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இைங்தகயின் புனி்த வரேைாற்று நூைாக கரு்தப் 
படுகிற மகாவம்ெம், கி.மு. 483 ச்தாடக்கம் 2010 ஆம் 
ஆணடுவதரே சுமார் 25 நூற்றாணடுக்ளாக 
ச்தாடர்ச்சியாக பதிவுசெயது 6 ச்தாகுதிக்ளாக 
பதிப்பிக்கட்டிருக்கிறது. இன்றும் ச்தாடர்நது 
எழு்தப்பட்டுக் சகாணடிருக்கிறது. உைகில் 
் வச ற ங்கும்  வ ரே ை ாறு  இ ப் படி  ப திவு 
செயயப்பட்டதில்தை.

தீபவம்ெம் என்ற நூலின் மிகத்திருத்்தமான 
வடிவ்ம மகாவம்ெம் (Mahavamsa) என்றும் கூறைாம். 
அந்த தீபவம்ெமும், மகாவம்ெமும் அ்தற்கு முன்னர் 
சவளியாகியிருந்த “சீ�ை அ்த்தகத்்தா” என்கிற 
பனுவதைத் ்தழுவி்ய எழு்தப்பட்டது என்பத்த 
பை ஆயவா்ளர்களும் ஏற்றுக்சகாள்கிறார்கள்.

மகாவம்ெத்தின் மூை ஆசிரியர் மகாநாம ் ்தரேர். 
தீபவம்ெத்தில் அடங்கியிருப்பது ்பால் 37 
அத்தியாயங்கள் மகாவம்ெத்தில் உள்்ளடங்கியுள்்ளன. 
அந்த 37 அத்தியாயங்கத்ளயும் பாளி சமாழியிலிருநது 
சமாழி சபயர்த்்த வில்லியம் தகயகர் (Wilhelm Geiger) 
மு்தல் 37 அதிகாரேங்கத்ள மகாவம்ெம் என்றும், 
ஏதனய 38 இலிருநது 100 வதரேயான அதிகாரேங்களின் 
ச்தாகுப்தப “சூ்ளவம்ெம்” (Culavamsa) எனவும் 
வகுத்து சமாழி சபயர்த்துள்்ளார். ஆக, மகாவம்ெத்தின் 
6 ச்தாகுதிகளில் இரேணடாவது ச்தாகுதி்ய 
“சூ்ளவம்ெம்” என்று அதழக்கப்படுகிறது.

“சூ்ளவம்ெம்” என்பது “சுளுவம்ெம்” என்கிற 
ப்தத்திலிருநது வந்தது. “சுளு” என்பது சிறு என்று 
அர்த்்தம். “மகா வம்ெம்” என்பது சபரிய வம்ெக் 
கத்தயாகவும், “சுளு” என்பது சிறு வம்ெக் கத்தயாகவும் 
“ரோஜாவலிய” நூல் வதரேவிைக்கைப்படுத்்தப்படுகிறது. 
்மலும் மு்தைாவது ச்தாகுதிக்கு வழங்க்வணடிய 
புனி்தத்்தன்தமக்காகவும், சகௌரேவத்துக்காகவும் 
அ த ்த  ம க ா வ ம் ெ ம ா க ் வ  ்த னி த் து 
அதடயா்ளப்படுத்தும் ்நாக்கமும், ்்ததவயும் 
சிங்க்ளத் ்தரேப்புக்கு இருநது வநதிருப்பத்த உைரே 
முடிகிறது.

சூ்ளவம்ெம் ஒ்ரே ்தடதவயில் எழுதி முடிக்கப்பட்ட 
ஒன்றல்ை, ஒருவரோல் எழு்தப்பட்டதுமில்தை. 

அது்பாை ச்தாடர்ச்சியாக கிரேமமாக எழுதி 
முடிக்கப்பட்ட ஒன்றுமல்ை. பைரோல் பை காை 
கட்டங்களில் அங்கும் இங்குமாக எழு்தப்பட்டவற்றின் 
ச்தாகுப்்ப இது.

