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 இரா. சீனிவாசன் 

ஆய்வாளர், பதிப்பாசிாியர், ஆசிாியர், கல்வியாளர், இதழ் ஆசிாியர், நாட்டார் வழக்காற்றியல், 

ததருக்கூத்து ஆய்வாளர். களஆய்வுகளில் மிகுந்த ஈடுபாடுள்ளவர். 

அறிந்த தமாழிகள்: தமிழ் ஆங்கிலம், ததலுங்கு, கன்னடம். 

ஈடுபாடுதகாண்டுள்ள துறறகள்: இலக்கணம், சங்க இலக்கியம், நாட்டார் வழக்காற்றியல், 

ததருக்கூத்து, பாரதம், நவீன இலக்கியம். 

பள்ளி, கல்லூாிக் கல்வி திருத்தணியிலலலய முடிந்தது. கல்லூாியில் படிக்கும் காலத்தில நாட்டு 

நலப்பணித் திட்டத்திலும், சாரணர் இயக்கத்திலும், அறிதவாளி இயக்கத்திலும் பங்லகற்றவர். 

முதுகறல, ஆய்வியல் நிறறஞர், முறனவர் பட்டங்கறளச் தசன்றனப் பல்கறலக்கழகத்தில் 

தபற்றார்.  

லபரா. வீ. அரசு அவர்கள் தநறியாளராக இருந்து சிறப்பாக வழிகாட்டினார். லபரா. கா. சிவத்தம்பி 

அவர்கறளத் தனது ஆசானாகக் தகாண்டு, இவர் ததாடர்ந்து இயங்கிவருகிறார். 

நாட்டார் வழக்காற்றியல், கன்னடம், ததலுங்கு ஆகியவற்றில் பட்டயப் படிப்றப முடித்துள்ளார். 

நாட்டார் வழக்காற்றியல் பட்டத்திற்காக, மண்சிற்பங்கள் என்ற ஆய்லவட்றடப் பல வண்ணப் 

படங்களுடன் உருவாக்கியுள்ளார். 

திருத்தணி அரசு கல்லூாியிலும், தசன்றன மாநிலக் கல்லூாியிலும் இஐபத்து மூன்று 

ஆண்டுகாலமாகப் லபராசிாியராகப் பணியாற்றினார்.  

இவரது வழிகாட்டுதலில் 23 லபர் ஆய்வியல் நிறறஞர் பட்டமும், பத்துப்லபர் முறனவர் பட்டமும் 

தபற்றுள்ளனர். எட்டுப்லபர் தற்லபாது முறனவர் பட்டத்திற்காக ஆய்வுதசய்து வருகின்றனர். 

தமிழக அரசு நடத்திவரும் பல லபாட்டித் லதர்வுகளில் ஈடுபடும் மாணவர்களுக்கு இலவசமாகப் 

பயிற்சி வகுப்புகறளக் கல்லூாியிலும் தவளியிலும் எடுத்தவர். 

பல்கறலக்கழக நிதிநல்றகக் குழுவின் நிதியுதவியுடன், பன்முகலநாக்கில் திதரௌபதி வழிபாடு 

என்னும் தபாருளில் லபராய்வுத் திட்டத்றத முடித்துள்ளார். இதற்காக வடதமிழ்நாட்டின் பத்து 

மாவட்டங்களில் மிக விாிவாகக் களஆய்வு தசய்துள்ளார். தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல், ஆந்திரப் 
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பிரலதசத்திற்கும் தசன்று களஆய்வு தசய்துள்ளார். ததருக்கூத்து பனுவல் உருவாக்கமும் 

நிகழ்த்துதலும் என்ற லபராயவுத்திட்டத்றதயும் முடித்துள்ளார். 

மாணவர்களுடன் திருவாலங்காடு, பறழயனூர் திருப்பாசூர், திருவள்ளூர், திருமறல முதலிய 

ஊர்களில் கள ஆய்வு தசய்துள்ளார். 

சிறுவாணி வனப்பகுதியில் உள்ள இருளர் பழங்குடி மக்கள், ஏலகிாி மறலயில் நிலாவூாில் உள்ள 

மறலயாளிப் பழங்குடி மக்கள், லதக்கடி மறலயடிவாரத்தில் உள்ள பழியர் பழங்குடி மக்கள் 

முதலாகப் பழங்குடி மக்களிடம் விாிவாகக் களஆய்வு தசய்துள்ளார்.  

