றுப் மேகு முன்ப்கு முன்பாயிருந்த  ஞ்சு
வம்ழகங்களைச் சேத்் பல்கலத இந்த இயக்கம் தூக்கிவீசியது என்றமேகு முன்ப்கு முன்பாதும்
அதன் ் தழகங்களைச் சே்கு முன்பாந்த இம் பல்கலைக்குகைக்கழகங்களை்கு முன்பான மேதசிய ஐக்கியம்  ற்றும்
விடுத் பல்கலம் பல்கலை,  ஒரு ஜனந்கு முன்பாயகக் குடியரசு  ற்றும்

விவழகங்களைச் சே்கு முன்பாயிகளுக்கு நிம் பல்கலைம் உள்ளிட  க்களுக்க்கு முன்பான ழகங்களைச் சேமூக நம் பல்கலை
உதவிகள் ஆகியவற்் பல்கலற அ ல்கு முன்படுத்த முடியவில்் பல்கலம் பல்கலை.

ழகங்களைச் சேன் ய்கு முன்பாட்-் தழகங்களைச் சேன்

ழகங்களைச் சேன் ய்கு முன்பாட்-் தழகங்களைச் சேன் பிரதிநிதித்துவம் ் தழகங்களைச் சேய்த வர்க்கம்,  —
உதய ்கு முன்பாகி வந்த சீன முதம் பல்கலை்கு முன்பாளித்துவம்— கிர்கு முன்பா ப்புறங்களில்
நிம் பல்கலைப்பிரபுக்களுடன் கட்டப்கு முன்பட்டும் உம் பல்கலைக அரங்கில்
ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்தியத்திற்கு கீழ்ப்கு முன்படிந்தத்கு முன்பாகவும் அது இருந்த
நி் பல்கலம் பல்கலையில்,  அதன் வரம் பல்கலை்கு முன்பாற்றுக் கட் பல்கல க் பல்கலைக்கழகங்களை
நி் பல்கலறமேவற்றுவதற்கு இயல்பிமேம் பல்கலைமேய திறனற்று இருந்த் பல்கலதமேய
இம்முடிவு விைக்கழகங்களைங்கப்கு முன்படுத்தியது.

ஒரு நற்ற்கு முன்பாண்டுக்கும் அதிக ்கு முன்பான க்கு முன்பாம் பல்கலை ்கு முன்பாய்
் தநருக்கடிகைக்கழகங்களை்கு முன்பால் ் தந்கு முன்பாருங்கிக் கிடந்த சீன ழகங்களைச் சேமூகம்,
் தவளிந்கு முன்பாட்டு கு முன்ப் பல்கலட் தயடுப்புகளின் அரிக்கும் கு முன்ப்கு முன்பாதிப்பின்கு முன்பால்
மே லும் சிக்கம் பல்கலை் பல்கலடயச் ் தழகங்களைச் சேய்யப்கு முன்பட்டிருந்தது.  பிரிட்டனும்
பிர்கு முன்பான்சும் சீன்கு முன்பாவுக்குள் அ் பல்கலவ ் தகு முன்பரு ைக்கழகங்களைவிம் பல்கலை்கு முன்பான அபின்
விற்கு முன்ப் பல்கலன ் தழகங்களைச் சேய்வ் பல்கலத —அ் பல்கலவ,  த க்குச் ழகங்களைச் சே்கு முன்பாதக ்கு முன்பான
விதத்தில் ஒரு நிரந்தர வர்த்தக உகு முன்பரி் பல்கலயக் ் தக்கு முன்பாண்டிருக்கும்
வண்ணம் வடிவ் பல்கல க்கப்கு முன்பட்டது— தடுக்க முயன்ற
மேதய்நி் பல்கலம் பல்கலையில் இருந்த  ஞ்சு வம்ழகங்களைச் சேத்திற்கு எதிர்கு முன்பாக இரண்டு
அபின் யுத்தங்க் பல்கலைக்கழகங்களை 1842   ற்றும் 1858  இல் நடத்தின.
ஐமேர்கு முன்பாப்பிய ழகங்களைச் சேக்திகளும் து் பல்கலறமுக உடன்கு முன்படிக்் பல்கலகக் பல்கலைக்கழகங்களையும்
“விட்டுக்் தக்கு முன்பாடுப்பு”க் பல்கலைக்கழகங்களையும் உருவ்கு முன்பாக்கிக்் தக்கு முன்பாண்டன,  அ் பல்கலவ
விமேல் ஷட பிர்கு முன்பாந்தியங்கைக்கழகங்களை்கு முன்பாக கு முன்பயன்கு முன்படுத்தப்கு முன்பட்டதுடன்,
் தவளிந்கு முன்பாட்டினர் சீன ழகங்களைச் சேட்டத்தில் இருந்தும் சீன வரிகள்
் தழகங்களைச் சேலுத்துவதில் இருந்தும் விம் பல்கலைக்குப் ் தகு முன்பற்றனர்.

பிரத்கு முன்பான ்கு முன்பாக,   க்களின் மிகப் ் தகு முன்பரும்கு முன்பகுதிய்கு முன்பாக இருந்ததும்
சீன்கு முன்பாவின் ் தகு முன்ப்கு முன்பாருைக்கழகங்களை்கு முன்பாத்கு முன்பாரத்திற்கு அடிய்கு முன்பாத்கு முன்பார ்கு முன்பாக
இருந்தது ்கு முன்பான விவழகங்களைச் சே்கு முன்பாயிகளின் மீது,  புதிய வரிச்சு் பல்கல க் பல்கலைக்கழகங்களை
திணித்ததுத்கு முன்பான் இந்த மேத்கு முன்பால்விகளுக்கும் ் தவளிந்கு முன்பாட்டு
கப்கு முன்பங்களுக்கும்  ஞ்சு ஆட்சி அ் பல்கலவ க்கு முன்பாட்டிய கு முன்பதிலிறுப்கு முன்ப்கு முன்பாக
இருந்தது.  ந்கு முன்பாட்டுப்புறங்களின் சீரழிவு  லிவ்கு முன்பான
் தவளிந்கு முன்பாட்டுப் ் தகு முன்ப்கு முன்பாருட்கைக்கழகங்களைது ் தவள்ைக்கழகங்களைத்த்கு முன்பால் மே லும்
சிக்கம் பல்கலை்கு முன்பாக்கப்கு முன்பட்டது,  இ் பல்கலவ உள்ளூர் ் பல்கலகவி் பல்கலனத்
் தத்கு முன்பாழில்க் பல்கலைக்கழகங்களை கிட்டத்தட்ட அழித்தன.  ஒடுக்குமு் பல்கலறய்கு முன்பான
நி் பல்கலம் பல்கலை் பல்கல கள் கிர்கு முன்பா ப்புற கம் பல்கலைகங்க் பல்கலைக்கழகங்களைத் தூண்டின,  1850
இல் ஒரு ் ததளிவற்ற நவ-கிறிஸ்தவ வழிகு முன்ப்கு முன்பாட்டுப்கு முன்பழக்கத்தில்
இருந்து வைக்கழகங்களைர்ந்து இறுதியில் 1865  இல் ் தவளிந்கு முன்பாட்டு
துருப்புகளின் உதவிமேய்கு முன்பாடு த்கு முன்பான் நசுக்கப்கு முன்பட முடிந்த ் பல்கலதபிங்
கம் பல்கலைகமும் (Taiping Rebellion) இதில் அடங்கும்.



1895  இல் ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானிய ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்தியத்தின் கரங்களில் சீன்கு முன்பா
மேத்கு முன்பால்வி கண்டது ஒரு அதிர்ச்சிய்கு முன்பாக வந்த் பல்கலடந்தது.
் தவளிந்கு முன்பாட்டுத் துண்ட்கு முன்பாடல்க் பல்கலைக்கழகங்களையும் ந்கு முன்பாட்டின்
அடி் பல்கல ப்கு முன்பட் பல்கலம் பல்கலையும் எவ்வ்கு முன்பாறு எதிர்ப்கு முன்பது என்கு முன்பது குறித்த
விவ்கு முன்பாதத்் பல்கலத அது தீவிரப்கு முன்படுத்தியது.  ஆயினும்
இற்றுப்மேகு முன்ப்கு முன்பாயிருந்த  ஞ்சு வம்ழகங்களைச் சேத்் பல்கலத சீர்திருத்துவதற்கும்
வழக்் தக்கு முன்பாழிந்த அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்க எந்திரமு் பல்கலற் பல்கலய
உரு ்கு முன்பாற்றுவதற்கு ்கு முன்பான முயற்சிகள் கு முன்பம் பல்கலைனளிக்கவில்் பல்கலம் பல்கலை. 1898
இல்,  இைக்கழகங்களைம் ழகங்களைச் சேக்கரவர்த்திய்கு முன்பான குவ்கு முன்பாங்சுவின் கீழ்
் தக்கு முன்பாண்டுவரப்கு முன்பட்ட “நறு ந்கு முன்பாட்கள்” என்று அ் பல்கலழக்கப்கு முன்பட்ட
சீர்திருத்தம்,  மேட்கு முன்பாவ்கு முன்பாகர் மேகு முன்பரரசி சிக்ஸிய்கு முன்பால் திடீ் தரன
முடிவுக்குக் ் தக்கு முன்பாண்டுவர்கு முன்பாப்கு முன்பட்டது.  அவர் தனது  ரு கன்
குவ்கு முன்பாங்சு் பல்கலவ சி் பல்கலறப்பிடித்தமேத்கு முன்பாடு அவரது சீர்திருத்த
ஆமேம் பல்கலை்கு முன்பாழகங்களைச் சேகர்க் பல்கலைக்கழகங்களை தூக்கிலிட்ட்கு முன்பார் அல்ம் பல்கலைது சி் பல்கலறயிம் பல்கலை் பல்கலடத்த்கு முன்பார்.

1900 இல் கு முன்ப்கு முன்பாக்ஸர் மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாளிகள்

 ஞ்சு வம்ழகங்களைச் சேத்தின் ந்கு முன்பாட்கள் எண்ணப்கு முன்பட்டன.  நற்ற்கு முன்பாண்டின்
திருப்கு முன்பத்தில்,  மேட்கு முன்பாவ்கு முன்பாகர் மேகு முன்பரரசி ஒரு புதிய கம் பல்கலைகத்் பல்கலத,
Society  of  the  Righteous  and  Harmonious  Fists  என்ற சீன
இரகசிய அ் பல்கல ப்பு ஒன்றின் மூம் பல்கலை ்கு முன்பாக ் பல்கலகப்புரட்டு ் தழகங்களைச் சேய்து,
அத் பல்கலன ் தவளிந்கு முன்பாட்டு ழகங்களைச் சேக்திகளுக்கு எதிர்கு முன்பாக ் தழகங்களைச் சேலுத்துவதற்கு
முயன்ற்கு முன்பார்.  கு முன்ப்கு முன்பாக்ஸர் கம் பல்கலைகம் (Boxer  Rebellion) ் தவளிந்கு முன்பாட்டு
துருப்புகைக்கழகங்களை்கு முன்பால் ஒடுக்கப்கு முன்பட்டு ் தவற்றி் தகு முன்பற்றவர்கள் மூம் பல்கலைம்
சீன்கு முன்பா மீது புதிய கட்ட் பல்கலைக்கழகங்களைகள் விதிக்கப்கு முன்பட்டன.

 ஞ்சு வம்ழகங்களைச் சேத்் பல்கலத சீர்திருத்துவதற்க்கு முன்பான அத்த் பல்கலன
முயற்சிகளும் மேத்கு முன்பால்விகண்ட் பல்கலத் தய்கு முன்பாட்டி ழகங்களைச் சேன் ய்கு முன்பாட்-் தழகங்களைச் சேன்
முன்னணிக்கு வந்த்கு முன்பார். புரட்சி் பல்கலய அவர் ஆமேம் பல்கலை்கு முன்பாழகங்களைச் சே் பல்கலனயளித்த
மேகு முன்ப்கு முன்பாதிலும்,  ஒரு ் தவகுஜன அரசியல் இயக்கத்் பல்கலத
கட்டி் தயழுப்புவதற்க்கு முன்பான எந்த முயற்சியிலும் அவர்
இறங்கவில்் பல்கலம் பல்கலை,  சிறு ஆயுதக் கவிழ்ப்புகள் ் தக்கு முன்பாண்ட ழகங்களைச் சேதி
நடவடிக்் பல்கலககள் அல்ம் பல்கலைது தனித்தனி  ஞ்சு அதிக்கு முன்பாரிகளுக்கு
எதிர்கு முன்பான கு முன்பயங்கரவ்கு முன்பாத நடவடிக்் பல்கலககள் ஆகியவற்றில்
ஈடுகு முன்பட்ட்கு முன்பார்.

