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உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் 
சசயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் 

 
தவத்திரு தனி நாயகம் அடிகளார், தமிழ்மீது தாம் சகாண்ட தீராத 
காதலால், தமிழ்சமாழிக்கு உலகளாவிய அளவில் உலகக் 
கவனிப்பப உருவாக்க ஓர் அபமப்பு ததபவசயன்பபத உணர்ந்து, 
7.1.1964-ல் புதுசடல்லியில் கீழ்த் திபசயறிஞர்களின் மாநாடு 
கூடியதபாது "உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம்” என்ற ஒன்றிபன 
திருவாளர்கள் ஏ.சுப்பபயா, பிலிதயாசர், பர்தரா, எமதனா, கூப்பர், 
சுவசலபிஸ், T.P.மீனாட்சிசுந்தரம், V.I.சுப்பிரமணியம்   தபான்தறார் 
உதவியுடன் கீழ்க்காணும் தநாக்கங்களுடன் ஒரு உலகு தழுவிய 
தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்பதத் சதாடங்கினார். 
 
உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் ஒரு, அரசியல் சார்பற்ற, ஆதாய 
ததாக்கம் இல்லாத அபமப்பு. உலகம் முழுவதும் தமிழ் ஆய்பவ 
தமற்சகாண்டு, சிதறிக் கிடக்கின்ற சிறு நிறுவனங்களின் 
சசயற்பாடுகபள ஊக்கப்படுத்துதல், தமிழ்நாட்டுக்கும், தமிழ் 
சமாழிக்கும் சபாதுவானவற்பறப் பரிமாற்றம் சசய்து சகாள்ளுதல், 
பிறநாடுகளின் பல்கபலக்கழகங்களில் தமிபழப் பாடமாக 
அபமத்தல், அப்பல்கபலக்கழகப் தபராசிரியர்கபளத் 
தமிழாராய்ச்சியில் ஈடுபடச் சசய்தல், தமிழ்சமாழி, தமிழ்க்கபல, 
தமிழிலக்கியம், தமிழ்ச் சமுதாயம் ஆகியவற்பறப் பற்றி 
பல்கபலக்கழகத் சதாடர்புகபள ஏற்படுத்துதல் தபான்ற 
தநாக்கங்களுடன் சசயல்பட இம்மன்றம் சதாடங்கப்பட்டது. 
 
இந்த அபமப்பப பதிவு சசய்யவும், வங்கி கணக்பகத் சதாடங்கவும், 
இந்திய நாட்டு சட்டத்ததபவகளுக்தகற்ப 2016-ஆம் ஆண்டு, சூன் 
மாதம், ஆங்கிலத்தில் “World Tamil Research Association,” என்ற 
சபயரில் இந்த அபமப்பு பதிவு சசய்யப்பட்டது. 
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தமலும், மதலசியாவில் உள்ள தகாலாலம்பூரில் 1987-ஆம் ஆண்டு 
நவம்பர் மாதம் 17-ஆம் தததி நபடசபற்ற சபாதுக்குழுக் கூட்டத்தில் 
கபடசியாக திருத்தி அபமக்கப்பட்ட விதிமுபறகளுக்கு உலகத் 
தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் கட்டுப்பட்டது. அதன்படி, உலகத் தமிழ் 
ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் சசயற்குழு உறுப்பினர்களாக, இந்தியக் 
குடிமகனாக உள்ள மன்றத்தின் நிர்வாகிகள் இருப்பார்கள். அத்ததாடு, 
அன்றாட சசயல்கபள தமலாண்பம சசய்யும் சபாறுப்பபயும், 
உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடுகபள நடத்த அனுமதி வழங்கும் 
உரிபமயும் இந்தக் சசயற்குழுவிற்கு மட்டுதம மன்றத்தின் 
விதிமுபறகள் வழங்கியுள்ளது. 
 