லகரள வனப்பகுதியில் அறமந்துள்ள கண்ணகிக் லகாயிலுக்கும் களஆய்வுக்காகச் தசன்றள்ளார். 

தமிழ்நாட்டில் பாரதம், இராமாயணம் முதலிய இதிகாசக் கறதகறளச் தசாற்தபாழிவு தசய்யும் 

பிரசங்கிகளுக்கு  கூத்தர்களக்கும் பாராட்டுவிழா எடுத்துள்ளார். இதில் ஓய்வுதபற்ற 

பிரசங்கிகளுக்குப் தபருந்லதவனார் விருதும் இக்காலத்தில் சிறப்பாகச் தசாற்தபாழிவாற்றும் 

கறலஞருக்கு நல்லாப்பிள்றள விருதும் இறசயாளருக்கு வில்லிபுத்தூரர் விருதும் 

அளிக்கப்படுகின்றன. 2013ஆம் ஆண்டில் காஞ்சிபுரத்திலும், 2014ஆம் ஆண்டில் ஆரணியிலும் 

இந்த விழாக்கள் நறடதபற்றன. 2018ஆம் ஆண்டில் தவண்பாக்கத்திலும் 2019ஆம் ஆண்டில் 

குரங்கணில் முட்டத்திலும் தசாற்தபாழிவாளர்களுக்கும் கூத்துக் கறலஞர்களுக்கும் விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டன. 

நல்லாப்பிள்றள பாரதம் என்ற நூறலப் பதிப்பித்தது இவருறடய முக்கியமான பணிகளில் ஒன்று. 

தமிழில் உள்ள நூல்களிலலலய அளவால் தபாியதாகிய நல்லாப்பிள்றள பாரதம், பதிதனட்டுப் 

பருவங்கறளயும் 132 சருக்கங்கறளயும் 13949 தசய்யுள்கறளயும் தகாண்டது. மர்லர பதிப்றபப் 

பின்பற்றி தமாத்தச் தசய்யுள்கறளயும் சந்திபிாித்துப் பதிப்பித்துள்ளார். சிறப்புப் தபயர் விளக்கம், 

தபாருளறடவு முதலிய ஆய்வுக்கு உதவும் பட்டியல்களும் படங்களும் இதில் லசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

அளவால் தபாிய இந்த நூலின் முதல் பாகம் 2007ஆம் ஆண்டிலும், இரண்டாம் பாகம் 2009ஆம் 

ஆண்டிலும் தவளிவந்தன. 

நல்லாப்பிள்றள பிறந்த கீழ்முதலம்லபடு என்ற ஊருக்குச் தசன்று களஆய்வு தசய்து அவர் வாழ்ந்த 

ததரு, வீடு ஆகியவற்றறக் கண்டறிந்தார். நல்லாப்பிள்றள பாரதப் பதிப்பின் இரண்டு 

பாகங்களுக்கான தவளியீட்டு விழாக்கறள அவர் வாழ்ந்த பகுதியில் உள்ள டி,லே.எஸ். 
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தபாறியியல் கல்லூாியில், அந்தப் பகுதிறயச் லசர்ந்த மக்களும் தசந்தமிழ்ச்லசாறல என்ற இலக்கிய 

அறமப்பினரும் லசர்ந்து நடத்தினர். அந்த நிகழ்வின்லபாது நல்லாப்பிள்றள வாழ்ந்த ததருவுக்கு 

அவர் தபயர் சூட்டப்பட்டது. 

கும்முடிப்பூண்டியில் உள்ள தசந்தமிழ்ச்லசாறல என்ற இலக்கிய அறமப்பு இவருக்குப் பாரதச் சுடர் 

என்ற விருது வழங்கியுள்ளது. 

நல்லாப்பிள்றள பாரதம் (இரண்டு ததாகுதிகள் 2007, 2009) 

தமிழ் இலக்கண மரபுகள் (2002) 

ஐந்திலக்கணம் (2000) 

தமிழகத்தில் பாரதம்-வரலாறும் கறதயாடலும் (2012) 

மணிலமகறலயில் சமயமும் தமய்யியலும் (2015) 

ததால்காப்பியச்தசய்யுளியல்: புலதநறி இலக்கிய வழக்கு (2016) 

சுழலும் லமச்லசந்திரம் - சுப்பிரமணிய அய்யாின் பாரத நாடகங்கள் (2016) 

பாரத நாடகக் கீர்த்தறன – (2018) 

கூத்து வாத்தியார்கள் – (2019) 

உறரயறடயில் பத்ததான்பதாம் நூற்றாண்டில் த. சண்முகக்கவிராயர் இயற்றிய ‘பாரத வசன 

காவியம்’ (சுமார் 3000 பக்கம்) ஆகிய நூல்கறளப் பதிப்பிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுவருகிறார். 