இதுவதரேயான மகாவம்ெத்தின் அத்்ததன 
ச்தாகுதிகத்ளயும் எழுதியவர்கள் சபௌத்்த 
பிக்குமார்க்்ள. பிற்காைத்தில் அரேசு மகாவம்ெத்த்த 
ச்தாடர்நது எழுதுவ்தற்கான சபாறுப்தப 
ஏற்றுக்சகாணட்தன் பின்னர் சிங்க்ள சபௌத்்த 
பு ை த ம ய ா ்ள ர் க த ்ள  அ ப் ப ணி யி ல் 
இதைத்துக்சகாணட ்பாதும் அப்பணியில் 
சபௌத்்த பிக்குமாரின் செல்வாக்்க அதிகமானது.

தககருக்கு  முன்ன்ரே  மக ாவம்ெத்த்த 
சமாழிசபயர்த்்த  ்ஜார்ஜ்  ்டனர் 1 0 1 
அதிகாரேங்கத்ளயும் ஒருங்்க ம�ாவம்ெம் (Maha-
vamsa) என்ற சபய்ரோடு சமாழிசபயர்த்து 
சவளியிட்டிருந்தார் .  வில்த�ம் தகயகர் 
பாளியிலிருநது மு்தலில் சஜர்மனுக்கு சமாழி 
மாற்றம் செயதுள்்ளார். ஆனால், ்ஜார்ஜ் ்டனர் 
பாளியிலிருநது ்நரேடியாக ஆங்கிைத்திற்கு சமாழி 
சபயர்த்திருந்தார், அது பின்னர் மு்தலியார் 
விஜயசிங்க என்பவரோல் மீ்ளாயவு செயயப்பட்டு 
சவளிவந்தது. தகயகர் மகாநாம ்்தரேர் இயற்றிய 
மகாவம்ெத்த்த ்தனியாகப் பிரித்ச்தடுத்து அத்த 
“மகாவம்ெம்” என்்ற அதழத்்தார். எஞ்சிய பகுதிதய 
சூ்ளவம்ெம் என்று சபயரிட்டு மகாவம்ெத்தின் 
இரேணடாம் பாகமாக சவளியிட்டார். இதுவதரேயான 
மகாவம்ெத்தின் 6 ச்தாகுதிகளில் சூ்ளவம்ெம் ்தான் 
அதிக காைப்பகுதிதய பதிவு செயதிருக்கிற ச்தாகுதி 
எனைாம்.

புத்்தரின் இைங்தக விஜயத்்்தாடு மகாவம்ெத்தின் 
மு்தைாவது அதிகாரேம் ஆரேம்பமாகின்றது. கி.மு. 483 
இலிருநது கி.பி 362 ஆம் ஆணடு வதரேயிைான 
வரேைாற்தற இது விவரிக்கின்றது. இைங்தகயின் 
மு்தைாவது மன்னனாக மகாவம்ெம் கூறும் 
விஜயனிலிருநது 58 வது மன்னனாகிய மகா்ெனன் 
வதரே மகாவம்ெம் விவரித்துச் செல்கிறது. இன்றும் 
பைர் அறிநதிருக்கிற மகாவம்ெம் என்பது இந்த 
மு்தைாவது மகாவம்ெம் ்தான்.
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மகா்ெனன் மகன்  ்மகவணைன் 
(கித்சிரிசமவன்) ச்தாடக்கம் (கி.பி.362 )  
விக்கிரேமசிங்கன் வதரே (கி.பி..1815) சூ்ளவம்ெம் 
விவரிக்கின்றது. சுமார் பதினான்கு நூற்றாணடு 
வரேைாற்தறப் பதிவு செயதிருக்கிறது சூ்ளவம்ெம்.