1911  இல்,   ஞ்சு வம்ழகங்களைச் சேம் கிட்டத்தட்ட உள்புற ்கு முன்பாக
நி் பல்கலம் பல்கலைகு் பல்கலம் பல்கலைந்தது.  ் தகு முன்பரும் ழகங்களைச் சேக்திகள் கு முன்பம் பல்கலை தழகங்களைச் சே்கு முன்பாப்தங்கைக்கழகங்களை்கு முன்பாக
சூ் பல்கலறய்கு முன்பாடியதன் பின்னர் அரழகங்களைச் சேகும் பல்கலை அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கம்
திவ்கு முன்பால்நி் பல்கலம் பல்கலையின் விளிம்பில் நின்றது.  ஹ்கு முன்பாங்க்கு முன்பாங்,  ் பல்கலதவ்கு முன்பான்
மேகு முன்ப்கு முன்பான்ற க்கு முன்பாம் பல்கலைனிகள்  ற்றும் பிர்கு முன்பாந்தியம்-கடந்த
“விட்டுக்் தக்கு முன்பாடுப்புகள்”  ஆகியவற்றின் வடிவில் சீனப்
பிர்கு முன்பாந்தியங்கள் ் தவளிந்கு முன்பாடுகளுடன் இ் பல்கலணக்கப்கு முன்பட்டுக்

் தக்கு முன்பாண்டதன் ஒரு வி் பல்கலைக்கழகங்களைவ்கு முன்பாக,  அரசியல்ரீதிய்கு முன்பாக,  இது
முற்றிலும்  திப்பிழந்து கிடந்தது.

 ஞ்சு வம்ழகங்களைச் சேம் இறுதிய்கு முன்பாக அரசியல்ழகங்களைச் சேட்ட சீர்திருத்தத்் பல்கலத
வ்கு முன்பாக்குறுதியளித்தமேகு முன்ப்கு முன்பாது,  மிகவும் க்கு முன்பாம் பல்கலைம் கடந்து
விட்டிருந்தது.  சீன முதம் பல்கலை்கு முன்பாளித்துவத்தின்,  அதிக்கு முன்பாரத்துவத்தின்
 ற்றும் இர்கு முன்பாணுவத்தின் கணிழகங்களைச் சே ்கு முன்பான பிரிவுகள் ழகங்களைச் சேன் ய்கு முன்பாட்-
் தழகங்களைச் சேன்் பல்கலன மேந்கு முன்பாக்கித் திரும்பி விட்டிருந்தன. 1911  அக்மேட்கு முன்பாகு முன்பர்
10  அன்று,  ஹ்களின் மீது ஜூமேகு முன்பய் (Hubei)  ்கு முன்பாக்கு முன்பாணத்தில் உள்ைக்கழகங்களை வூழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்
(Wuchang) நகரில் ஆயிரக்கணக்க்கு முன்பான துருப்புகள் ஒரு
கம் பல்கலைகத்் பல்கலத நடத்தி ஒரு குடியர் பல்கலழகங்களைச் சேப் பிரகடனம் ் தழகங்களைச் சேய்தன.
இந்தக் கம் பல்கலைகம் கு முன்பம் பல்கலை சீன  ்கு முன்பாக்கு முன்பாணங்களுக்கும் துரித ்கு முன்பாகப்
கு முன்பரவியது,  ஆயினும் உண்் பல்கல ய்கு முன்பான ் தவகுஜன இயக்கம்
ஏதும் இல்ம் பல்கலை்கு முன்பாதிருந்த் பல்கல ய்கு முன்பால் அதில் கம் பல்கலைந்து் தக்கு முன்பாண்ட
 க்களின் நம் பல்கலைன்கள் மீது ் பல்கலக் பல்கலவக்கப்கு முன்பட்கு முன்பா மேம் பல்கலைமேய
விட்டுவிடப்கு முன்பட்டிருந்தது.

தைக்கழகங்களைர்வ்கு முன்பான் தத்கு முன்பாரு கூட்ட்கு முன்பாட்சியு் பல்கலடய “சீனக் குடியரசின்”
இ் பல்கலடக்க்கு முன்பாம் பல்கலை ஜன்கு முன்பாதிகு முன்பதிய்கு முன்பாக ழகங்களைச் சேன் ய்கு முன்பாட்-் தழகங்களைச் சேன் பிரகடனம்
் தழகங்களைச் சேய்யப்கு முன்பட்ட்கு முன்பார்,  ஆன்கு முன்பால் தனக்் தகன்று எந்த கணிழகங்களைச் சே ்கு முன்பான
ழகங்களைச் சேமூக அடித்தைக்கழகங்களைமும் இல்ம் பல்கலை்கு முன்பாத நி் பல்கலம் பல்கலையில்,  அவர் கு முன்ப் பல்கலழய
இர்கு முன்பாணுவ-அதிக்கு முன்பாரத்துவ எந்திரத்துடன் ழகங்களைச் சே ரழகங்களைச் சேப்கு முன்பட்ட்கு முன்பார்.
ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திய ழகங்களைச் சேக்திகளிடம் இருந்த்கு முன்பான அழுத்தத்தின் கீழ்,
ஜன்கு முன்பாதிகு முன்பதி கு முன்பதவி் பல்கலய  ஞ்சு வம்ழகங்களைச் சேத்தின் க் பல்கலடசிப் பிரத ர்கு முன்பான
யுவ்கு முன்பான் ஷிக்கு முன்பாய் (Yuan  Shikai) இடம் ஒப்கு முன்ப் பல்கலடத்த்கு முன்பார்,  அவர்
அரசியல்ழகங்களைச் சேட்டத்் பல்கலத அகற்றி ந்கு முன்பாட்கு முன்பாளு ன்றத்் பல்கலதயும்
க் பல்கலம் பல்கலைத்த்கு முன்பார்.

புதிய கம் பல்கலை்கு முன்பாச்ழகங்களைச் சே்கு முன்பார இயக்கம்

1915  மே   ்கு முன்பாதத்தில்,  யுவ்கு முன்பானின் அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கம்,   ஞ்சூரிய்கு முன்பா
 ற்றும் உள்  ங்மேக்கு முன்பாலிய்கு முன்பா உள்ளிட சீன்கு முன்பாவின்
் தகு முன்பரும்கு முன்பகுதிகளில் ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானுக்கு கு முன்பம் பல்கலைன்தரும் கட்டுப்கு முன்ப்கு முன்பாட்் பல்கலட
வழங்கிய ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானின் அவ திப்கு முன்ப்கு முன்பான 21  மேக்கு முன்பாரிக்் பல்கலகக் பல்கலைக்கழகங்களை
ஏற்றுக் ் தக்கு முன்பாண்டதன் மூம் பல்கலைம்,  ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டங்கள்  ற்றும்
எதிர்ப்பின் அ் பல்கலம் பல்கலை ஒன்று தூண்டப்கு முன்பட்டது. 1915  டிழகங்களைச் சேம்கு முன்பரில்,
யுவ்கு முன்பான் தனது ் பல்கலகப்கு முன்ப்கு முன்பா் பல்கலவ மேதசிய  க்கள் அ் பல்கலவ மூம் பல்கலை ்கு முன்பாக
சீன்கு முன்பாவின் மேகு முன்பரரழகங்களைச் சேர்கு முன்பாக தன்் பல்கலனத் த்கு முன்பாமேன “மேதர்ந்் ததடுத்து”
் தக்கு முன்பாண்டமேகு முன்ப்கு முன்பாது,  க்கள் ் தவறுப்பு தீவிரப்கு முன்படமேவ ் தழகங்களைச் சேய்தது.

ழகங்களைச் சேன் ய்கு முன்பாட்-் தழகங்களைச் சேன் த் பல்கலம் பல்கலை் பல்கல யின் கீழ் இருந்த சீன்கு முன்பாவின்
் ததற்குப் பிர்கு முன்பாந்தியங்களில் கு முன்பம் பல்கலைவும் ் தகு முன்பய்ஜிங் அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கத்தில்
இருந்து தங்கள் விடுத் பல்கலம் பல்கலை் பல்கலய பிரகடனம் ் தழகங்களைச் சேய்தன,  தனது
ஆதரவ்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்கள் க் பல்கலம் பல்கலைந்துமேகு முன்ப்கு முன்பான நி் பல்கலம் பல்கலையில்,  யுவ்கு முன்பான்,
முடிய்கு முன்பாட்சி் பல்கலய ் பல்கலகவிடும் தனது மேந்கு முன்பாக்கத்் பல்கலத
் தவளிப்கு முன்படுத்தின்கு முன்பார்.  1916  ஜ்களின் மீது ஜூனில் அவர் இறந்தமேகு முன்ப்கு முன்பாது,
மேகு முன்ப்கு முன்பாட்டி ் தவளிந்கு முன்பாட்டு ழகங்களைச் சேக்திகைக்கழகங்களை்கு முன்பால் ஆதரவளிக்கப்கு முன்படும்
மேகு முன்ப்கு முன்பாட்டி மேகு முன்ப்கு முன்பார்ப்பிரபுக்கள் மூம் பல்கலை ்கு முன்பாக ஆட்சி ் தழகங்களைச் சேய்யப்கு முன்படும் ஒரு
பிைக்கழகங்களைவுகு முன்பட்ட சீன்கு முன்பா் பல்கலவ அவர் விட்டுச் ் தழகங்களைச் சேன்ற்கு முன்பார்.



் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பா (இடது)

1915 இல், நிம் பல்கலைவிய அரசியல் குழப்கு முன்பத்திற்கு  த்தியில், 1911
புரட்சியிலும் 1913  இல் யுவ்கு முன்பான் ஆட்சிக்கு எதிர்கு முன்பான ஒரு
கம் பல்கலைகத்திலும் ் தழகங்களைச் சேயலூக்கத்துடன் இயங்கிய ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பா
ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானில் ந்கு முன்பாடு கடந்து வ்கு முன்பாழ்ந்த நி் பல்கலம் பல்கலையில் இருந்து
ல் ஷங்க்கு முன்பாய் திரும்பின்கு முன்பார்.  புதிய இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர் (New  Youth)

என்னும் இத் பல்கலழ அவர் ஸ்த்கு முன்பாபித்த்கு முன்பார்,  இது  ்கு முன்பாணவர்களின்
புதிய த் பல்கலம் பல்கலைமு் பல்கலற் பல்கலய ஈர்க்கும் ஒரு ழகங்களைச் சேக்திவ்கு முன்பாய்ந்த க்கு முன்பாந்த ்கு முன்பாக
நிரூகு முன்பண ்கு முன்பாகியது.   க்கள் ் தகு முன்பரும்கு முன்ப்கு முன்பாலும் அணுகலின்றி
இருந்த சீன ் த ்கு முன்பாழியின் அறின விஞ்ஞர் ் தகு முன்பரு க்கைக்கழகங்களைது ் தழகங்களைச் சேவ்வியல்
் த ்கு முன்பாழிவடிவத்் பல்கலதக் க்கு முன்பாட்டிலும் ் தகு முன்பருவ்கு முன்பாரி  க்கள்
மேகு முன்பச்சுவழக்கு ் த ்கு முன்பாழிவடிவத்தில் ் தவளிவந்த முன்மேன்கு முன்பாடிய்கு முன்பான
் தவளியீடுகளில் ஒன்ற்கு முன்பாக அது இருந்தது.

புதிய இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர் உரத்த  ற்றும் ் ததளிவ்கு முன்பான் தத்கு முன்பாரு
அ் பல்கலழப்் பல்கலகு முன்ப ஒலித்தது. “கன்ஃபூசியனிழகங்களைச் சேத்் பல்கலத, ஆஸ்தி  ற்றும்
ழகங்களைச் சேடங்குகளின் கு முன்ப் பல்கலழய கு முன்ப்கு முன்பாரம்கு முன்பரியத்் பல்கலத,  கு முன்ப் பல்கலழய அறம்
 ற்றும் கு முன்ப் பல்கலழய அரசிய் பல்கலம் பல்கலை...  கு முன்ப் பல்கலழய கற்ற் பல்கலம் பல்கலை  ற்றும்
கு முன்ப் பல்கலழய இம் பல்கலைக்கியத்் பல்கலத எதிர்த்துப் மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாடுவது”  புதிய
த் பல்கலம் பல்கலைமு் பல்கலறயின் கு முன்பணி என்று ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பா பிரகடனம்
் தழகங்களைச் சேய்த்கு முன்பார்.  திரு.கன்ஃபூசியஸ் திரு.ஜனந்கு முன்பாயகத்் பல்கலதக்
் தக்கு முன்பாண்டும் திரு.அறிவிய் பல்கலம் பல்கலைக் ் தக்கு முன்பாண்டும் பிரதியிடப்கு முன்பட
மேவண்டும் என்று ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பா அறிவித்த்கு முன்பார்.

் பல்கலதபிங்  ற்றும் கு முன்ப்கு முன்பாக்ஸர் கம் பல்கலைகங்கள் உள்ளிட சீன்கு முன்பாவில்
கு முன்பரந்தைக்கழகங்களைவிம் பல்கலை்கு முன்பான கிர்கு முன்பா ப்புற கம் பல்கலைகங்கள்,  ் தகு முன்பரும்கு முன்ப்கு முன்பாலும்
மூடநம்பிக்் பல்கலக,   தரீதிய்கு முன்பான கு முன்பழக்கங்கள்  ற்றும் இரகசிய
ழகங்களைச் சேமூகங்க் பல்கலைக்கழகங்களை அடிப்கு முன்ப் பல்கலடய்கு முன்பாகக் ் தக்கு முன்பாண்டிருந்தன.  ழகங்களைச் சேன் ய்கு முன்பாட்-
் தழகங்களைச் சேன் ஒரு ஜனந்கு முன்பாயகக் குடியரசின் இம் பல்கலைட்சியங்க் பல்கலைக்கழகங்களைத்
தழுவிக் ் தக்கு முன்பாண்டிருந்த்கு முன்பார்,  எனினும் அவர்  ஞ்சு,  அல்ம் பல்கலைது
 ஞ்சூரியன் ஆட்சிய்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்களுக்கு எதிர்கு முன்பான ஹ்கு முன்பான் (Han) சீன
இனவ்கு முன்பாதத்் பல்கலத சுரண்டிக் ் தக்கு முன்பாண்ட்கு முன்பார்.

