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இலங்கை ஜனாெிபெி ைைில் விக்ைிைெசிங்ை, ைல்வி அகெச்சர் சுசில் பிஜைெஜயந்ெ, 

மைௌைவ விருந்ெினர்ைள், அமொிக்ை – இலங்கை ஃபுல்பிகைட் ஆகைக்குழுவின் 

பைிப்பாளர் சகப உறுப்பினர்ைள், ெெிப்பிற்குாிய ஃபுல்பிகைட் பகைய ொைவர்ைள், 

பங்குொைர்ைள் ெற்றும் நண்பர்ைள் அகனவருக்கும் இனிய ொகல வைக்ைம். 

 

இந்ெ வாைம் எெது இரு-நாட்டு ஃபுல்பிகைட் ஆகைக்குழுவின் 70ஆம் ஆண்டு நிகைகவக் 

குைிக்ைிைது. 1952 நவம்பர் 17 ஆம் ெிைெி, எெது இரு நாட்டு அைசாங்ைங்ைளும் ஒரு குறுைிய 

ைால ஃபுல்பிகைட் பாிொற்ை நிைழ்ச்சித் ெிட்டத்கெ ஆைம்பிப்பெற்ைான ஒரு ஒப்பந்ெத்ெில் 

கைச்சாத்ெிட்டன. பன்னிைண்டு ஆண்டுைளுக்குப் பின்னர், 1964ஆம் ஆண்டில், 

அமொிக்ைத் தூதுவர் பிைான்சிஸ் வில்லிஸ் ெற்றும் இலங்கையின் நிெியகெச்சர் டாக்டர். 

என்.எம்.மபஜைைா ஆைிஜயார் அப்பாிொற்ை நிைழ்ச்சித் ெிட்டத்கெப் புதுப்பித்து 

நிைந்ெைொக்குவெற்ைான ஒரு ஒப்பந்ெத்ெில் இகைந்து கைமயழுத்ெிட்டனர். எெக்கு முன் 

பெவிவைித்ெவர்ைளின் மொகலஜநாக்குப் பார்கவயின் ைாைைொை, எெது பங்ைாண்கெ 

ெற்றும் அமொிக்ைாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இகடயிலான பைஸ்பை புாிந்துைர்கவ 

ஊக்குவிப்பெற்ைான அர்ப்பைிப்பு என்பன வலுவாை உள்ளன. ஃபுல்பிகைட் 

நிைழ்ச்சித்ெிட்டத்ெின் ஊடாை, ஆயிைக்ைைக்ைாஜனார் எெது இரு நாடுைளிலும் 

ைல்விைற்ைவும், வாைவும், அைிகவப் பைிர்ந்து மைாள்ளவும், மொைில்முகை உைவுைகள 

வளர்த்துக் மைாள்ளவும் ெற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் நட்புைவுைகள வளர்த்துக் 

மைாள்ளவும் அருகெயான வாய்ப்கபப் மபற்றுள்ளனர். இவ்வாைான மொடர்புைள் 

மூலொைஜவ அவர்ைள் ஒரு ஜநர்ெகையான ொற்ைத்கெ ஏற்படுத்துைிைார்ைள். 40 

ஃபுல்பிகைட் முன்னாள் ொைவர்ைள் அைச ெகலவர்ைளாை பைியாற்ைியுள்ளதுடன் 62 

ஜபர் ஜநாபல் பாிசு மபற்றுள்ளனர் என்பது உங்ைளுக்குத் மொியுொ? இந்ெ 

நிைழ்ச்சிெிட்டத்ெின் முக்ைியத்துவத்கெ நிரூபிப்பெற்கு நான் உங்ைளுடன் பைிர்ந்து 

மைாள்ளக்கூடிய ெனிப்பட்ட ஃபுல்பிகைட் மவற்ைிக் ைகெைள் பல உள்ளன, எனினும் 

அவற்றுள் இைண்கடப் பற்ைி நான் ஜபச விரும்புைிஜைன்.  