இம்மன்றத்தின் முதல் உலகத் தமிழ் மாநாடு 1966-ஆம் ஆண்டு 
தகாலாலம்பூரில் நடத்தப்சபற்றது. அபத அடுத்து, தகாலாலம்பூரில் 
மூன்று மாநாடுகளும், சசன்பன, பாரீசு, ஜாஃப்னா, மதுபர மரூசியசு, 
தஞ்சாவூர் ஆகிய நகரங்களில் என ஒன்பது மாநாடுகள் 
நடத்தப்பட்டன. இம்மன்றத்தின் பத்தாவது மாநாடு 2019-ஆம் ஆண்டு 
சூபல மாதம் சிக்காதகாவில் தபடசபற்றது. 
   
உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் சபாதுக்குழுக்கூட்டம் பத்தாவது 
மாநாட்டில், 2019-ம் ஆண்டு சூபல 5-ஆம் தததி நபடசபற்றது. 
சபாதுக்குழுக்கூட்டம், அப்தபாபதய தபலவர் டான்சிரி தத்ததா 
முபனவர் த. மாரிமுத்து அவர்கள் தபலபமயில் 
மாபல 2 மணிக்குத் சதாடங்கியது. அந்தக் கூட்டத்தில் உலகத் தமிழ் 
ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் புதிய நிர்வாகிகள் ததர்வு, முபனவர் 
மாரிமுத்து அவர்கள் தபலபமயில் நபடசபற்றது. அந்தத் ததர்வில் 
தபலவராக முபனவர் மு.சபான்னபவக்தகா அவர்கபளயும், 
துபணத்தபலவராக முபனவர் இ..சுந்தரமூர்த்தி அவர்கபளயும், 
சபாதுச்சசயலராக முபனவர் உலகநாயகி பழனி அவர்கபளயும், 
முபனவர் ப. மருதநாயகம் அவர்கபள ஒருங்கிபணப்பாளராகவும், 
மற்றும் பிற உலக பிரதிநிதிகளுடன் தபாட்டியின்றி ததர்வானதாக 
மன்றத்தபலவராகவும் ததர்வுக்குழு தபலவராகவும், முபனவர் 
மாரிமுத்து அவர்கள் அறிவித்து, புதிதாக ததர்வான அதிகாரிகபள 
வாழ்த்தினார்.  
 
இப்சபாழுது, உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் உலகத் 
தபலவராக உள்ள முபனவர் சபான்னபவக்தகா, இந்தியக் 
குடிமகனாகவும் இருப்பதால், அவர் இப்தபாபதய சசயற்குழுத் 
தபலவராகவும் இருக்கின்றார். 
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அடுத்து, உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் சட்ட விதிகளுக்கு 
உட்பட்டு, உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் பதிதனாராவது 
மாநாடு, 2023-ஆம் ஆண்டு சூன் மாதம் சிங்கப்பூரில் நபடசபற 
இந்தச் சசயற்குழு இபசவளித்துள்ளது.  
 
தமலும், இந்தச் சசயற்குழு, சிக்காதகாவில் நபடசபற்ற பத்தாவது 
மாநாட்டின் நடவடிக்பககள் மற்றும் மாநாட்டில் அறிஞர்கள் 
வழங்கிய கட்டுபரகள், ஆகியவற்பற சதாகுத்து, அதன் முதல் 
சதாகுதிபய, சசன்பனயில் 2022-ஆம் ஆண்டு சூபல மாதம் ஒரு 
நிகழ்ச்சியில் சவளியிட்டது. 
 
சதாடர்ந்து, இந்த சசயற்குழு, சசன்பன லதயாலா கல்லூரியில் 
2020-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தமிழர்களின் பழபம பற்றிய 
முதல் ததசிய கருத்தரங்பக நடத்த ஏற்பாடு சசய்தது. 
 
தமதல சகாடுத்துள்ள சசய்தி, உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் 
நிர்வாகிகள் ததர்வு, சசயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் சசயற்குழு 
சசயல்பாடுகள் பற்றிய உண்பம நிபலபய விளக்கதவ 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 

 
புலவர், முனைவர் பிரான்சிசு ச முத்து  
துபணத்தபலவர், உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம்  
தபலவர், உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் - அசமரிக்கக் கிபள  
தபலவர், ஆய்வுக்குழு, பத்தாம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு, சிகாதகா, 2019 

 