ஆயினும், ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பா தனது புத்திஜீவித உத்மேவகத்் பல்கலத,
ஐமேர்கு முன்பாப்பிய அறி் தவ்கு முன்பாளி இயக்கத்தில் இருந்தும் பிர்கு முன்பான்ஸ்
 ற்றும் அ் த ரிக்க்கு முன்பாவில் நடந்த 18  ஆம் நற்ற்கு முன்பாண்டுப்
புரட்சிகளில் ் தகு முன்ப்கு முன்பாதிந்திருந்த ஜனந்கு முன்பாயகப் கு முன்ப்கு முன்பாரம்கு முன்பரியங்களிடம்
இருந்துமே  ஈர்த்துக் ் தக்கு முன்பாண்ட்கு முன்பார். 1915 இல் புதிய இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர்
இல் அவர் எழுதின்கு முன்பார்:

ழகங்களைச் சேமூக முன்மேனற்றத்திற்கு ந்கு முன்பாம் நம்பிக்் பல்கலக ் தக்கு முன்பாள்ைக்கழகங்களைத்
் தத்கு முன்பாடங்கும் முன்கு முன்ப்கு முன்பாக,  கு முன்ப் பல்கலழய தப்் தகு முன்பண்ணங்க் பல்கலைக்கழகங்களை,

கு முன்ப் பல்கலழய வித ்கு முன்பாக விடயங்களில் நம்பிக்் பல்கலக
் பல்கலவப்கு முன்ப் பல்கலத,  ந்கு முன்பாம் உ் பல்கலடத்து ் தந்கு முன்பாருக்கிய்கு முன்பாக
மேவண்டும்.  ந து கு முன்ப் பல்கலழய வழிக் பல்கலைக்கழகங்களை ந்கு முன்பாம்
தூக்கிப்மேகு முன்ப்கு முன்பாட மேவண்டும்.  வரம் பல்கலை்கு முன்பாற்றின்,  கு முன்ப் பல்கலழய
 ற்றும் புதிய,   ்கு முன்பா் தகு முன்பரும் சிந்த் பல்கலனய்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்களின்
சிந்த் பல்கலனக் பல்கலைக்கழகங்களை,  ந து ் தழகங்களைச் சே்கு முன்பாந்த அனுகு முன்பவத்் பல்கலதக்
் தக்கு முன்பாண்டு, ந்கு முன்பாம் ஒன்றுகு முன்படுத்த மேவண்டும், அரசியலில்,
அறப்கு முன்பண்பில்,  ற்றும் ் தகு முன்ப்கு முன்பாருைக்கழகங்களை்கு முன்பாத்கு முன்பார வ்கு முன்பாழ்வில் புதிய
சிந்த் பல்கலனக் பல்கலைக்கழகங்களை கட்டி் தயழுப்கு முன்ப மேவண்டும்.[4]

ஹமேர்கு முன்பால்ட் ஐழகங்களைச் சேக்ஸ் (Harold  Isaacs),சீனப் புரட்சியின்
துன்பியல் என்ற அவரு் பல்கலடய ் தகு முன்பரும் ் தழகங்களைச் சேல்வ்கு முன்பாக்கு ் தக்கு முன்பாண்ட
கு முன்ப் பல்கலடப்பில்,  இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர்களுக்க்கு முன்பான ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பாவின்
விண்ணப்கு முன்பத்் பல்கலத,  1919  ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்ட  ற்றும் மேவ் பல்கலம் பல்கலைநிறுத்த
இயக்கத்துடன் ் தத்கு முன்பாடங்கி,  1925  இல் மேதசிய அைக்கழகங்களைவிம் பல்கலை்கு முன்பான
புரட்சிகர எழுச்சிக்கு இட்டுச்் தழகங்களைச் சேன்று,  1927  இல்
துன்பியல்ரீதிய்கு முன்பாக க்கு முன்பாட்டிக்் தக்கு முன்பாடுக்கப்கு முன்பட்டதில் முடிந்த
அரசியல் எழுச்சிகள்  ற்றும் ் தக்கு முன்பாந்தளிப்் பல்கலகு முன்பக் ் தக்கு முன்பாண்ட
“இரண்ட்கு முன்பாம் சீனப் புரட்சி ழகங்களைச் சேக்கு முன்பாப்தத்திற்க்கு முன்பான ் தத்கு முன்பாடக்க
அறிக்் பல்கலக” என்று வருணித்த்கு முன்பார்.  புதிய இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர் இதழின்
த்கு முன்பாக்கத்் பல்கலத ஐழகங்களைச் சேக்ஸ் விைக்கழகங்களைக்கின்கு முன்பார்:

் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பாவின் இதழ் ந்கு முன்பாட்டில் இருந்த
ஒவ்் தவ்கு முன்பாரு கு முன்பள்ளி  ற்றும் கல்லூரியின்
 ்கு முன்பாணவர்கைக்கழகங்களை்கு முன்பாலும் ஆர்வத்துடன் கு முன்பற்றிக்
் தக்கு முன்பாள்ைக்கழகங்களைப்கு முன்பட்டது. அது பிரசுரத்திற்கு வந்தமேகு முன்ப்கு முன்பாது ஒரு
 ்கு முன்பாணவர் எழுதின்கு முன்பார்,  ’அ் பல்கல தியற்ற ஒரு கனவின்
 த்தியில் எங்க் பல்கலைக்கழகங்களை தட்டி் தயழுப்பிய ஒரு இடி
முழக்க ்கு முன்பாக அது எங்களிடம் வந்துமேழகங்களைச் சேர்ந்தது...  இந்த
முதல் இதழ் எத்த் பல்கலன மு் பல்கலற  றுபிரசுரம் கண்டது
என்கு முன்பது எனக்குத் ் ததரிய்கு முன்பாது,  ஆன்கு முன்பால் 200,000 க்கும்
அதிக ்கு முன்பான பிரதிகள் விற்கப்கு முன்பட்டன என்று என்ன்கு முன்பால்
உறுதிய்கு முன்பாகச் ் தழகங்களைச் சே்கு முன்பால்ம் பல்கலை முடியும்’. இது இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர்களின்
ஊக்க ளிக்கும்  ரபுஎதிர்ப்பிற்கு உரமூட்டியது.
 க்களின் அத்த் பல்கலன வர்க்கங்களிலும் விய்கு முன்பாபித்திருந்த
அழகங்களைச் சேவுகரிய  ற்றும் அ் பல்கல தியில்ம் பல்கலை்கு முன்பாத  மேன்கு முன்பாநி் பல்கலம் பல்கலைக்கு
இது வழிக்கு முன்பாட்டியது.  ஒரு உடனடிய்கு முன்பான
கு முன்பதிலிறுப்் பல்கலகு முன்பத் தட்டி் தயழுப்பிய ஒரு நடவடிக்் பல்கலக
அ் பல்கலழப்கு முன்ப்கு முன்பாக அது இருந்தது. [5]

லி ட்கு முன்பாமேழகங்களைச் சே்கு முன்பாவ்

1916  இன் பின்கு முன்பகுதியில்,  ் தகு முன்பருகும்  க்கள் எதிர்ப்பிற்கு
முகம்் தக்கு முன்பாடுத்த நி் பல்கலம் பல்கலையில்,  அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கம் கவனம்் தகு முன்பற்ற



த்கு முன்பார்கு முன்பாைக்கழகங்களைவ்கு முன்பாத கல்விய்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்கு முன்பான க்கு முன்பாய் யுவ்கு முன்பான்மேகு முன்பய் ஐ ் தகு முன்பய்ஜிங்
கு முன்பல்க் பல்கலம் பல்கலைக்கழகத்தின் ழகங்களைச் சே்கு முன்பான்ழகங்களைச் சேம் பல்கலைர்கு முன்பாக நியமித்தது.  க்கு முன்பாய்
யுவ்கு முன்பான்மேகு முன்பய் அந்த கு முன்பல்க் பல்கலம் பல்கலைக்கழகத்் பல்கலத கு முன்பழ் பல்கல வ்கு முன்பாத
கு முன்ப்கு முன்பாரம்கு முன்பரியத்தின் ஒரு மேக்கு முன்பாட்் பல்கலடய்கு முன்பாக இருந்ததில் இருந்து
முற்மேகு முன்ப்கு முன்பாக்கு புத்திஜீவித சிந்த் பல்கலன  ற்றும் விவ்கு முன்பாதத்தின் ஒரு
வி் பல்கலைக்கழகங்களைநிம் பல்கலை ்கு முன்பாக உரு ்கு முன்பாற்றின்கு முன்பார்.  அடுத்த ஆண்டின்
ஆரம்கு முன்பத்தில்,  அவர் கு முன்பம் பல்கலைக் பல்கலம் பல்கலைக்கழகத்தின் முதுநி் பல்கலம் பல்கலை
கு முன்பள்ளிக்க்கு முன்பான து் பல்கலறத்த் பல்கலம் பல்கலைவர்கு முன்பாக ் தழகங்களைச் சேன் இ் பல்கலன
் தக்கு முன்பாண்டுவந்த்கு முன்பார். லி ட்கு முன்பாமேழகங்களைச் சே்கு முன்பாவ் உள்ளிட்ட  ற்ற புத்திஜீவிதத்
த் பல்கலம் பல்கலைவர்களும் அவருடன் இ் பல்கலணந்து ் தக்கு முன்பாண்டனர்,  1918
பிப்ரவரியில் த் பல்கலம் பல்கலை் பல்கல  நம் பல்கலைகர்கு முன்பாக நியமிக்கப்கு முன்பட்ட லி
ட்கு முன்பாமேழகங்களைச் சே்கு முன்பாவ்,  ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பா உடன் ் தநருக்க ்கு முன்பாக இ் பல்கலணந்து
கு முன்பணிய்கு முன்பாற்றின்கு முன்பார். 25  வயத்கு முன்பான  ்கு முன்பாமேவ்கு முன்பா மேழகங்களைச் சேதுங். லி ட்கு முன்பாமேழகங்களைச் சே்கு முன்பாவ்
இன் உதவிய்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்களில் ஒருவர்கு முன்பாய் இருந்த்கு முன்பார்.

் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பாவும் லி ட்கு முன்பாமேழகங்களைச் சே்கு முன்பாவ்வும் வைக்கழகங்களைர்த்் ததடுத்த
 ்கு முன்பாணவர்களின் ஒரு புதிய குழு புதிய அ் பல்கலம் பல்கலை் தயழுச்சி (New
Tide) என்ற த து ் தழகங்களைச் சே்கு முன்பாந்த  ்கு முன்பாத இத் பல்கலழ ஆரம்பித்தனர், இது
1919 ஜனவரியில் முதன்முதலில் ் தவளிவந்தது. மே  4 அன்று
் தவடித்த ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டங்களில் கு முன்பங்குகு முன்பற்றிய கு முன்பம் பல்கலைர் புகழ்் தகு முன்பற்ற
 ்கு முன்பாணவர் த் பல்கலம் பல்கலைவர்கைக்கழகங்களை்கு முன்பாய் ஆகவிருந்தனர்.  புதிய
அ் பல்கலம் பல்கலை் தயழுச்சி குழுக்கள் கு முன்பல்மேவறு புத்திஜீவித
நீமேர்கு முன்பாட்டங்கைக்கழகங்களை்கு முன்பால் ் தழகங்களைச் சேல்வ்கு முன்பாக்கு ் தழகங்களைச் சேலுத்தப்கு முன்பட்டன என்றமேகு முன்ப்கு முன்பாதும்
ரஷயப் புரட்சியும் ஏற்கனமேவ தன்் பல்கலன உணரச்
் தழகங்களைச் சேய்திருந்தது.  முதம் பல்கலை்கு முன்பாவது கு முன்பதிப்பில் கு முன்பங்களிப்பு
் தழகங்களைச் சேய்தவர்களில் ஒருவர்கு முன்பான மேம் பல்கலை்கு முன்பா சிய்கு முன்பா-லூன் (Lo  Chia-lun),

1917  ஆம் ஆண்டின் அக்மேட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சி இருகு முன்பத்கு முன்பாம்
நற்ற்கு முன்பாண்டின் புதிய உம் பல்கலைக அ் பல்கலம் பல்கலை் தயழுச்சி என்று
அறிவித்த்கு முன்பார்.

