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இந்தியாவின் மாண்புமிகு ஜனாதிபதி 27 அக்ட ாபர், 2014 ல் இருந்து 
மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு இந்திய கலாச்சார உறவு டபரவவயின் 
பதிடனழாவது தவலவராக டபராசிரியர் டலாடகஷ் சந்திரா அவர்கவை 
நியமித்திருக்கிறார். இந்த அலுவலக பணிவய 18 ஆகஸ்ட், 2014 
ராஜினாமா சசய்த  ாக் ர் கரண் சிங் அவர்கவை சதா ர்ந்து 
டபராசிரியர் சந்திரா இப்பணியிவன டமற்சகாள்கிறார். 

டபராசிரியர் சந்திரா டமலும் ஆசிய கலாச்சாரங்கைில் ஒரு 
முதன்வமயான ஆராய்ச்சி நிறுவனமாகிய இந்திய கலாச்சார சர்வடதச 
அகா மியின் கவுரவ இயக்குநர் பதவிவய சபற்றுள்ைார். இந்திய 
வரலாற்று ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலின்  தவலவர் மற்றும் இந்திய 
கலாச்சார உறவு டபரவவயின் துவண ஜனாதிபதி பதவி தவிர, 1974-80 
மற்றும் 1980-86 டபாது இருமுவற நா ா ாளுமன்ற உறுப்பினர் 
(மாநிலங்கைவவ) உட்ப , பல மதிப்புமிக்க பதவிகவை இவர் 
வகித்துள்ைார். 

மிகவும் மதிப்புமிக்க குடிமக்கைின் சகைரவ விருதான 'பத்ம பூஷன்' 
கல்வி வாழ்க்வக மற்றும் சபாது சசாற்சபாழிவு ஆகியவற்றில் அவரது 
பங்கைிப்புகவை அங்கீகாரம் சசய்யப்படும் வவகயில் 2006 ஆம் 
ஆண்டில் இந்திய அரசால் டபராசிரியர் சந்திரா அவ்ர்களுக்கு 
வழங்கப்பட் து. டபராசிரியர் சந்திரா அவராகைின் முக்கிய வாழ்க்வக 
பணி இந்தியா மற்றும் உலக நாடுகள் இவ டய கலாச்சார கூடிக்கல 
ஆய்வு பற்றியது ஆகும். டமற்கு இந்தியஅக்க ஐடராப்பிய 



சமாழிகடைாடு இந்தியாவின் சமாழியியல் பகிர்வு பற்றி எழுதுவது 
சதா ங்கி, கவல, வரலாறுகள் மற்றும் மங்டகாலியா, மத்திய ஆசியா, 
திசபத், சீனா, சகாரியா, ஜப்பான், கம்டபாடியா, இந்டதாடனஷியா 
வசபரீியாவில் உள்ை புரியாத்தியா ஆகியவற்றின் வரலாறு மற்றும் 
இலக்கியங்கள் பற்றி டபராசிரியர் சந்திரா எழுதியுள்ைார். மதிப்பு சார்ந்த 

வாழ்க்வக முவறகைின் மதச்சார்பற்ற மற்றும் விழுமிய பரிமாணங்கவை 
வைப்படுத்த மிகுதியாக காணப்படுகின்ற உலக பண்பாடுகவை பகிர்ந்து 
சகாள்வவத அவர் நம்புகிறார். 

அவரது  596 பவ ப்புகள் மற்றும் உவர பதிப்புகள் அவருக்குப் புகழ் 
டசர்த்து இருக்கின்றன. அவற்றுள் பாரம்பரியமிக்கவவ திசபத்திய-
சமஸ்க்ரித  அகராதி, திசபத்திய இலக்கிய வரலாற்றிக்கான 
குறிப்புகள்,திசபத் பற்றிய புத்த உருவ விைக்கம்,மற்றும் புத்த காவல 
சதா ர்பான 20 சதாகுதிகள் சகாண்  அகராதி ஆகியவவ அ ங்கும். 
டபராசிரியர் டலாடகஷ் சந்திரா அவனத்து ஐடராப்பா, ஆசியா மற்றும் 
ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளுக்கு பரவலாக பயணம் சசய்துள்ைார். 

கல்வியியலாைர்கள் அ ங்கிய ஒப்பற்ற ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து 
வந்தவரான இவர், அம்பாலாவில் 1927 ல் பிறந்தவர். அவரது தந்வத 

டபராசிரியர் ரகு வரீா, ஆசிய கலாச்சாரத்திவன புரிந்து சகாள்ளுதல்  
மற்றும் இந்தியாவின் சமாழியியல் வைர்ச்சி ஆகியவற்றில்  சமிக்வை 
பங்கைிப்புகவை சசய்த ஒரு அறிைர் மற்றும் உலக புகழ் 
சிந்தவனயாைராகவும் விைங்கியுள்ைார். 

டபராசிரியர் சந்திரா லாகூரில் பஞ்சாப் பல்கவலக்கழகத்தில் 1947இல்  
முதுகவல பட் ம் (எம்.ஏ.) சபற்றார். 1950 ஆம் ஆண்டில், அவருக்கு  
யூட்சரக்டின் ஸ்ட ட் யுனிவர்சிட்டி (சநதர்லாந்து) மூலம் இலக்கியம் 
மற்றும் தத்துவத்திற்கான முவனவர் பட் ம் வழங்கியது. புதிதாக 
கண்டுபிடிக்கப்பட்  வகசயழுத்துப் பிரதிகள் உதவியு ன் சஜய்மினிய  
அந்தணர் என்ற டவதப்பகுதியில் கவமாயண பகுதிவய விமர்சன 



ரீதியாக திருத்தும் அவரது பங்கைிப்புகவை அங்கீகாரம் சசய்யும் 
வவகயில் இந்த பட் ம் அைிக்கப்பட் து. 

டபராசிரியர் சந்திரா இந்தி, சமஸ்கிருதம், பாலி, அசவஸ்தா, பவழய 
சபர்ஷியன், ஜப்பனஸீ், சீன, திசபத்திய, மங்டகாலியன், 
இந்டதாடனஷியன், கிடரக்கம், லத்தீன், சஜர்மன், பிரஞ்சு, மற்றும் 
ரஷியன் உட்ப  பல சமாழிகள் அறிவார். 

இந்திய கலாச்சார தூதர்கைாக மதிக்கப்படும் அவணத்து இந்திய 
கலாச்சார உறவு டபரவவயின் (ICCR) ஜனாதிபதிகைின் மகிவமயான 
பரம்பவரயில் அவரது நியமனம் ஒரு மதிப்புமிக்க கூடுதலாக உள்ைது. 
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