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மாநாட்டுச் செய்தி அறிவிப்பு 
 

அனைத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றம் அதன் 10-ஆம் உலகத் தமிழ் 
ஆராய்ச்ெி மாநாடு, 2019-ஆம் ஆண்டு சூனல திங்கள் 3 முதல் 7 வனர 
ெிகாககாவில் நனைசெறும் எை மகிழ்ச்ெியுைன் அறிவிக்கிறது 

 
சிகாககா, இல்லிைாய், சசப்சடம்பர் 15, 2018. சபருமதிப்புக்குரிய தமிழ் அறிஞர் 

சபருமக்ககள வணக்கம். 

10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு, சிகாககா சபருநகரில், 2019-ஆம் 

ஆண்டு, சூனல திங்கள் 3 முதல் 7ஆம் நாள் வனர நனடசபற இருப்பனத 

உங்களில் பலர் அறிந்திருக்கக் கூடும். மற்னறய மாநாடுகள் கபால, இந்த 

10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடும், அனைத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு 

மன்றத்தின் (IATR) துனணகயாடும், சிறப்பாக வட அசமரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப் 

கபரனவ (FeTNA) சிகாககா தமிழ்ச் சங்கம் (CTS) ஆகிய அனமப்புகளின் 

ஒத்துனைப்கபாடும் நனடசபற உள்ளது. இந்த மாநாடு தமிழ் மக்களின் சமூக 

அனமப்புகளால் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டு வருகிறது என்பது இங்கக 

குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இம்மாநாடு சிறப்புற நடக்க, வட அசமரிக்காவிலும் 

உலசகங்கும் உள்ள பிற தமிழ் அனமப்புகளின் ஒத்துனைப்னப 
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எதிர்பார்க்கிகறாம்;  பிற அரசாங்க அனமப்புகளின் உதவிகனளயும் நாடி 

ஏற்றுக்சகாள்ளவும் வினைகின்கறாம். 

 

அனைத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றம் (IATR) 

உங்களில் பலருக்கு இந்த ஆய்வு மன்றத்தின் வரலாறு சதரிந்திருக்கலாம். 

இது 1964-ஆம் ஆண்டு புது சடல்லியில் உலசகலாம் அறிந்த தமிழ்ப் 

கபரறிஞர், மனறந்த தைிநாயக அடிகளாரின் சபரும் முயற்சியால் 

நிறுவப்பட்டது. அந்த ஆண்டு உலகக் கீைக்கனல அறிஞர்கள் (Orientalists) 

மாநாடு புது சடல்லியில் நடந்தது. அதற்குப் பிரான்னச கசர்ந்த அறிஞர் 

முனைவர் பலீீகயாசா,  சசக்கசுகலாவிக்கியா அறிஞர் சபருமான் 

சுசவல்லபில், அறிஞர்கள் ஆசர், இங்கிலாந்திலிருந்து வந்திருந்த அறிஞர் 

சபருமக்கள் பகரா, எமகைா, தமிைகத் தமிழ் அறிஞர்கள் கத.கபா.மீைாட்சி 

சுந்தரைார், முனைவர் வி.ஐ.சுப்ரமணியன் ஆகிகயார் தைிநாயக 

அடிககளாகராடு இனணந்து இந்த ஆய்வு மன்றத்னதத் சதாடங்கிைர். இது 

ஒரு அரசியல் சார்பற்ற, ஊதியம் கருதாத ஆய்வு மன்றம் ஆகும். இதன் 

தனலசிறந்த கநாக்கம்: “சபாதுவாகத் திராவிடம் பற்றியும் குறிப்பாகத் தமிழ் 

பற்றியும் சசய்யப்படும் ஆய்வுகனளப் பல்கவறு துனறகளில் அறிவியல் 

முனறயில் சசய்ய ஊக்குவித்தலும், இவற்கறாடு சதாடர்புனடய 

பிறதுனறகளில் ஆய்வுகள் சசய்துவரும் அறிஞர்ககளாடும் உலக 

நிறுவைங்ககளாடும் சநருங்கிப் பங்குசகாள்ளுதலும் ஆகும்.” 
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இது வனர ஆய்வு மன்றம் நைத்திய மாநாடுகள்: 

ஆய்வு மன்றத்தின் அனமப்பாளரும், அப்கபாது மகலயாப் பல்கனலக் 

கைகத்தின் இந்திய ஆய்வியல் துனறயின் தனலவராகவும் இருந்த தைிநாயக 

அடிகளார் 1966-ஆம் ஆண்டு, முதல் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்னட 