1918  நவம்கு முன்பரில் முதம் பல்கலை்கு முன்பாம் உம் பல்கலைகப் மேகு முன்ப்கு முன்பார் முடிந்ததும்,
அத்த் பல்கலன கண்களும் மேஜர் னியுடன்கு முன்பான ழகங்களைச் சே ்கு முன்பாத்கு முன்பான
உடன்கு முன்ப்கு முன்பாட்டின் ல் ஷரத்துக் பல்கலைக்கழகங்களை தீர் ்கு முன்பானிக்கவிருந்த மேவர்் பல்கலழகங்களைச் சேய்
ழகங்களைச் சே ்கு முன்பாத்கு முன்பான  ்கு முன்பாந்கு முன்பாட்டின் மீது கு முன்பதிந்தன.  மேகு முன்ப்கு முன்பாரின் முதம் பல்கலை்கு முன்பாவது
ஆண்டில், 99  வருட குத்த் பல்கலகயில் 1898  முதம் பல்கலை்கு முன்பாக மேஜர் னி
் தக்கு முன்பாண்டிருந்த ல் ஷ்கு முன்பாங்மேட்கு முன்பாங்  ்கு முன்பாக்கு முன்பாணத்் பல்கலத அதனிடம் இருந்து
ஜப்கு முன்ப்கு முன்பான் ் பல்கலகப்கு முன்பற்றியது.  ல் ஷ்கு முன்பாங்மேட்கு முன்பாங் ஐ நிரந்தர ்கு முன்பாக
தக்க் பல்கலவத்துக் ் தக்கு முன்பாள்வதற்கு  ட்டு ல்ம் பல்கலை,  1915  மே யில்
் தகு முன்பய்ஜிங் அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கத்த்கு முன்பால் ஒப்புக்் தக்கு முன்பாள்ைக்கழகங்களைப்கு முன்பட்ட 21
மேக்கு முன்பாரிக்் பல்கலககளில் மேக்கு முன்பாடிட்டுக் க்கு முன்பாட்டியிருந்தவ்கு முன்பாற்கு முன்பாக அதன்
பிரழகங்களைச் சேன்னத்் பல்கலத நீடிப்கு முன்பதற்கும் ஜப்கு முன்ப்கு முன்பான் விரும்பியது என்கு முன்ப் பல்கலத
கு முன்ப்கு முன்பாரிஸில் இருந்த ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானின் பிரதிநிதிகள் ் ததளிவ்கு முன்பாக்கினர்.

் தவற்றி ் தகு முன்பற்ற மேநழகங்களைச் சே ந்கு முன்பாடுகளில் ஒன்ற்கு முன்பாக சீன்கு முன்பாவுக்கும் அந்த
மே ் பல்கலழகங்களைச் சேயில் ஒரு இடம் இருந்தது.  சீனத் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்
கு முன்ப் பல்கலடயின் கு முன்பகுதிய்கு முன்பாக கு் பல்கலறந்தகு முன்பட்ழகங்களைச் சேம் 140,000  சீனத்
் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்கள் பிரிட்டிஷ  ற்றும் பி் தரஞ்சு மேகு முன்ப்கு முன்பார்
முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு வழங்கியிருந்தனர்,
உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்் பல்கலக சு ்கு முன்பார் 20,000  இற்கு
மே ம் பல்கலை்கு முன்பாக இருக்கும் என்று  திப்பிடப்கு முன்படுகிறது.

1918  நவம்கு முன்பர் 17  அன்று,  மேகு முன்ப்கு முன்பார் முடிந்த் பல்கலத ் தக்கு முன்பாண்ட்கு முன்பாடும்
வித ்கு முன்பாக ் தகு முன்பய்ஜிங்கில் சு ்கு முன்பார் 60,000 மேகு முன்பர் கம் பல்கலைந்து ் தக்கு முன்பாண்ட
ஒரு  ்கு முன்பா் தகு முன்பரும் ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டம் நடந்தது.  மேநழகங்களைச் சேந்கு முன்பாடுகள்
கூட்டணி,  ் தக்கு முன்பாடுங்மேக்கு முன்பாம் பல்கலை்கு முன்பாட்சிக்கு எதிர்கு முன்பாக ஜனந்கு முன்பாயகத்தி் பல்கலன
பிரதிநிதித்துவம் ் தழகங்களைச் சேய்தத்கு முன்பாகவும் ஆகமேவ ல் ஷ்கு முன்பாங்மேட்கு முன்பாங்் பல்கலக
 றுகு முன்படியும் சீன்கு முன்பாவிடம் ் தக்கு முன்பாடுத்து விடும் என்று ்கு முன்பான
கு முன்பரவம் பல்கலை்கு முன்பான நம்பிக்் பல்கலக் பல்கலய கூட்டத்தின் உ் பல்கலரகள்

பிரதிகு முன்பலித்தன.  ஆன்கு முன்பால்,  1919  ஜனவரியில் மேவர்ழகங்களைச் சே்கு முன்பாய்
ழகங்களைச் சே ்கு முன்பாத்கு முன்பான  ்கு முன்பாந்கு முன்பாடு ் தத்கு முன்பாடங்கியமேகு முன்ப்கு முன்பாது,  இந்த பிர் பல்கல கள்
சுக்குநற்கு முன்பாயின.  ல் ஷ்கு முன்பாங்மேட்கு முன்பாங் மீது ஜப்கு முன்ப்கு முன்பான் ் தக்கு முன்பாண்டுள்ைக்கழகங்களை
உரி் பல்கல ் பல்கலய ஆதரிப்கு முன்பத்கு முன்பாக பிரிட்டன்,  பிர்கு முன்பான்ஸ்  ற்றும்
இத்த்கு முன்பாலி ஆகிய ந்கு முன்பாடுகள் ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானுடன் இரகசிய
உடன்கு முன்படிக்் பல்கலககளில் ் பல்கலக் தயழுத்திட்டிருந்தத்கு முன்பாக ஜப்கு முன்ப்கு முன்பான்
அறிவித்தது.

வூட்மேர்கு முன்பா வில்ழகங்களைச் சேன்

ஆயினும் அ் த ரிக்க்கு முன்பா நீதி ் தகு முன்பற்றுத்தரும் என்ற ் தகு முன்பரும்
நம்பிக்் பல்கலககள் ் தத்கு முன்பாடர்ந்து இருந்தன. 1918 ஜனவரி 8 அன்று
அ் த ரிக்க ந்கு முன்பாட்கு முன்பாளு ன்றத்திற்கு வழங்கிய உ் பல்கலரயில்,
ஜன்கு முன்பாதிகு முன்பதி வூட்மேர்கு முன்பா வில்ழகங்களைச் சேன்,  மேஜர் னிக்கு எதிர்கு முன்பாக மேகு முன்ப்கு முன்பாரில்
அ் த ரிக்க்கு முன்பா நு் பல்கலழந்தற்க்கு முன்பான மேந்கு முன்பாக்கங்க் பல்கலைக்கழகங்களை, 14 புள்ளிகளில்,
மேக்கு முன்பாடிட்டுக் க்கு முன்பாட்டின்கு முன்பார்.  இந்த உ் பல்கலரய்கு முன்பானது,
எல்ம் பல்கலை்கு முன்பாவற்றுக்கும் மே ல்,  மேகு முன்ப்கு முன்பாரி் பல்கலன மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சேப் புரட்சியின்
மூம் பல்கலை ்கு முன்பாக முடிவு கட்டும்கு முன்படி ழகங்களைச் சேர்வமேதழகங்களைச் சேத் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களை
வர்க்கத்திற்கு மேகு முன்ப்கு முன்பால்ஷிவிக் த் பல்கலம் பல்கலைவர்கைக்கழகங்களை்கு முன்பான விைக்கழகங்களை்கு முன்பாடிமிர்
் தம் பல்கலைனினும் லிமேய்கு முன்பான் ட்் தர்கு முன்பாட்ஸ்கியும் விடுத்த
மேக்கு முன்பாரிக்் பல்கலகக் பல்கலைக்கழகங்களை எதிர்ப்கு முன்ப் பல்கலதமேய மேந்கு முன்பாக்க ்கு முன்பாய்
் தக்கு முன்பாண்டிருந்தது.

இரகசிய உடன்கு முன்படிக்் பல்கலககள் ஒழிக்கப்கு முன்படுவதற்கும்,
க்கு முன்பாம் பல்கலைனிய்கு முன்பாதிக்க உரி் பல்கல மேக்கு முன்பாரல்க் பல்கலைக்கழகங்களை பூர்விக  க்களினதும்,
அத்துடன் மிக முக்கிய ்கு முன்பாக சீன்கு முன்பாவின் நி் பல்கலம் பல்கலைப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டிலிருந்து
க்கு முன்பாம் பல்கலைனித்துவ ழகங்களைச் சேக்திகளின் நம் பல்கலைன்களுக்குத் தக்கவ்கு முன்பாறு திருத்தம்
் தழகங்களைச் சேய்து ் தக்கு முன்பாள்ைக்கழகங்களைப்கு முன்படுவதற்கும்,   ற்றும் “் தகு முன்பரிய அரசுகள்,
சிறிய அரசுகளின் அரசியல் சுதந்திரம்  ற்றும் பிர்கு முன்பாந்திய
ஒருங்கி் பல்கலணப்் பல்கலகு முன்ப” உத்தரவ்கு முன்பாதம் ் தழகங்களைச் சேய்யக்கூடிய மேதழகங்களைச் சேங்களின்
ழகங்களைச் சேங்கம் ஒன்றுக்கும் வில்ழகங்களைச் சேன் அ் பல்கலழப்பு விடுத்த்கு முன்பார்.

1919  மே  அ் பல்கல தி  ்கு முன்பாந்கு முன்பாட்டின் முடிவு சீன புத்திஜீவிகள்,
 ்கு முன்பாணவர்கள்  ற்றும் கு முன்பரந்த  க்களுக்கு ஒரு ் தகு முன்பரும்
அடிய்கு முன்பாக வந்து மேழகங்களைச் சேர்ந்தது.  அவர்கைக்கழகங்களைது மேக்கு முன்பாகு முன்பம் ஜப்கு முன்ப்கு முன்பான்
 ற்றும் அதன் உடனடிக் கூட்ட்கு முன்பாளிகைக்கழகங்களை்கு முன்பான பிரிட்டன், பிர்கு முன்பான்ஸ்
 ற்றும் இத்த்கு முன்பாலி மீதும்  ற்றும் ் தகு முன்பய்ஜிங் அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கத்தில்
இருந்த ஜப்கு முன்ப்கு முன்பானிய-ஆதரவு அ் பல்கல ச்ழகங்களைச் சேர்கள் ஆகிமேய்கு முன்பாரின் மீது
 ட்டுமின்றி அ் த ரிக்க்கு முன்பா  ற்றும் அதன் ஜன்கு முன்பாதிகு முன்பதி மீதும்
் தகு முன்பருகியது.  பீக்கிங் கு முன்பல்க் பல்கலம் பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு கு முன்பட்டத்கு முன்பாரி
பின்ன்கு முன்பாளில் இவ்வ்கு முன்பாறு நி் பல்கலனவுகூர்ந்த்கு முன்பார்:

கு முன்ப்கு முன்பாரிஸ் ழகங்களைச் சே ்கு முன்பாத்கு முன்பான  ்கு முன்பாந்கு முன்பாட்டின் ் தழகங்களைச் சேய்தி இறுதிய்கு முன்பாக
எங்க் பல்கலைக்கழகங்களை வந்த் பல்கலடந்தமேகு முன்ப்கு முன்பாது,  ந்கு முன்பாங்கள் ் தகு முன்பரும்
அதிர்ச்சிய் பல்கலடந்மேத்கு முன்பாம்.  ் தவளிந்கு முன்பாடுகள் இப்மேகு முன்ப்கு முன்பாதும்
சுயநம் பல்கலைத்துடனும் இர்கு முன்பாணுவரீதிய்கு முன்பாகவுமே  நடந்து
் தக்கு முன்பாண்டன,  அத்துடன் அ் பல்கலவ ் தகு முன்பரும்