 

இன்று ொகல எம்முடன் இகைந்ெிருக்கும் ைலாநிெி பிைெீபா பண்டாைநாயக்ைகவப் பற்ைி 

உங்ைளுக்கு நான் கூறுைிஜைன். ஜபைாசிாியர், உங்ைகள ெீண்டும் சந்ெிப்பெில் ெைிழ்ச்சி. 

ைலாநிெி பிைெீபா அவர்ைள் மூலக்கூற்று உயிாியல் ெற்றும் உயிாி மொைில்நுட்பவியல் 

ஜபைாசிாியைாைவும், ைண்டி ஜபைாெகனப் பல்ைகலக்ைைைத்ெிலுள்ள விவசாய பீடத்ெின் 

விவசாய உயிாி மொைில்நுட்பவியல் ெத்ெியநிகலயத்ெின் பைிப்பாளைாைவும் உள்ளார். 

அவர் ஒரு “இைட்கட ஃபுல்பிகைட்டர்” எனும் சிைப்புத் ெகுெியுகடயவர். அவர் 2005ஆம் 

ஆண்டில் பட்டப்படிப்பிற்ைான ஃபுல்பிகைட் உயர்புலகெப்பாிசிகல மவன்ைஜபாது, அவர் 



ஜடவிஸில் உள்ள ைலிஜபார்னியா பல்ைகலக்ைைைத்ெில் ஒஜை ஜநைத்ெில் இைண்டு 

பட்டப்படிப்புைளில் இகைந்ொர். அவரும் என்கனப்ஜபான்ை சிந்ெகனைளுகடய 

ஒருவைாவார். அவைது ஃபுல்பிகைட் புலகெப்பாிசில் ைாலப்பகுெியில் ஜொட்டச்மசய்கை 

ெற்றும் உைவியலில் முதுொனிப் பட்டமும், உயிாி மொைிநுட்பவியலுக்கு 

முக்ைியத்துவெளிக்ைப்பட்ட ொவை உயிாியலில் ைலாநிெிப் பட்டமும் மபற்ைார். 

இலங்கையில் உைவுப் பாதுைாப்பிற்கு ஆய்வுகூடம் எவ்வாறு துகைபுாிைிைது என்பகெ 

நான் அைிந்துமைாண்ட AgBiotech ெத்ெியநிகலயத்ெில் ஜபைாசிாியர் பிைெீபாகவச் 

சந்ெித்ஜென். அந்ெ அெிநவீன உயிாியல் பாதுைாப்பு ஆய்வுகூடம் இலங்கை 

விவசாயிைளுக்கும் ெக்ைளுக்கும் இங்கு விகளவிக்ைப்படும் உைவின் ெீது நம்பிக்கை 

கவப்பெற்கு உெவுைிைது. 

 