மகாவம்ெத்தில் கூறப்பட்டுள்்ள பை கத்தகளுக்கு 
ச்தால்லியல் ொன்றுகள் ்பாதுமான்தாக இல்தை. 
அதில் உள்்ள பை ்தகவல்கள் உணதமக்குப் 
புறம்பான ;  விஞ்ஞானத்துக்கு ஒவவா்த ; 
நம்பகத்்தன்தமக்கு சநருக்கமற்ற புதனகத்தகள் 
என்பத்த உைரே முடியும் .  வாயசமாழிக் 
க த ்த க த ்ள யு ம் ;  ஆ சி ரி ய ரி ன்  சு ய 
விருப்புசவறுப்புகளுக்கு உட்பட்டதவ என்பத்தயும் 
உைரே முடியும். ஆனால் அப்படியான வரேைாற்று 
அவநம்பிக்தகதயச் சூ்ளவம்ெத்தில் காணப்தற்கான 
ஏதுக்கள் குதறவு. ஏசனனில் சூ்ளவம்ெத்தில் 
கூறப்படுகின்ற பல்்வறு வரேைாற்றுச் செயதிகளும்; 
கல்சவட்டு ஆ்தாரேங்களும், ஓதைச்சுவடிகள், 
செப்்படுகளும் நிரூபைமாக்குகின்ற சமயதமதயக் 
காைைாசமன தகயகர் உறுதிப்படுத்துகிறார்.

இ்தனால் ்தான் மகாவம்ெத்த்த ஒரு புரோைமாகவும், 
சூ்ளவம்ெத்த்த ஒரு காவியமாகவும் சிை 
வரேைாற்றாசிரியர்கள் அதழக்கிறார்கள். (L. H. Horace 
Perera, M. Ratnasabapathy, 1954) சூ்ளவம்ெத்தின் 37 
இலிருநது 79 வதரேயிைான அதிகாரேங்கத்ளத் 
ச்தாகுத்்தளித்்த ்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேரின் (்தம்பச்தனியவில் 
வாழந்தவர்) சூ்ளவம்ெ வருைதனகள் இநதியக் 
காவிய மரேபிதன நிதனவுபடுத்துவனவாக 
இருக்கின்றன என்பர். சூ்ளவம்ெம் சமாத்்தம் 64 
அத்தியாயங்கத்ளக் சகாணடது. அதில் 42 

அத்தியாயங்கள் ்தர்மகீர்த்தி ்்தரேர் ஆக்கியது 
எனைாம். ஆனால்,சூ்ளவம்ெத்தின் ஆசிரியர் 
ஒருவரேல்ை. பைர்.

தர்மகீர்த்தி ரதேர் ஒருவோ?
சூ்ளவம்ெத்தின் சபரும்பகுதிதய எழுதிய 

்தர்மகீர்த்தி ்்தரேர் ஒரு ்தமிழர் என சிங்க்ள 
அறிஞர்க்்ள ஒத்துக்சகாள்கிறார்கள். அ்்த ்தமிழ 
்்தரேர் ்தான் புத்்தரின் ்தாதுப்பல் பற்றிய முக்கிய 
இதிகாெ நூைான சபௌத்்தர்கள் ்பாற்றும் 
“ ்த ா ்த ா வ ம் ெ ”  எ ன் கி ற  ப னு வ த ை யு ம் 
(பரோக்கிரேமபாகுவின் ் வணடு்காளின் ் பரில் பாளி 
சமாழியில்1) இயற்றினார்.2 ்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேர் ் ொழ 
நாட்தடச் ் ெர்ந்த ்தமிழ சபௌத்்த துறவி.3

1  Walpola Rahula, History of Buddhism in Ceylon: The 
Anuradhapura Period, 3rd Century BC-10th Century AC, 
M.D.gunasena & Co. Ltd, 1956.

2   Norman, Kenneth Roy, Pali Literature. Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz, (1983)

3  பிர்பல சிஙகள சதோலலியல அறிஞரோ்ன ந்பரோசிரியர் ரோஜ் 
நெோமநதவ நுவன எனகிறை ஊடகவியலோளருடன சதோலலியல 
வரலோறு ்பற்றி யூடியு்பபில சதோடர் உ்ரயோடல ஒன்றை 
செயது வந்தோர். அதன 60 வது ்பகுதி நம 2021 சவளியோ்னது. 
அந்த உ்ரயோடல “இலங்கயில தமிழ ச்பௌத்தர்” ்பற்றியது. 
அவர் அதில குறி்பபிட்ட ்பல முக்கிய தகவலகளில 
“மகோவம்ெத்தின இரணடோம் சதோகுதி்ய எழுதிய தர்மகீர்த்தி 
நதரர் ஒரு நெோழ �ோட்டு தமிழ பிக்கு எனறைோர். அந்த்ப ச்போறி 
தோன இக்கட்டு்ர்ய எழுதத் தூணடியது.
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்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேதரே சிங்க்ள நூல்கள் பைவற்றிலும், 
கட்டுதரேகள் பைவற்றிலும் ்தம்மகித்தி என்்ற 
குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளது. தககர் உள்ளிட்்டார் பைர் 
ஆங்கிைத்தில் எழுதும்்பாதும் “Dhammakitti” என்்ற 
குறிப்பிடுகின்றனர். ஆனால் இைங்தக அரேொல் 
இறுதியாக சவளியிடப்பட்ட மகாவம்ெத்தின் 6ஆம் 
ச ்த ா கு தி யி ல்  “ ்த ர் ம கீ ர் த் தி ”  எ ன் ்ற 
குறிப்பிடப்பட்டுள்்ள்தால் நானும் அ்்த சபயதரே 
இங்்க பயன்படுத்துகி்றன்.