் தகு முன்ப்கு முன்பாய்யர்கைக்கழகங்களை்கு முன்பாய் இருந்தன என்ற உண்் பல்கல ் பல்கலய
உடமேன ந்கு முன்பாங்கள் கண்டு ் தக்கு முன்பாண்மேட்கு முன்பாம்...  எங்கைக்கழகங்களைது
அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கத்திற்கும் எ க்கும் ் தகு முன்ப்கு முன்பாதுவ்கு முன்பான எதுவும்
இல்் பல்கலம் பல்கலை,  அ் பல்கலத ந்கு முன்பாங்கள் மிக நன்ற்கு முன்பாய்
் ததரிந்திருந்மேத்கு முன்பாம்,  அமேதமேநரத்தில்,  உத்கு முன்பாரணத்திற்கு,
வூட்மேர்கு முன்பா வில்ழகங்களைச் சேன் மேகு முன்ப்கு முன்பான்ற  கத்த்கு முன்பான த் பல்கலம் பல்கலைவர்கு முன்பாக
் தழகங்களைச் சே்கு முன்பால்ம் பல்கலைப்கு முன்படும் எவரின் ் தக்கு முன்பாள்் பல்கலகக் பல்கலைக்கழகங்களையும் ந்கு முன்பாங்கள்
இனியும் ழகங்களைச் சே்கு முன்பார்ந்திருக்க முடிய்கு முன்பாது என்று ் ததரிந்து
் தக்கு முன்பாண்மேட்கு முன்பாம்.  எ து  க்க் பல்கலைக்கழகங்களையும் கு முன்பரித்கு முன்பாகு முன்பத்திற்குரிய
அறிய்கு முன்பா் பல்கல யுடன்கு முன்பான கு முன்பரந்த ் தவகுஜனங்க் பல்கலைக்கழகங்களையும்
கண்டமேகு முன்ப்கு முன்பாது, ந்கு முன்பாங்கள் மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாடிய்கு முன்பாக மேவண்டும் என்ற
உணர்வு வருவ் பல்கலத எங்கைக்கழகங்களை்கு முன்பால் தடுக்க முடியவில்் பல்கலம் பல்கலை.
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1919  மே  4  அன்று ் தத்கு முன்பாடங்கிய மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டங்களும்
மேவ் பல்கலம் பல்கலைநிறுத்தங்களும் முன்மேன்கு முன்பாக்கிய கு முன்ப்கு முன்பா் பல்கலத குறித்த ஒரு
அனல்கு முன்பறக்கும் புத்திஜீவித  ற்றும் அரசியல் விவ்கு முன்பாதமும்
இ் பல்கலணந்து வந்தது.  த்கு முன்பார்கு முன்பாைக்கழகங்களைவ்கு முன்பாதிகள்  ற்றும்
அர்கு முன்பாஜகவ்கு முன்பாதிகள்,  ஜனந்கு முன்பாயகவ்கு முன்பாதிகள்,  ் தத்கு முன்பாழிற்ழகங்களைச் சேங்கவ்கு முன்பாதிகள்
 ற்றும் கு முன்பல்மேவறு வ் பல்கலகய்கு முன்பான மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிஸ்டுகள் என கு முன்பம் பல்கலை
மேகு முன்ப்கு முன்பாட்டித் தரப்புகளும் இதில் இருந்தன.  மே  4
ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டத்் பல்கலத ஒட்டி சீன்கு முன்பாவுக்கு வந்த அ் த ரிக்க
் த ய்யியம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்கு முன்பான மேஜ்கு முன்பான் டுவி,  அடுத்த இரண்டு
ஆண்டுகளில்,  தனது உ் பல்கலரகள்  ற்றும் கட்டு் பல்கலரகள்
மூம் பல்கலை ்கு முன்பாக ஒரு ஆதரவ்கு முன்பாைக்கழகங்களைர் கூட்டத்் பல்கலத ் தக்கு முன்பாண்டிருந்த்கு முன்பார்.
பிரிட்டிஷ ் த ய்யியம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்கு முன்பான மேகு முன்பர்ட்ர்கு முன்பாண்ட் ரஸ்ஸலும்
சீன்கு முன்பாவில் உ் பல்கலரய்கு முன்பாற்ற அ் பல்கலழக்கப்கு முன்பட்ட பின்னர்
ஆதரவ்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்க் பல்கலைக்கழகங்களை ் தவன்் தறடுத்திருந்த்கு முன்பார்,  1920  அக்மேட்கு முன்பாகு முன்பர்
முதம் பல்கலை்கு முன்பாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டு அவர் அங்மேகமேய
இருந்த்கு முன்பார்.

ல் ஷங்க்கு முன்பாயில் மேஜ்கு முன்பான் டுவி (முன் வம் பல்கலைது), 1919

எவ்வ்கு முன்பாற்கு முன்பாயினும்,  சீன்கு முன்பாவில்  ்கு முன்பார்க்சிழகங்களைச் சேம் வலுவ்கு முன்பான
பிரழகங்களைச் சேன்னத்் பல்கலத ் தக்கு முன்பாண்டிருக்கவில்் பல்கலம் பல்கலை.  க்கு முன்பாம் பல்கலைனி ஆதிக்கத்் பல்கலத
எவ்வ்கு முன்பாறு முடிவுக்குக் ் தக்கு முன்பாண்டுவருவது என்ற சீன
புத்திஜீவிக் பல்கலைக்கழகங்களை ஆக்கிரமிருத்திருந்த பிரச்சி் பல்கலனயில்
பிைக்கழகங்களைவுகு முன்பட்டிருந்த இரண்ட்கு முன்பாம் அகிம் பல்கலைத்துடன்  ்கு முன்பார்க்சிழகங்களைச் சேம்
அ் பல்கலடய்கு முன்பாைக்கழகங்களைப்கு முன்படுத்தப்கு முன்பட்டது.  அகிம் பல்கலைத்தின் 1907  ஸ்ருட்க்கு முன்பார்ட்
க்கு முன்பாங்கிரசில் இந்த பிரச்சி் பல்கலன விரிவ்கு முன்பாக
விவ்கு முன்பாதிக்கப்கு முன்பட்டமேகு முன்ப்கு முன்பாது,  சிம் பல்கலை பிரதிநிதிகள் ” ஞ்ழகங்களைச் சேள் இனம்”
(“yellow  race”) உள்ளிட்ட மேகு முன்பரினவ்கு முன்பாத  மேன்கு முன்பாகு முன்ப்கு முன்பாவங்க் பல்கலைக்கழகங்களை
் தவளிப்கு முன்ப் பல்கலடய்கு முன்பாக ் தவளிப்கு முன்படுத்தினர்.  உம் பல்கலை் பல்கலக
கு முன்பங்குமேகு முன்ப்கு முன்பாடுவதற்கும்  றுபிரிப்பு ் தழகங்களைச் சேய்வதற்கு ்கு முன்பான ஒரு
ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்தியப் மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பான முதம் பல்கலை்கு முன்பாம் உம் பல்கலைகப் மேகு முன்ப்கு முன்பாரின் ் தவடிப்பு,

இரண்ட்கு முன்பாம் அகிம் பல்கலைத்தின் வீழ்ச்சிக்கு இட்டுச்் தழகங்களைச் சேன்றதுடன்
அமேநக கட்சிகளும் த் பல்கலம் பல்கலைவர்களும் தத்த து ் தழகங்களைச் சே்கு முன்பாந்த
முதம் பல்கலை்கு முன்பாளித்துவ அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கங்கள்  ற்றும் அவர்கைக்கழகங்களைது
் தக்கு முன்பாள்் பல்கலைக்கழகங்களையிடும் மேகு முன்ப்கு முன்பார் மேந்கு முன்பாக்கங்களின் பின்ன்கு முன்பால்
நி் பல்கலம் பல்கலைப்கு முன்ப்கு முன்பாடு எடுத்தனர்.

் தம் பல்கலைனின்  ற்றும் ட்் தர்கு முன்பாட்ஸ்கி இருவரும்,  இரண்ட்கு முன்பாம்
அகிம் பல்கலைத்தின் க்கு முன்பாட்டிக்் தக்கு முன்பாடுப்புக் பல்கலைக்கழகங்களை எதிர்த்தமேத்கு முன்பாடு,  க்கு முன்பாம் பல்கலைனி
ஆதிக்கத்திற்கு எதிர்ப்் பல்கலகு முன்பயும் க்கு முன்பாம் பல்கலைனி ந்கு முன்பாடுகளின்
ஒடுக்கப்கு முன்பட்ட  க்கைக்கழகங்களைது மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டங்களுக்கு ஆதர் பல்கலவயும்
ஒமேரகுரலில் ் தவளிப்கு முன்படுத்தினர்.  1917  அக்மேட்கு முன்பாகு முன்பரில் நடந்த
ரஷயப் புரட்சி் பல்கலய அடுத்து,  அந்தச் ் தழகங்களைச் சேய்தி உம் பல்கலை் தகங்கும்
அதிர்வுக் பல்கலைக்கழகங்களை ஏற்கு முன்படுத்தியது. 1919  ்கு முன்பார்ச்சில் நடந்த மூன்ற்கு முன்பாம்
அகிம் பல்கலைத்தின் ஸ்த்கு முன்பாகு முன்பக  ்கு முன்பாந்கு முன்பாட்டு அறிக்் பல்கலக அறிவித்தது:
“ஆபிரிக்க்கு முன்பா  ற்றும் ஆசிய்கு முன்பாவின் க்கு முன்பாம் பல்கலைனி
அடி் பல்கல ந்கு முன்பாடுகளுக்கு:  கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி வர்க்க ழகங்களைச் சேர்வ்கு முன்பாதிக்கு முன்பாரத்தின்
மேநரமே  உங்கள் விடுத் பல்கலம் பல்கலைக்க்கு முன்பான மேநர ்கு முன்பாகவும் இருக்கும்.”

ட்் தர்கு முன்பாட்ஸ்கி ் தவளியுறவுத்து் பல்கலற  க்கள் ஆ் பல்கலணயர்கு முன்பாக
(People’s  Commissar  of  Foreign  Affairs) இருந்த ழகங்களைச் சே யத்தில்,
் தகு முன்பரும் ழகங்களைச் சேக்திகளின் சூழ்ச்சிக் பல்கலைக்கழகங்களை அம்கு முன்பம் பல்கலைப்கு முன்படுத்தும்
் தகு முன்ப்கு முன்பாருட்டு ஜ்கு முன்பாரிழகங்களைச் சே  ற்றும் இ் பல்கலடக்க்கு முன்பாம் பல்கலை அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கங்களின்
இரகசிய உடன்கு முன்படிக்் பல்கலகக் பல்கலைக்கழகங்களை ் பல்கலகப்கு முன்பற்றி ் தவளியிட்டது
அவரது முதல் நடவடிக்் பல்கலககளில் ஒன்ற்கு முன்பாய் இருந்தது. 1919
ஜ்களின் மீது ஜூ் பல்கலம் பல்கலையில்,  ் தவளியுறவுத் து் பல்கலற  க்கள் ஆ் பல்கலணயத்தின்
ழகங்களைச் சே்கு முன்பார்கு முன்ப்கு முன்பாக,  லிமேய்கு முன்பா கரஹ்கு முன்பான்,  ஜ்கு முன்பாரிழகங்களைச் சே ஆட்சிக்கும் சீன்கு முன்பாவுக்கும்
இ் பல்கலடயில் இருந்த முந்் பல்கலதய அத்த் பல்கலன இரகசிய  ற்றும்
ழகங்களைச் சே  ற்ற உடன்கு முன்படிக்் பல்கலகக் பல்கலைக்கழகங்களையும் ஒழிக்கின்றதும்,  எந்த
இழப்பீடும் இன்றி சீன்கு முன்பாவில் ரஷய்கு முன்பா ் தக்கு முன்பாண்டிருந்த
உரி் பல்கல மேக்கு முன்பாரல்க் பல்கலைக்கழகங்களை விட்டுவிடுவது ்கு முன்பான ஒரு பிரகடனத்் பல்கலத
் தவளியிட்ட்கு முன்பார்.

அந்த ் தழகங்களைச் சேய்தி இறுதிய்கு முன்பாக 1920   ்கு முன்பார்ச்சில் சீன்கு முன்பா் பல்கலவச்
் தழகங்களைச் சேன்ற் பல்கலடந்தமேகு முன்ப்கு முன்பாது,  அது ஒரு ஆழ ்கு முன்பான த்கு முன்பாக்கத்் பல்கலதக்
் தக்கு முன்பாண்டிருந்தது.  ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திய ழகங்களைச் சேக்திகள் சீன்கு முன்பாவில் அ் பல்கலவ
் தக்கு முன்பாண்டிருந்த க்கு முன்பாம் பல்கலைனித்துவ உ் பல்கலட் பல்கல க் பல்கலைக்கழகங்களையும் சூழப்கு முன்பட்ட
கு முன்பகுதிக் பல்கலைக்கழகங்களையும் தக்க் பல்கலவத்துக் ் தக்கு முன்பாள்வதற்கு
உறுதிபூண்டிருந்த நி் பல்கலம் பல்கலைக்கு முற்றிலும் எதிர் ்கு முன்பாற்கு முன்பானத்கு முன்பாக
இச்் தழகங்களைச் சேய்தி இருந்தது.  சு ்கு முன்பார் 30  ் தகு முன்பரும் அ் பல்கல ப்புகள்
மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாவியத் அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கத்திற்கு நன்றி் பல்கலய கு முன்பகிரங்க ்கு முன்பாக
் தவளிப்கு முன்படுத்தின.  ரஷய தூதரகத்து ஜ்கு முன்பாரிழகங்களைச் சே அலுவம் பல்கலைர்க் பல்கலைக்கழகங்களை
் தத்கு முன்பாடர்ந்தும் அங்கீகரித்து வந்த ் தகு முன்பய்ஜிங் அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கம்
மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாவியத் அரழகங்களைச் சே்கு முன்பாங்கத்துடன் இர்கு முன்பாஜதந்திர உறவுக் பல்கலைக்கழகங்களை
ஸ்த்கு முன்பாபிக்க மேவண்டும் என்று அமேநக ் தழகங்களைச் சேய்தித்த்கு முன்பாள்கள்
மேக்கு முன்பாரின.