உலைளாவிய ாீெியில் உைவுப் பற்ைாக்குகை ைாைப்படும் இன்கைய சூைலில் அது 

எவ்வளவு முக்ைியொனொை இருக்ைிைது என்பகெ நான் உங்ைளுக்குச் மசால்ல 

ஜவண்டியெில்கல. ஜபைாசிாியர் பிைெீபாவின் வைிைாட்டுெலின் ைீழ், AgBiotech 

ெத்ெியநிகலயத்ெில் உள்ள இந்ெச் மசயற்ெிட்டம் ெற்றும் இதுஜபான்ை இன்னும் பல 

மசயற்ெிட்டங்ைளின் ஊடாை, ஆொைங்ைகள அடிப்பகடயாைக் மைாண்ட, ெைவுைளால் 

வைிநடாத்ெப்படும் மைாள்கை முடிவுைள் ெற்றும் ெயாாிப்பு அபிவிருத்ெி ஆைியவற்கை 

ஜெற்மைாள்ளும் இலங்கையின் ெிைன் பலப்படுத்ெப்படுைிைது. இருப்பினும், இந்ெ 

அெிசயப் மபண்ணுக்கு இது ஜபாொது! அவர் ெற்ஜபாது ஆறு ைலாநிெிக் ைற்கை 

ொைவர்ைகளயும் ஏழு முதுொனிப்பட்ட ொைவர்ைகளயும் ஜெற்பார்கவ மசய்து 

வருவொல், அடுத்ெ ெகலமுகை விஞ்ஞானிைள் ெற்றும் ஆைாய்ச்சியாளர்ைளில் அவர் ஒரு 

ொற்ைத்கெ உருவாக்ைி வருைிைார். அவைது வைிைாட்டுெலின் ைீழ் ைல்வி ைற்று, ெற்ஜபாது 

இலங்கையின் ைல்வி ெற்றும் விஞ்ஞான முன்ஜனற்ைங்ைளுக்கு பங்ைளிப்புச் மசய்யும் 

ொைவர்ைளின் நீண்ட பட்டியகல இது இன்னும் நீளொக்குைிைது. உலைிற்கு நல்ல 

மசய்ெிைள் ஜெகவப்படும் இதுஜபான்ை செயங்ைளில், எெிர்ைாலம் என்பது 

பலசாத்ெியங்ைகளக் மைாண்டொைவும், பல சந்ெர்ப்பங்ைளில், எெிர்ைாலம் என்பது 

ெற்ஜபாது எம்முன்ஜன உள்ளது எனவும் ைலாநிெி பிைெீபா எனக்குக் ைாட்டினார். 

ெகலமுகை ெகலமுகையாை ஃபுல்பிகைட் அனுபவத்ெின் மபறுெெிகய நிரூபிப்பவர்ைள் 

ைலாநிெி பிைெீபா ஜபான்ை அைிஞர்ைஜள - அடுத்ெ ெகலமுகை இலங்கை விஞ்ஞானிைகள 

வளர்ப்பென் மூலம் அவர் அகெ முன்ஜனாக்ைிக் மைாண்டு மசல்ைிைார்.  

 