ககாலாலம்பூரில் நடத்திைார். இரண்டாம் மாநாடு 1968-ஆம் ஆண்டு 

சசன்னையில் அன்னறய தமிைக முதல் அனமச்சர் கபரறிஞர் அண்ணாவின் 

தனலனமயில் சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது. சதாடர்ந்து பின் வந்த மாநாடுகள் 

பாரிசு நகர் (1970), யாழ்ப்பாணம் (1974), மதுனர (1981), ககாலாலம்பூர் (1987, 

2015), கபார்ட் லூயிசு (1989), தஞ்சாவூர் (1995) ஆகிய நகரங்களில் 

நனடசபற்றை. ஆய்வு மன்றத்தின் கநாக்கத்திற்கு இணங்க, இம் மாநாடுகள் 

தமிழ் கபரறிஞர்கள் பலனர வரவனைத்து, தமிழ் சமாைி, இலக்கியம், நாகரிகம் 

ஆகியவற்னறப் பற்றி அவர்கள் சசய்த ஆய்வுகனள மாநாட்டில் பனடக்க 

வாய்ப்பளித்தை. 

 

10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்ெி மாநாடு  

இம்மாநாடுகனள, அரசியல் தனலயடீு இன்றி, தமிழ் ஆராய்ச்சிக்கு முதல் 

இடம் சகாடுத்து நடத்துதல் சிறந்தது எை மன்றத்தின் அலுவலர்களும், தமிழ் 

அறிஞர்கள் பலரும் பல காலம் எண்ணி வந்தைர். இக்கருத்னத 

முன்சைடுத்துச் சசன்று, இைி வரும் ஆராய்ச்சி மாநாடுகனளத் தமிழ் 

ஆராய்ச்சிக்கு முதல் இடம் சகாடுத்து நடத்த கவண்டும் என்று துணிந்து 

ஊக்கம் அளித்தவர், முன்ைாள் அனைத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றத்தின் 

துனணத் தனலவரும், சிறந்த விஞ்ஞாைியும், சபரும் தமிழ் அறிஞரும், 

கவிஞரும் ஆை மனறந்த உயர்தைித் தமிழ்மகன், முனைவர் 
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வி.சி.குைந்னதசாமி அவர்கள். அவகர அசமரிக்காவாழ் தமிழ்மக்கள் ஒன்று 

கசர்ந்து அடுத்த ஆராய்ச்சி மாநாட்னட இந்தப் புது வனகயில் நடத்த 

கவண்டும் என்று ஊக்கம் அளித்தார்; இக்கருத்னத உலகளாவிய ஆய்வு மன்ற 

அலுவலர்களிடமும் சதரிவித்தார். அவர் உந்துதலாலும் அளித்த 

ஊக்கத்திைாலும் வட அசமரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப் கபரனவயும், சிகாககாத் 

தமிழ்ச்சங்கமும் அடுத்த மாநாட்னட புதுமுனறயில் நடத்த முன்வந்தைர்.  

 

2015-ஆம் ஆண்டு ககாலாலம்பூரில் நடந்த 9-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி 

மாநாட்டில் பங்கு சகாண்ட தமிழ் ஆர்வலர் மருத்துவர் கசாமா இளங்ககாவன் 

உதவிகயாடு, மாநாட்டில் ஆராய்ச்சிக் கட்டுனர வைங்கியும், தனலனம 

தாங்கியும் பங்கு சகாண்ட தமிழ்ப் புலவர் முனைவர் பிரான்சிசு ச. முத்து 

அவர்கள், அடுத்த மாநாட்னட வட அசமரிக்காவில் நடத்த கவண்டும் என்றும் 

அதற்கு அனைத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றம் ஒப்புதலும் ஊக்கமும் 

அளித்தல் கவண்டும் என்று அனைப்பு விடுத்தைர். இந்த அனைப்னப 

அனைத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றமும், அதன் தனலவர் முனைவர் 

மாரிமுத்தும், துனணத் தனலவர் முனைவர் சபான்ைனவக்ககாவும் 

ஏற்றுக்சகாண்டைர். இப்கபாது 2019-ஆம் ஆண்டு சிகாககாவில் நனடசபற 

உள்ள 10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டுக்கு ஏற்பாடுகள் நடந்து 

வருகின்றை. 