ரஷயப் புரட்சியின் முக்கியத்துவத்் பல்கலத அங்கீகரித்த சீன
புத்திஜீவிகளில் ஒருவர்கு முன்பாய் ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பாவுடன் [Chen Duxiu]
் தநருங்கி மேவ் பல்கலம் பல்கலை் தழகங்களைச் சேய்த லி ட்கு முன்பாமேழகங்களைச் சே்கு முன்பாவ் [Li Dazhao] இருந்த்கு முன்பார்.
1918  இல் புதிய இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர் இதழிலில் ் தவளிய்கு முன்பான
“மேகு முன்ப்கு முன்பால்ஷிவிழகங்களைச் சேத்தின் ் தவற்றி” என்ற ஒரு கட்டு் பல்கலரயில், அவர்
அக்மேட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சி் பல்கலய ஒரு புதிய ழகங்களைச் சேக்கு முன்பாப்தத்தின் ஆரம்கு முன்பம்
என்று கு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டின்கு முன்பார்:

மேகு முன்ப்கு முன்பால்ஷிவிழகங்களைச் சேம் என்ற வ்கு முன்பார்த்் பல்கலத ரஷயர்கைக்கழகங்களை்கு முன்பால்
உருவ்கு முன்பாக்கப்கு முன்பட்டிருந்த்கு முன்பாலும்,  அதன் ஆன்  உணர்வு
இருகு முன்பத்கு முன்பாம் நற்ற்கு முன்பாண்டு  னிதகும் பல்கலைத்தின் ் தகு முன்ப்கு முன்பாதுவ்கு முன்பான
உணர்வுக் பல்கலைக்கழகங்களை பிரதிகு முன்பலிக்கிறது.  இவ்வ்கு முன்பாற்கு முன்பாக,



மேகு முன்ப்கு முன்பால்ஷிவிழகங்களைச் சேத்தின் ் தவற்றிய்கு முன்பானது  னிதகும் பல்கலைம்
அ் பல்கலனத்தின் ஆன்  உணர்வின் ் தவற்றிய்கு முன்பாகும். [7]

மேகு முன்ப்கு முன்பாரும் அகிம் பல்கலைமும் என்ற ட்் தர்கு முன்பாட்ஸ்கியின் கு முன்ப் பல்கலடப்பின்கு முன்பால்
உந்தப்கு முன்பட்டு,  லி ட்கு முன்பாமேழகங்களைச் சே்கு முன்பாவ்,  முதம் பல்கலை்கு முன்பாம் உம் பல்கலைகப் மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பானது
“உம் பல்கலைகப் கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி வர்க்க ் தவகுஜனங்களுக்கும் உம் பல்கலைக
முதம் பல்கலை்கு முன்பாளிகளுக்கும் இ் பல்கலடயிம் பல்கலை்கு முன்பான...  வர்க்கப் மேகு முன்ப்கு முன்பாரின்
் தத்கு முன்பாடக்கத்் பல்கலத”  குறித்தத்கு முன்பாக அறிவித்த்கு முன்பார்.  மேகு முன்ப்கு முன்பால்ஷிவிக்
புரட்சிய்கு முன்பானது “மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சேத்திற்குத் த் பல்கலடக்கற்கைக்கழகங்களை்கு முன்பாக
இப்மேகு முன்ப்கு முன்பாதிருக்கும் மேதசிய எல்் பல்கலம் பல்கலைக் பல்கலைக்கழகங்களை அழிப்கு முன்ப் பல்கலதயும்
முதம் பல்கலை்கு முன்பாளித்துவ ஏகமேகு முன்ப்கு முன்பாக-  இம் பல்கலை்கு முன்பாகு முன்ப உற்கு முன்பத்தி மு் பல்கலற் பல்கலய
அழிப்கு முன்ப் பல்கலதயும்” மேந்கு முன்பாக்கிய முதல் கு முன்படி  ட்டுமே ய்கு முன்பாகும். [8]

1919  மே -ஜ்களின் மீது ஜூன் ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்ட இயக்கத்் பல்கலத ் தத்கு முன்பாடர்ந்து
மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சே ஆய்வுக்க்கு முன்பான ழகங்களைச் சேங்கங்கள் கு முன்பல்கிப் ் தகு முன்பருகின.
ஆயினும்,  1919   ்கு முன்பார்ச்சில்,  லி ட்கு முன்பாமேழகங்களைச் சே்கு முன்பாவ் இடம் இருந்து
ஆதர்ழகங்களைச் சேம் ் தகு முன்பற்று,  பீக்கிங் கு முன்பல்க் பல்கலம் பல்கலைக்கழக  ்கு முன்பாணவர்கள்
 ்கு முன்பார்க்சிழகங்களைச் சே தத்துவ ஆய்வுக்க்கு முன்பான ஒரு ழகங்களைச் சேங்கம் ஒன்் பல்கலற
ஸ்த்கு முன்பாபித்தனர்.  சீன்கு முன்பாவில் 1919  இல் நடந்த நிகழ்வுக் பல்கலைக்கழகங்களை
உன்னிப்கு முன்ப்கு முன்பாக கவனித்து வந்த மூன்ற்கு முன்பாம் அகிம் பல்கலைம்,  1920
ஆரம்கு முன்பத்தில், ் தத்கு முன்பாடர்புகள் உருவ்கு முன்பாக்குவதற்க்கு முன்பாக தூர கிழக்கு
் தழகங்களைச் சேயம் பல்கலைகத்தில் இருந்து கிரிமேக்கு முன்பாரி மேவ்கு முன்பாய்டின்ஸ்கி் பல்கலய
் தகு முன்பய்ஜிங்கிற்கு அனுப்பியது. மேவ்கு முன்பாய்டின்ஸ்கி லி ஐ ழகங்களைச் சேந்திக்க,
லி ல் ஷ்கு முன்பாங்க்கு முன்பாயில் இருந்த ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பா் பல்கலவ ழகங்களைச் சேந்திக்க
அவ் பல்கலர அனுப்பின்கு முன்பார்.

சீன கம்யூனிஸ்ட் இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர் கழகத்தின் பிரதிநிதிகள் 1924 இல் கு முன்ப்கு முன்பாரிஸில்

டுவியின் ் த ய்யியல் ந் பல்கலடமு் பல்கலறவ்கு முன்பாதம்  ற்றும் ஜனந்கு முன்பாயக
கருத்துவ்கு முன்பாதத்த்கு முன்பால் ் தழகங்களைச் சேல்வ்கு முன்பாக்கு ் தழகங்களைச் சேலுத்தப்கு முன்பட்டிருந்த ் தழகங்களைச் சேன்
துஷிமேய்கு முன்பா,   ்கு முன்பார்க்சிழகங்களைச் சேத்் பல்கலத தழுவிக் ் தக்கு முன்பாள்வதில் லி் பல்கலய
விடவும் ் த துவ்கு முன்பாய் இருந்த்கு முன்பார்.  ஆயினும்,  மே -ஜ்களின் மீது ஜூன்
ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்ட இயக்கத்் பல்கலத ஒட்டி,  அவரது அரசியல்
 மேன்கு முன்பாகு முன்ப்கு முன்பாவங்கள் துரித ்கு முன்பாய்  ்கு முன்பாறின.  ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டங்களின்
மேகு முன்ப்கு முன்பாத்கு முன்பான அவரது நடவடிக்் பல்கலககளுக்க்கு முன்பாக அவர் ் பல்கலகது
் தழகங்களைச் சேய்யப்கு முன்பட்ட்கு முன்பார்,  பின்னர் அவர் விடுத் பல்கலம் பல்கலை ் தழகங்களைச் சேய்யப்கு முன்பட்ட
பின்னர்,  1919  பிற்கு முன்பகுதியில் அவர் ல் ஷ்கு முன்பாங்க்கு முன்பாய் ் தழகங்களைச் சேன்ற்கு முன்பார்,
அங்கு அவர் தீவிரப்கு முன்பட்ட ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்  ற்றும்
இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர்கைக்கழகங்களைது அடுக்குக் பல்கலைக்கழகங்களைக் கண்ட்கு முன்பார்.  ஒரு விவரிப்பு
இவ்வ்கு முன்பாறு ் ததரிவிக்கிறது:

் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பா அங்கு திரும்பியமேகு முன்ப்கு முன்பாது,
் தழகங்களைச் சேயலூக்க ்கு முன்பான புத்திஜீவிகைக்கழகங்களைது ஒரு குழு அவர்கு முன்பால்
உடனடிய்கு முன்பாக ஈர்க்கப்கு முன்பட்டது,  ்கு முன்பார்க்சிழகங்களைச் சே ஆய்வு  ற்றும்
நடவடிக்் பல்கலககளில் அவர்களும் அவருடன் இ் பல்கலணந்து
் தக்கு முன்பாண்டனர்...  ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர் இயக்கத்் பல்கலத
ஊக்குவிப்கு முன்பதில் ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பாவும்

் தழகங்களைச் சேயலூக்கத்துடன் இயங்கத் ் தத்கு முன்பாடங்கின்கு முன்பார்,  அவர்
் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்கள்  த்தியில் அடிக்கடி நிகழ்த்திய
ஆமேவழகங்களைச் சே ்கு முன்பான மேகு முன்பச்சுக்கள் அவரது  ்கு முன்பார்க்சிழகங்களைச் சே
சிந்த் பல்கலன் பல்கலயகு முன்ப பிரதிகு முன்பலித்தன.[9]

மேவ்கு முன்பாய்டின்ஸ்கி,  ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பாவுடன் ல் ஷங்க்கு முன்பாயில்
ழகங்களைச் சேந்தித்ததன் வி் பல்கலைக்கழகங்களைவ்கு முன்பாய்,  1920  மே  ஆரம்கு முன்பத்தில்
இரகசிய ்கு முன்பாய் உருவ்கு முன்பாக்கப்கு முன்பட்ட சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்
ஸ்த்கு முன்பாகு முன்பகத்திற்க்கு முன்பான அடிப்கு முன்ப் பல்கலட் பல்கலய வழங்கிய,  ஏர்கு முன்பாைக்கழகங்களை ்கு முன்பான
குழுக்கள் ஒன்றுகு முன்படுத்தப்கு முன்படும் முடிவு எடுக்கப்கு முன்பட்டது.
கட்சியின் ஒரு வ் பல்கலரவு அரசியல்ழகங்களைச் சேட்டம் நி் பல்கலறமேவற்றப்கு முன்பட்டது,
ல் ஷங்க்கு முன்பா் பல்கலய ் பல்கல ய ்கு முன்பாகக் ் தக்கு முன்பாண்ட ஒரு இ் பல்கலடக்க்கு முன்பாம் பல்கலை ் பல்கல ய
அ் பல்கல ப்பு உருவ்கு முன்பாக்கப்கு முன்பட்டது. ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பா அதன் முதல்
் தழகங்களைச் சேயம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்கு முன்பாக மேதர்ந்் ததடுக்கப்கு முன்பட்ட்கு முன்பார். 1921 ஜ்களின் மீது ஜூ் பல்கலம் பல்கலையில் கட்சி
உத்திமேய்கு முன்பாகபூர்வ ்கு முன்பாக ஸ்த்கு முன்பாபிக்கப்கு முன்பட்டது,  இதுமேவ
் தகு முன்ப்கு முன்பாதுவ்கு முன்பாக உத்திமேய்கு முன்பாகபூர்வ மேததிய்கு முன்பாக எடுத்துக்
் தக்கு முன்பாள்ைக்கழகங்களைப்கு முன்படுகிறது. [10]

இன்் பல்கலறய சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

நறு ஆண்டுகள் கடந்திருக்கின்றன, சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
1919  மே  4  நிகழ்வுக் பல்கலைக்கழகங்களை முழு் பல்கல ய்கு முன்பாக திரிக்கிறது.  புதிய
கம் பல்கலை்கு முன்பாச்ழகங்களைச் சே்கு முன்பார இயக்கத்தின் ஜனந்கு முன்பாயகக் மேக்கு முன்பாட்கு முன்ப்கு முன்பாடுக் பல்கலைக்கழகங்களையும்
கட்சியின் ஸ்த்கு முன்பாகு முன்பகத்திற்கு அடித்தைக்கழகங்களை ்கு முன்பாய் இருந்த மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சே
ழகங்களைச் சேர்வமேதசியவ்கு முன்பாதத்் பல்கலதயும் அது நீண்டக்கு முன்பாம் பல்கலை ்கு முன்பாய்  றுதலித்து
வந்திருக்கிறது.  இன்் பல்கலறய இைக்கழகங்களைம் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்களும்
 ்கு முன்பாணவர்களும் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மேகு முன்ப்கு முன்பாலிஸ்-அரசு
எந்திரத்திற்கு எதிர்கு முன்பாகவும் அ் பல்கலத சூழ்ந்த
் தழகங்களைச் சேயலிழக்கச்் தழகங்களைச் சேய்யும் புத்திஜீவித சூழலுக்கு எதிர்கு முன்பாகவும்
த து ் தழகங்களைச் சே்கு முன்பாந்த கம் பல்கலைகத்் பல்கலத முன்் பல்கலவப்கு முன்பதற்கு 1919  இன்
இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர்மிகு கம் பல்கலைகத்தில் இருந்து அவர்கள் உத்மேவகம்
் தகு முன்பற்றுவிடக் கூட்கு முன்பாது என்கு முன்பமேத ் தகு முன்பய்ஜிங்கில் இருக்கும் சீன
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதிக்கு முன்பாரத்துவத்தின் எண்ண ்கு முன்பாய்
இருக்கிறது.