எெிர்ைாலத்கெப் பற்ைி ஜபசும்ஜபாது - நான் பகைய ொைவர்ைளின் அடுத்ெ 

ெகலமுகையிகனப் பற்ைிப் ஜபச விரும்புைிஜைன். KDU இன் மெற்கு வளாைத்ெிற்மைன 

ஒதுக்ைப்பட்ட ஒரு ஃபுல்பிகைட் ஆங்ைிலக் ைற்பித்ெல் உெவியாளஜை சியாைா ஜபாஸ்ட் 

ஆவார். சியாைா, உங்ைகள ெீண்டும் சந்ெிப்பெில் ெைிழ்ச்சி அகடைிஜைன். மபருந்மொற்று 

ைாைைொை அவர் இலங்கைக்கு வருவது ொெெொனஜபாதும் இளொனிப்பட்ட 

ொைவர்ைளுக்கு ஆங்ைிலம் ைற்பிக்கும் நடவடிக்கைைளில் அவர் விகைவிஜலஜய 

ஒன்ைிவிட்டார். எம்ெகனவருக்கும் மொிந்ெவாஜை, ஆங்ைிலம் என்பது, ைல்விசார் 

மவற்ைிக்ைான ஒரு ெிைவுஜைாலாை ைாைப்படுவதுடன், ஜவகலக்ைெர்த்ெப்படுவெற்ைான 

வாய்ப்கப அெிைாிக்ைிைது ெற்றும் பிைாந்ெிய ெற்றும் சர்வஜெச சந்கெயின் ஜைள்வியிகனப் 



பூர்த்ெி மசய்வெற்ைான இலங்கையின் ெிைகனயும் ஜெம்படுத்துைிைது. ஜெலும், 

இலங்கைத்ெீவு, இந்ஜொபசிபிக் ெற்றும் உலைம் முழுவதும் உள்ள சமூைங்ைள் 

ஆைியவற்கை ஆங்ைிலம் ஒன்ைிகைக்ைிைது. இந்ெ அற்புெொன நன்கெக்கு அப்பால், 

சியாைாவின் மசாந்ெ அமொிக்ை அனுபவங்ைள் அவைது ைற்பித்ெல் ெற்றும் வகுப்பகைக்கு 

மவளிஜய அவைது சமூை வாழ்க்கை ஆைியவற்ைிற்கு ஒரு ஆைொன அர்த்ெத்கெக் 

மைாடுக்ைிைது. ஃபுல்பிகைட் புலகெப்பாிசிகலப் மபற்ை இலங்கையர்ைள் 

அமொிக்ைாவிற்கு வருகைெந்து இலங்கையின் வளொன ைலாச்சாை ெைபுாிகெைள், 

பைக்ைவைக்ைங்ைள் ெற்றும் வைலாறு மொடர்பான விைிப்புைர்கவ அங்கு ஏற்படுத்துவது 

ஜபால, சியாைா ஜபான்ை ொைவர்ைள் ெெது ெனிப்பட்ட வைலாறுைள், பன்முைத்ென்கெ, 

அகனவகையும் உள்ளடக்குெல் ெற்றும் அமொிக்ைாவின் நவீன வாழ்க்கை பற்ைிய ெெது 

ைருத்துக்ைகள ெம்முடன் இங்கு எடுத்து வருைிைார்ைள். 2022 ஆம் ஆண்டின் மொடக்ைத்ெில் 

அவர் இங்கு வருகை ெந்ெ சில நாட்ைளிஜலஜய, மபாருளாொை ெற்றும் அைசியல் 

மநருக்ைடிைளுக்கு ெத்ெியில் ஜனநாயைம் மசயற்பட்டகெ சியாைா ைண்ணுற்ைார். 

இலங்கை ொைவர்ைள் ெற்றும் நண்பர்ைளுடன் அருைருஜை வாழ்ந்ெ அவைது ஜநைடி 

அனுபவங்ைள், ஜனநாயைம், நல்லாட்சி, அகெெியான ஜபாைாட்டம், அமொிக்ைா ெற்றும் 

இலங்கை ஆைிய இரு நாடுைளிலும் ஒருங்ைிகைப்பு ெற்றும் அகனவகையும் 

உள்ளடக்ைிய மபாருளாொைம் என்பன மொடர்பாை ைாைப்படும் சிக்ைல்ைளுக்ைான 

ெீர்வுைள் பற்ைிய மவளிப்பகடயான உகையாடல்ைளுக்ைான வாய்ப்புைகள வைங்ைியது. 

ஃபுல்பிகைட் உருவாக்கும் நட்பின் அைஜை அதுொன். சவால்ைள் ெற்றும் மவற்ைிைகளப் 

பற்ைி நண்பர்ைள் மவளிப்பகடயாைப் ஜபச முடியும் ெற்றும் ஃபுல்பிகைட் பாிொற்ை 

நிைழ்ச்சித்ெிட்டத்ெின் ைாைைொை எெது இரு-நாட்டு ஆகைக்குழு ெற்றும் 

பங்குொைர்ைளின் உெவியுடன், எெது ஃபுல்பிகைட் புலகெப்பாிசிகலப் 

மபற்றுக்மைாண்டவர்ைள் ைல்விச்சுெந்ெிைம் ெற்றும் ஜநர்கெயுடன் இலங்கையிலும் 

அமொிக்ைாவிலும் அவ்வாறு மவளிப்பகடயாைப் ஜபச முடியும். 

 

ஃபுல்பிகைட் பாிொற்ை நிைழ்ச்சித்ெிட்டத்ெிற்கும் அது ஏற்படுத்தும் ொற்ைங்ைளுக்கும் நான் 

ெிைவும் நன்ைியுள்ளவனாை இருக்ைிஜைன். அமொிக்ை – இலங்கை ஃபுல்பிகைட் 

ஆகைக்குழுவினதும், அென் பைிப்பாளர்ைள் சகபயினதும் அளப்பாிய முயற்சிைள் 

ெற்றும் இலங்கை அைசாங்ைத்ெின் ஆெைவு ஆைியவற்ைின் ைாைைொைஜவ இருவைி 

ைலாச்சாை ெற்றும் ைல்விப் பாிொற்ைொனது ைடந்ெ 70 ஆண்டுைாலொை மவற்ைிைைொை 

நகடமபற்ைது என்பெில் சந்ஜெைெில்கல. எெது மவற்ைியிகனயும் பங்ைாண்கெயிகனயும் 

மொடர்ந்தும் முன்மனடுத்துச் மசல்வெற்கு நாம் எெிர்பார்க்ைிஜைாம். நன்ைி. 