 

சபரும் தமிழ் ஆர்வலரும், முன்ைாள் அசமரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப் 

கபரனவயின் தனலவரும், மருத்துவர் கசாமா இளங்ககாவன், மாநாட்டின் 

ஒருங்கினணப்புக் குழுவின் (Organizing Committee) தனலவராக  பணி புரிந்து 
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வருகிறார். இந்த ஒருங்கினணப்புக் குழுவில் உறுப்பிைர்களாக வட  

அசமரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப் கபரனவயின் தனலவர் உயர்திரு சுந்தர் குப்புசாமி 

அவர்களும், சிகாககா தமிழ்ச் சங்கத்தின் தனலவர் 

உயர்திரு மணி குணகசகரன் அவர்களும் சபாறுப்கபற்றுள்ளைர். 

புலவர், முனைவர் பிரான்சிசு ச. முத்து அவர்கள் ஆய்வுக்கு குழுவின் (Academic 

Committee) தனலவராகவும், தற்காலத்தில் மிகச்சிறந்த தமிழ் ஆய்வாளராக 

விளங்கி வரும் பன்சமாைிப்புலவர், முனைவர் பி மருதநாயகம் அவர்கள் 

ஆய்வுக்கு குழுவின் இனணத்தனலவராகவும் சபாறுப்கபற்று உள்ளைர். 

உலகத் தமிழ்ப் கபரறிஞர் பலர் அறிவுனர குழுவிலும் (Advisory Panel), 

மாநாட்டின் ஆய்வுக் குழுவிலும் (Academic Committee) பங்ககற்றுள்ளைர். ஆசியா, 

ஆப்ரிக்கா, ஐகராப்பா, அசமரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள ஐம்சபரும் தமிழ் 

அறிஞர்கள் ஆய்வுக்கு குழுவின் துனணத்தனலவர்களாகப் பணிபுரிகின்றைர். 

 

னமய ஆய்வுப் சொருளும் (Theme) ஆராய்ச்ெி தனலப்புகளும் (Topics) 

அனைத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றத்தின் முதன்னம கநாக்கத்திற்க்கு ஏற்ப 

இந்த மாநாட்டின் னமய ஆய்வு சபாருள் அனமந்துள்ளது. 

 

"தமிைிைம், தமிழ் சமாைி, இலக்கியம், பண்பாடு, நாகரிகம் ஆகியவற்றின் 

சதான்னமனய, புது வரலாற்றியல் கநாக்கிலும் அறிவியல் அடிப்பனடயிலும், 

ஒப்பியல் முனறயிலும் ஆய்வு சசய்தல்." 

 



அனைத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றம் 
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Sensitivity: Confidential 

இந்த மாநாடு சிறப்புற அறிஞர் சபருமக்கள் சிறந்த ஆராய்ச்சித் தனலப்புகனள 

கதர்ந்து எடுத்து ஆய்வுகள் சசய்யவும், ஆராய்ச்சிக் கட்டுனரகனள இந்த 

மாநாட்டில் வைங்கவும் அனைக்கிகறாம்.  

ஆராய்ச்சித் தனலப்புகனள பற்றியும், “ஆராய்ச்சிக் கட்டுனர சுருக்கத்னதயும்” 

(ABSTRACT), “ஆராய்ச்சி விரிவுக்  கட்டுனரனயயும்” (RESEARCH PAPER) அனுப்பும் 

முனறகனளயும் அனுப்பகவண்டிய கததிகனளயும் பற்றிய விவரங்கனள 

அறிந்து சகாள்ள பின் வரும் இனணயதள முகவரினயப் பார்க்கவும்: 

www.iatrnew.org or http://icsts10.org or email iatr2019@fetna.org. 

இந்த மாநாட்டிற்கு வருனக தந்து பங்கு சகாள்ள அனைவனரயும் 

அனைக்கின்கறாம். 

 

அன்புடன் 
 
புலவர், முனைவர் ெிரான்ெிசு ெ. முத்து 
சபாதுச் சசயலாளர், அனைத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு 
மன்றம் 
தனலவர், ஆய்வுக் குழு 
10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு 

மருத்துவர் கொமசுந்தரம் இளங்ககாவன்  
தனலவர், ஒருங்கினணப்புக் குழு 
10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு 

  
ெிற செய்திகளுக்கு:  
  
திரு சுந்தர் குப்புொமி 
தனலவர், வட தமிழ்ச் சங்கப் கபரனவ 

மின்ைஞ்சல்:president@fetna.org 
www.fetna.org 

திரு மணி குணகெகரன் 
தனலவர், சிகாககா தமிழ்ச் சங்கம் 

மின்ைஞ்சல்:president@chicagotamilsangam.org 
www.chicagotamilsangam.org 
 

 