ஷி ஜின்பிங்

சீன ஜன்கு முன்பாதிகு முன்பதி ஷி ஜின்பிங் இந்த வ்கு முன்பாரத்தில் மே  4 இயக்க
நி் பல்கலனவ்கு முன்பாக அவர் வழங்கிய உ் பல்கலர் பல்கலய மேதசியவ்கு முன்பாதம்  ற்றும்
மேதழகங்களைச் சேப்கு முன்பற்றுவ்கு முன்பாதத்தின் ் தகு முன்பரு் பல்கல க் பல்கலைக்கழகங்களைப் மேகு முன்ப்கு முன்பாற்றுவதற்க்கு முன்பாய்
கு முன்பயன்கு முன்படுத்தின்கு முன்பார். கு முன்பரந்த ஒரு ஒடுக்குமு் பல்கலற எந்திரத்தின் மீது
அ ர்ந்திருக்கும் ஷி,  இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர்கள் “தவற்கு முன்பாகப்
புரிந்து் தக்கு முன்பாள்ைக்கழகங்களைப்கு முன்பட்ட சிந்த் பல்கலனக் பல்கலைக்கழகங்களை”  தவிர்க்க மேவண்டும்
“கட்சிக்கு கீழ்ப்கு முன்படிந்து நடக்க மேவண்டும்”  என்று
வலியுறுத்தின்கு முன்பார்.



ஒரு சுதந்திர ்கு முன்பான ் தத்கு முன்பாழிற்ழகங்களைச் சேங்கத்் பல்கலத உருவ்கு முன்பாக்குவதற்க்கு முன்பான
மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டத்தில்,  ் தத்கு முன்பாழிற்து் பல்கலற நகர ்கு முன்பான ் தழகங்களைச் சேன்மேல் ஷன் இல்
உள்ைக்கழகங்களை ஜ்கு முன்பாசிக் ் தடக்ன்கு முன்பாம் பல்கலைஜி நிறுவனத் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்களுக்கு
உதவிய “குற்ற”த்திற்க்கு முன்பாக பீக்கிங் கு முன்பல்க் பல்கலம் பல்கலைக்கழகம்  ற்றும்
பிற உயரிய ஸ்த்கு முன்பாகு முன்பனங்கைக்கழகங்களைது  ்கு முன்பாணவர்கள் ் தழகங்களைச் சேன்ற
ஆண்டிலிருந்து சி் பல்கலறயிம் பல்கலை் பல்கலடக்கப்கு முன்பட்டிருக்கின்றனர் என்கு முன்பது
குறிப்பிடத்தகுந்தது.  வைக்கழகங்களை்கு முன்பாகத்தின்  ்கு முன்பார்க்சிழகங்களைச் சே ழகங்களைச் சேங்கம் (Marxist
Society)  மூடல் மிரட்டலுக்கு ஆைக்கழகங்களை்கு முன்பாக்கப்கு முன்பட்டது,  அதன்பின்
சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எடுபிடிகைக்கழகங்களை்கு முன்பால் ் பல்கலகப்கு முன்பற்றப்கு முன்பட்டது.
எந்த கு முன்பல்க் பல்கலம் பல்கலைக்கழகம் புதிய கம் பல்கலை்கு முன்பாச்ழகங்களைச் சே்கு முன்பார இயக்கத்தின்
புத்திஜீவித ஊற்றின் ் தவகு ் பல்கல ய ்கு முன்பாக இருந்தமேத்கு முன்பா,  எதன்
 ்கு முன்பாணவர்கள் 1919  மே  4  ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டத்திற்கு
துவக்க ளித்தனமேர்கு முன்பா,  அந்தப் கு முன்பல்க் பல்கலம் பல்கலைக்கழகத்தில் இது
நடந்மேதறியது.

அதன் ் தழகங்களைச் சே்கு முன்பாந்த வரம் பல்கலை்கு முன்பாறு  ற்றும் ந் பல்கலடமு் பல்கலறகள் குறித்த
ஏர்கு முன்பாைக்கழகங்களை ்கு முன்பான மேகள்விக் பல்கலைக்கழகங்களை அது எழுப்புகிறது என்கு முன்பத்கு முன்பால்
உண்் பல்கல ய்கு முன்பான  ்கு முன்பார்க்சிழகங்களைச் சேத்் பல்கலத கற்கு முன்ப் பல்கலத சீனக் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சிய்கு முன்பால் ழகங்களைச் சேகித்துக் ் தக்கு முன்பாள்ைக்கழகங்களை முடியவில்் பல்கலம் பல்கலை.  அதன் “சீன
குண்கு முன்பாம்ழகங்களைச் சேங்களுடன்கு முன்பான மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சேம்” என்கு முன்பது,  1978  முதம் பல்கலை்கு முன்பாக
அதன் த் பல்கலம் பல்கலை் பல்கல யில் நடந்து வந்திருக்கின்ற முதம் பல்கலை்கு முன்பாளித்துவ
மீட்சி ந் பல்கலடமு் பல்கலறக் பல்கலைக்கழகங்களை நிய்கு முன்பாயப்கு முன்படுத்துவதற்க்கு முன்பாகப்
கு முன்பயன்கு முன்படுத்தப்கு முன்படும்,  ஒரு அகு முன்பத்த ்கு முன்பான சூத்திர ்கு முன்பாகும்.  அதன்
வி் பல்கலைக்கழகங்களைவு சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி த் பல்கலம் பல்கலைவர்கள்  ற்றும்
அவர்கள் பிரதிநிதித்துவம் ் தழகங்களைச் சேய்யும் ் தகு முன்பரும்் தழகங்களைச் சேல்வந்த
ஒருசிம் பல்கலைவர்கு முன்பாட்சியினரது ் தழகங்களைச் சேல்வம்  ற்றும் ழகங்களைச் சேலு் பல்கலககளுக்கும்,
் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களை வர்க்கத்தின் கு முன்பரந்த ் தகு முன்பரும்கு முன்ப்கு முன்பான்் பல்கல யினருக்கும்
இ் பல்கலடயில்  ் பல்கலம் பல்கலைப்பூட்டும் மேகு முன்பதங்களுக்கு
இட்டுச்் தழகங்களைச் சேன்றிருக்கிறது.  மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சேக் மேக்கு முன்பாட்கு முன்ப்கு முன்பாடுகைக்கழகங்களைது
அடிப்கு முன்ப் பல்கலடயில் எந்த விண்ணப்கு முன்பமும் ் தழகங்களைச் சேய்யும் திறனின்றி,
ஆட்சிய்கு முன்பானது சீன மேதசியவ்கு முன்பாதத்் பல்கலத விசிறிவிடுவதன் மீதும்
பின்தங்கிய சீன கு முன்ப்கு முன்பாரம்கு முன்பரியங்கள்  ற்றும்
மூடநம்பிக்் பல்கலகக் பல்கலைக்கழகங்களை மீண்டும் உயிர்ப்பிப்கு முன்பதன் மீதும்
ழகங்களைச் சே்கு முன்பார்ந்திருக்கிறது.

புதிய கம் பல்கலை்கு முன்பாச்ழகங்களைச் சே்கு முன்பார இயக்கத்தின் பிரத்கு முன்பான குறிய்கு முன்பாக இருந்த
கன்ஃபூசியனிழகங்களைச் சேத்திற்கு சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
புத்துயிரூட்டுவதில் இது உச்ழகங்களைச் சேகட்டத்் பல்கலத அ் பல்கலடகின்றது.
கு முன்பள்ளிகள்,  கு முன்பல்க் பல்கலம் பல்கலைக்கழகங்களிலும்  ற்றும் உம் பல்கலை் தகங்கிலும்
இருக்கும் ந்கு முன்பாடுகளிலுள்ைக்கழகங்களை கன்ஃபூசியஸ் ஸ்த்கு முன்பாகு முன்பனங்க் பல்கலைக்கழகங்களை
வைக்கழகங்களைர்ப்கு முன்பதன் மூம் பல்கலைமும் இது ஊக்குவிக்கப்கு முன்படுகிறது.
கன்ஃபூசியசின் 2,565 வது பிறந்த தினத்் பல்கலத குறிக்கும்
வித ்கு முன்பாக,  2014  இல் ஒரு ழகங்களைச் சேர்வமேதழகங்களைச் சே  ்கு முன்பாந்கு முன்பாட்டில் வழங்கிய
ஒரு உ் பல்கலரயில்,  ஜன்கு முன்பாதிகு முன்பதி ஷி,  “சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
கு முன்ப்கு முன்பாரம்கு முன்பரிய சீனக் கம் பல்கலை்கு முன்பாச்ழகங்களைச் சே்கு முன்பாரத்தின் வ்கு முன்பாரிசும்
ஊக்குவிப்கு முன்ப்கு முன்பாைக்கழகங்களைரு ்கு முன்பாகும் ஆகும்”  என்று அறிவித்த்கு முன்பார்.
கன்ஃபூசியனிழகங்களைச் சேத்தில் க்கு முன்பாணத்தக்கத்கு முன்பாய் இருக்கின்ற ழகங்களைச் சேமூகம்
குறித்த இறுகிய அடுக்குவ்கு முன்பாரிய்கு முன்பான கு முன்ப்கு முன்பார்் பல்கலவ சீன
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எந்திரத்தின் அதிக்கு முன்பாரத்துவ
கண்மேண்கு முன்பாட்டத்துடன் மிகப் ் தகு முன்ப்கு முன்பாருந்திப் மேகு முன்ப்கு முன்பாகக் கூடியது
என்கு முன்பதில் எந்த ழகங்களைச் சேந்மேதகமுமில்் பல்கலம் பல்கலை.

 ்கு முன்பார்க்சிழகங்களைச் சேம்  ற்றும் 1917  அக்மேட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சியில்
் தகு முன்ப்கு முன்பாதிந்திருக்கின்ற மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சே  ற்றும் ழகங்களைச் சேர்வமேதசியக்
மேக்கு முன்பாட்கு முன்ப்கு முன்பாடுக் பல்கலைக்கழகங்களை சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ் தவகுக்கு முன்பாம் பல்கலைத்திற்கு
முன்மேகு முன்ப ் பல்கலககழுவி விட்டது.  சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
அதிக்கு முன்பாரத்துவத்தினர் இன்று அந்த கு முன்ப்கு முன்பாரம்கு முன்பரியத்தின்
வ்கு முன்பாரிசுகைக்கழகங்களை்கு முன்பாக இல்் பல்கலம் பல்கலை,   ்கு முன்பாற்கு முன்பாக “தனி் தய்கு முன்பாரு ந்கு முன்பாட்டில்

மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சேம்” என்ற பிற்மேகு முன்ப்கு முன்பாக்க்கு முன்பான மேதசியவ்கு முன்பாதப் கு முன்பத்கு முன்பா் பல்கலகயின்
கீழ் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களை வர்க்கத்திடம் இருந்து அதிக்கு முன்பாரத்் பல்கலத
அகு முன்பகரித்த  ்கு முன்பாஸ்மேக்கு முன்பாவில் இருந்த ஸ்ர்கு முன்பாலினிழகங்களைச் சே
அதிக்கு முன்பாரத்துவத்தின் வ்கு முன்பாரிசுகைக்கழகங்களை்கு முன்பாகமேவ இருக்கின்றனர்.  சீனக்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உருவ்கு முன்பாகிய சிறிது க்கு முன்பாம் பல்கலைத்திமேம் பல்கலைமேய,
முதம் பல்கலை்கு முன்பாளித்துவ மேக்கு முன்பாமிண்ட்கு முன்பாங் (Kuomintang  -  KMT)  உடன்
அத் பல்கலன ஸ்ர்கு முன்பாலின் கட்டிப் மேகு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பார்,  இது 1925-27  இன்
புரட்சிகர எழுச்சிகளில் சீனத் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களை வர்க்கத்தின்
அழிவுகர ்கு முன்பான ் தத்கு முன்பாடர் மேத்கு முன்பால்விகளுக்கு இட்டுச் ் தழகங்களைச் சேன்றது.

ஸ்ர்கு முன்பாலினுடன்  ்கு முன்பாமேவ்கு முன்பா

் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பாவின் மேத்கு முன்பாற்றம் மீண்டும் ் தகு முன்பரித்கு முன்பாய் விரிகிறது.
1920 களில் சீனப் புரட்சி க்கு முன்பாட்டிக் ் தக்கு முன்பாடுக்கப்கு முன்படுவ் பல்கலத அவர்
எதிர்த்த்கு முன்பார், சீன்கு முன்பாவில் ஸ்ர்கு முன்பாலினின் ் தக்கு முன்பாள்் பல்கலககள் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களை
வர்க்கத்திற்கு ஒரு மேகு முன்பரழிவுக்கு இட்டுச் ் தழகங்களைச் சேல்லும் என்று
எச்ழகங்களைச் சேரித்த லிமேய்கு முன்பான் ட்் தர்கு முன்பாட்ஸ்கியின் கு முன்பக்கம் நின்ற்கு முன்பார்.
ஐக்கியப்கு முன்பட்ட சீன இடது எதிர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்கள் அணியின் முதல்
த் பல்கலம் பல்கலைவர்கு முன்பாக ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பா ஆன்கு முன்பார்.  1931  இல்
உருவ்கு முன்பாக்கப்கு முன்பட்ட இந்த அணி,  ஸ்ர்கு முன்பாலினிஸ்டுகள் உள்ளிட
அத்த் பல்கலன கு முன்பக்கங்களில் இருந்தும் மேவட்் பல்கலடய்கு முன்பாடப்கு முன்பட்டு
துன்புறுத்தப்கு முன்பட்ட நி் பல்கலம் பல்கலையிலும்,  சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்
ஸ்த்கு முன்பாகு முன்பகக் மேக்கு முன்பாட்கு முன்ப்கு முன்பாடுகளுக்க்கு முன்பாக ஒரு தீர ்கு முன்பான மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டத்் பல்கலத
நடத்தியது.