நூற்றுக்கும் லமற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுறரகறள எழுதியுள்ளார். இறவ பல்லவறு இதழ்களிலும், 

ததாகுப்புகளிலும் தவளிவந்துள்ளன. 

2010ஆம் ஆண்டில் லகாறவயில் நறடதபற்ற உலகச் தசம்தமாழித் தமிழ் மாநாட்டில் 

கலந்துதகாண்டு திதரௌபதியின் உருமாற்றம் என்ற கட்டுறரறய வழங்கினார். 

2014 மலலசியாவில் நறடதபற்ற உலகத்தமிழ் மாநாட்டில் பங்லகற்று ‘இறறயனார் களவியல்: 

இலக்கணத்றதச் சமயத்துடன் இறணத்தல்’ என்ற கட்டுறரறய வழங்கினார்.  

2015 சிங்கப்பூாில் நறடதபற்ற உலகத்தமிழ் இறணயக் கல்வி ‘தபாருளறடவு (Index) 

தயாாித்தலும் சிக்கல்களும்’ என்ற கட்டுறர வழங்கினார். 

தசம்தமாழி நிறுவனத்தின் நிதியுதவிடன் நடத்தப்படும் கருத்தரங்கு, பயிலரங்குகளில் நாற்பதுக்கும் 

லமற்பட்ட நிகழ்வுகளில் வளறமயராகக் கலந்துதகாண்டு புதுறமயான பல ஆய்வுக் கட்டுறரகறள 

வழங்கியுள்ளார்.  
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ஆய்வின்லமல் உள்ள தீவிர ஈடுபாட்டால் ஒரு பன்னாட்டு ஆய்விதறழத் ததாடங்கி 

நடத்திவருகிறார். புதியபனுவல் என்ற தபயர்தகாண்ட இந்த இதழ், தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகிய 

இருதமாழிகளிலும் கட்டுறரகறளக் தகாண்டு தவளிவரும் காலாண்டிதழ் ஆகும். லபரா. கா. 

சிவத்தம்பி, ப. மருதநாயகம், தச. றவ. சண்முகம். வ. ஞானசுந்தரம், க. பாலசுப்பிரமணியன், இரா. 

லகாதண்டராமன், ந. ததய்வசுந்தரம், பக்தவத்சலபாரதி, க. முருறகயன், இரா. அழகரசன். இரா. 

இராமன் முதலான சீாிய ஆய்வாளர்களின் கட்டுறரகள் இந்த இதழில் தவளிவந்துள்ளன. 

இறளஞர்களின் கட்டுறரகறளயும் மிகுதியாக தவளியிட்டு இறளஞர்கறள வளர்க்கும் பணியிலும் 

பனுவல் ஈடுபட்டுள்ளது. ஈழம், சிங்கப்பூர், மலலசியா ஆகிய நாடுகளில் வாழும் அறிஞர்களின் 

கட்டுறரகளும் இதில் இடம்தபற்றுள்ளன. தமிழகம், இந்தியாவில் உள்ள பல்கறலக் 

கழகங்களிலும், இருபதுக்கும் லமற்பட்ட உலகளாவிய பல்கறலக்கழகங்களிலும் பார்றவக்குாிய 

ஆய்விதழாகப் புதிய பனுவல் அங்கீகாரம் தபற்றுள்ளது.  

இந்த இதழ் இதுவறர 16 இதழ்கள் வந்துள்ளன. ததாடர்ந்து இந்த இதறழ தகாண்டுவருவது தமிழ் 

ஆராய்ச்சி வளர்ச்சிக்குப் லபருதவியாக இருக்கும்.   

தசம்தமாழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் நிதியுதவியுடன், இலக்கண இலக்கியக் லகாட்பாட்டு 

வளர்ச்சிக்கு உறரயாசிாியர்களின் பங்களிப்பு (2011), ததால்காப்பியச் தசய்யுளியல் (2012) ஆகிய 

பயிலரங்குகறளயும், மணிலமகறலயில் சமயமும் தமய்யியலும் (2014) என்ற பன்னாட்டுக் 

கருத்தரங்றகயும் சிறப்பாக நடத்தியுள்ளார். 