ழகங்களைச் சேர்வமேதழகங்களைச் சே அைக்கழகங்களைவில் மேகு முன்ப்கு முன்பாம் பல்கலைமேவ,  சீன்கு முன்பாவிலும்,  மேவ் பல்கலம் பல்கலை  ற்றும்
வ்கு முன்பாழ்க்் பல்கலகயிம் பல்கலை்கு முன்பான ஒடுக்குமு் பல்கலற நி் பல்கலம் பல்கலை் பல்கல களுக்கு
எதிர்கு முன்பாகவும்,  எதிர்ப்பு  ற்றும் சுதந்திர சிந்த் பல்கலனயின் எந்த
வடிவத்் பல்கலதயும் ஒடுக்க முயலும் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்
மேகு முன்ப்கு முன்பாலிஸ்-அரசு எந்திரத்திற்கு எதிர்கு முன்பாகவும் த்கு முன்பான் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களை
வர்க்கத்தின் முதல்-நி் பல்கலம் பல்கலை கிைக்கழகங்களைர்ச்சிகள் எழுந்து
் தக்கு முன்பாண்டிருக்கின்றன.  ஆயினும்,  சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
 ற்றும் அது பிரதிநிதித்துவம் ் தழகங்களைச் சேய்கின்ற
ஒருசிம் பல்கலைவர்கு முன்பாட்சியினருக்கு எதிர்கு முன்பாக ஒரு அரசியல் மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டம்
எத்த் பல்கலகய அடிப்கு முன்ப் பல்கலடயில் நடத்தப்கு முன்பட மேவண்டும் என்கு முன்பமேத
சீனத் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்கள்  ற்றும் இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர்கள் முகம்
் தக்கு முன்பாடுக்கும் பிரத்கு முன்பான மேகள்விய்கு முன்பாகும்.

மே  4  இயக்கத்தில் இருந்த்கு முன்பான முக்கிய கு முன்படிப்பி் பல்கலனய்கு முன்பானது,
இந்தக் மேகள்விக்க்கு முன்பான கு முன்பதில்கள் சீன்கு முன்பாவிற்குள் மேதடப்கு முன்பட
முடிய்கு முன்பாதது என்கு முன்பதும்,  மே லும் குறிப்கு முன்ப்கு முன்பாக  ்கு முன்பாமேவ்கு முன்பா
மேழகங்களைச் சேதுங்கின்கு முன்பால் பிரதிநிதித்துவம் ் தழகங்களைச் சேய்யப்கு முன்பட்ட
ஸ்ர்கு முன்பாலினிழகங்களைச் சேத்தின் சீன வ் பல்கலக் பல்கலய புதுப்பித்தலிலும்
மேதடமுடிய்கு முன்பாதது என்கு முன்பமேத ஆகும்.  1969  இல்,  மே  4
நிகழ்வுகளின் 50 வது ஆண்டி் பல்கலன ஒட்டி,  ்கு முன்பாமேவ்கு முன்பா,  ்கு முன்பா் தகு முன்பரும்
கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி வர்க்க கம் பல்கலை்கு முன்பாச்ழகங்களைச் சே்கு முன்பாரப் புரட்சி என்ற



் தழகங்களைச் சேயல்் தகு முன்ப்கு முன்பாருத்த ற்று ் தகு முன்பயர்சூட்டப்கு முன்பட்ட ஒன்றில்
முதம் பல்கலை்கு முன்பாளித்துவ கு முன்ப்கு முன்பா் பல்கலதயில் கு முன்பயணிப்கு முன்பவர்கள் என்று
் தழகங்களைச் சே்கு முன்பால்ம் பல்கலைப்கு முன்பட்டவர்களுக்கு எதிர்கு முன்பாக ் தழகங்களைச் சேங்க்கு முன்பாவம் பல்கலைர் கு முன்ப் பல்கலடயின்
கும்கு முன்பல்க் பல்கலைக்கழகங்களை கட்டவிழ்த்து விடுவ் பல்கலத நிய்கு முன்பாயப்கு முன்படுத்துவதற்கு
இந்த இயக்கத்தின் நி் பல்கலனவுக் பல்கலைக்கழகங்களை சுரண்டிக் ் தக்கு முன்பாண்ட்கு முன்பார்,
திரித்து் பல்கலரத்த்கு முன்பார்.

உண்் பல்கல யில்,   ்கு முன்பாமேவ்கு முன்பாத்கு முன்பான் முதம் பல்கலை்கு முன்பாளித்துவ கு முன்ப்கு முன்பா் பல்கலதயில்
கு முன்பயணித்தவர்களில் த் பல்கலம் பல்கலை் பல்கல ய்கு முன்பானவர்கு முன்பாய் நிரூகு முன்பண ்கு முன்பான்கு முன்பார்.
தனது கன்் பல்கலன எதிரிகளுக்கு எதிர்கு முன்பாக ் தழகங்களைச் சேங்க்கு முன்பாவம் பல்கலைர் கு முன்ப் பல்கலட் பல்கலய
அவர் ஏவி முடிக்கும் முன்மேகு முன்ப,  ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களை வர்க்கம், 1967
இல் ல் ஷங்க்கு முன்பாய்  க்கள் கம்யூன் ஸ்த்கு முன்பாகு முன்பகத்துடன்
முன்னணிக்கு வந்தது.  சூழ்நி் பல்கலம் பல்கலை் பல்கலய கட்டுக்குள்
் தக்கு முன்பாண்டுவர இர்கு முன்பாணுவத்் பல்கலத அ் பல்கலழத்ததுத்கு முன்பான்  ்கு முன்பாமேவ்கு முன்பாவின்
கு முன்பதிலிறுப்கு முன்ப்கு முன்பாக இருந்தது.  1969 க்குள்ைக்கழகங்களை்கு முன்பாக,  ் தழகங்களைச் சேங்க்கு முன்பாவம் பல்கலைர்
கு முன்ப் பல்கலடயில் இருந்த மேந்கு முன்பாக்குநி் பல்கலம் பல்கலை பிறழ்ந்த இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர்கள்
் தவறு மேன ் தகு முன்பய்ஜிங்கின் கன்் பல்கலனப் மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டங்களில்
கு முன்பக் பல்கலடக்க்கு முன்பாய்கைக்கழகங்களை்கு முன்பாக ஆக்கப்கு முன்பட்டிருந்தனர்.

1972 இல்  ்கு முன்பா மேழகங்களைச் சேதுங்கும் ரிச்ழகங்களைச் சே்கு முன்பார்ட் நிக்ழகங்களைச் சேனும்

ஆயினும் “தனி் தய்கு முன்பாரு ந்கு முன்பாட்டில் மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சேம்”  எனும்
பிற்மேகு முன்ப்கு முன்பாக்க்கு முன்பான மேதசியவ்கு முன்பாத முன்மேன்கு முன்பாக்கின்கு முன்பால்
உருவ்கு முன்பாக்கப்கு முன்பட்டிருந்த அடிப்கு முன்ப் பல்கலட ் தகு முன்ப்கு முன்பாருைக்கழகங்களை்கு முன்பாத்கு முன்பார  ற்றும்
மூமேம் பல்கலை்கு முன்பாகு முன்ப்கு முன்பாய ் தநருக்கடி் பல்கலய “கம் பல்கலை்கு முன்பாச்ழகங்களைச் சே்கு முன்பாரப் புரட்சிய்கு முன்பால்” தீர்க்க
முடிய்கு முன்பாது,  தீர்க்கவும் இல்் பல்கலம் பல்கலை.  மேதசியரீதிய்கு முன்பான எந்த தீர்வும்
அங்மேக இருக்கவில்் பல்கலம் பல்கலை:  உம் பல்கலைக மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சேப் புரட்சி
இல்் பல்கலம் பல்கலைமேயல் உம் பல்கலைக முதம் பல்கலை்கு முன்பாளித்துவத்திற்குள் ஒன்றி் பல்கலணவது
ஆகிய் பல்கலவ  ட்டுமே  ் ததரிவுகைக்கழகங்களை்கு முன்பாய் இருந்தன.  முந்் பல்கலதய் பல்கலத
கு முன்பம் பல்கலை தழகங்களைச் சே்கு முன்பாப்தங்களுக்கு முன்மேகு முன்ப ் பல்கலகவிட்டிருந்த  ்கு முன்பாமேவ்கு முன்பா 1972
இல் அ் த ரிக்க ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்தியத்துடன் இணக்கத்் பல்கலத

எட்டின்கு முன்பார், இது ் த ்கு முன்பாத்த ்கு முன்பான முதம் பல்கலை்கு முன்பாளித்துவ மீட்சிக்கு கதவு
திறந்து விட்டது.

இன்று,  சீன்கு முன்பாவின் ் தத்கு முன்பாழிம் பல்கலை்கு முன்பாைக்கழகங்களைர்களும் இ் பல்கலைக்கழகங்களைன விஞ்ஞர்களும்,
முதம் பல்கலை்கு முன்பாளித்துவ மீட்சிய்கு முன்பாலும் அ் த ரிக்க்கு முன்பாவுடன்கு முன்பான மேகு முன்ப்கு முன்பார்
அகு முன்ப்கு முன்பாயத்தின்கு முன்பாலும் உருவ்கு முன்பாக்கப்கு முன்பட்ட ழகங்களைச் சேமூக மேகு முன்பரழிவுக்கு
முகம்் தக்கு முன்பாடுத்திருக்கின்றனர்,  தவிர்க்கவியம் பல்கலை்கு முன்பா ல் இன்் தன்கு முன்பாரு
மேகு முன்பரழிவில் முடியத்தக்க ஒரு ஆயுதப் மேகு முன்ப்கு முன்பாட்டி் பல்கலயத் தவிர
மேவறு எந்த கு முன்பதிலும் இதற்கு சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிடம்
இல்் பல்கலம் பல்கலை. 1919  இல் மேகு முன்ப்கு முன்பாம் பல்கலைமேவ,  ் தவளிமேயறுவதற்க்கு முன்பான வழி
ழகங்களைச் சேர்வமேதழகங்களைச் சே அரசியல்  ற்றும் தத்துவ்கு முன்பார்த்த தைக்கழகங்களைத்தில்  ட்டுமே 
க்கு முன்பாணத்தக்கத்கு முன்பாகும்.

உம் பல்கலைக மேழகங்களைச் சே்கு முன்பாழகங்களைச் சேலிழகங்களைச் சேப் புரட்சி மூமேம் பல்கலை்கு முன்பாகு முன்ப்கு முன்பாயத்திற்குத் திரும்புவதும்
அதற்க்கு முன்பாகப் மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாடுகின்ற ழகங்களைச் சேர்வமேதழகங்களைச் சேக் கட்சியின்,  இன்று
ந்கு முன்பான்க்கு முன்பாம் அகிம் பல்கலைத்தின் அ் பல்கலனத்தும் பல்கலைகக் குழுவ்கு முன்பால்
பிரதிநிதித்துவம் ் தழகங்களைச் சேய்யப்கு முன்படுகின்ற உம் பல்கலைக ட்் தர்கு முன்பாட்ஸ்கிழகங்களைச் சே
இயக்கத்தின் ஒரு சீனப் பிரி் பல்கலவக் கட்டி் தயழுப்புவதுமே 
அவசிய ்கு முன்பாக இருக்கிறது.  ் தழகங்களைச் சேன் துஷிமேய்கு முன்பா  ற்றும் சீன
ட்் தர்கு முன்பாட்ஸ்கிஸ்டுகளின் தீரமிகு மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டங்கள் உள்ளிட
ஸ்ர்கு முன்பாலினிழகங்களைச் சேத்திற்கு எதிர்கு முன்பான மேகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டத்தில் இருகு முன்பத்கு முன்பாம்
நற்ற்கு முன்பாண்டின் மூமேம் பல்கலை்கு முன்பாகு முன்ப்கு முன்பாய அனுகு முன்பவங்கைக்கழகங்களைது
அத்திய்கு முன்பாவசிய ்கு முன்பான அரசியல் கு முன்படிப்பி் பல்கலனகளுக்கு ந்கு முன்பான்க்கு முன்பாம்
அகிம் பல்கலைத்தின் அ் பல்கலனத்தும் பல்கலைகக் குழு  ட்டுமே  உருவடிவம்
் தக்கு முன்பாடுக்கிறது.
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