்தர்மகீர்த்தியின் பதடப்புகள் அத்்ததனயும் 
பாளிசமாழியில் பதடக்கப்பட்டதமக்கு இன்சனாரு 
முக்கியமான காரேைம்; உள்நாட்டு சமாழியில் அது 
இயற்றப்பட்டால் அது ஒரு நாட்டுக்குள் ்தான் 
இருக்கும், ஆனால் பாளி சமாழியில் இயற்றினால் 
அன்று பாளி சமாழி பரேவியிருந்த நாடுகள் 
அதனத்துக்கும் அது ்பாயச் ்ெரும் என்ப்தால் 
்தான். 4ஆங்கிைத்தில் எழுதினால் ெர்வ்்தெ அ்ளவில் 
அப்பதடப்பு ் ெரும் என்று இன்று நம்புவது்பால் 
அன்று பாளி சமாழிக்்க ஆசிய கணடத்தில் அதிக 
செல்வாக்கு இருந்தத்த நாமறி்வாம். ஆசியாவின் 
சபருவாரி நாடுகளில்; குறிப்பாக கற்்றார் மத்தியில் 
பாளி சமாழி ்தான் செல்வாக்குப் சபற்றிருந்தது. 
குறிப்பாக சபௌத்்த இைக்கியங்கள் பை பாளி 
சமாழியில் இயற்றப்பட்ட்தன் பின்னணி இது்தான். 
அரேெர்கள், ஆட்சி செய்தவர்கள், புைவர்கள், 
சபௌத்்த பிக்குகள் ்பான்்றார்்தான் கல்வியறிவு 
சபற்ற குழாமினரோக இருந்தனர். அவர்களில் பைர் 
பாளி சமாழிதய அறிநதிருந்தார்கள்.

சூ்ளவம்ெம் பிற்காைத்தில் மூன்று பகுதிகத்ள 
இதைத்து உருவாக்கப்பட்டது என்று கூறைாம்.

கி .பி .362 இல் மகா்ெனனின் மகன்  
்மகவணைன் (கித்சிரிசமவன்) மன்னரின் ஆட்சிக் 
காைத்திலிருநது ஆரேம்பமாகி மகா பரோக்கிரேமபாகுவின் 
ஆட்சிக்காைம் முடிவு வதரேயிைான கி.பி 1186 ஆம் 
ஆணடு வதரேயும் சமாத்்தம் 884 வருட காைத்த்த 
உள்்ளடக்கியது ்தான் அந்த மு்தல் 42 அத்தியாயங்களும்.

கிபி. 1186 இல் இரேணடாம் விஜயபாகு மன்னரின் 
ஆட்சிக்காைத்திலிருநது கி.பி. 1357 ஆம் ஆணடு 
ஐந்தாம் பரோக்கிரேமபாகுவின் ஆட்சிக் காைம் 
வதரேயிைான சமாத்்தம் 171 ஆணடுகாை ஆட்சிதய 
11 அத்தியாயங்களில் எழு்தப்பட்டுள்்ளன.

கி.பி 1357 இல் மூன்றாவது விஜயபாகு மன்னரின் 
ஆட்சிக் காைத்திலிருநது கி.பி 1815  விக்கிரேமசிங்க 
மன்னரின் ஆட்சி வதரேயிைான; அ்தாவது 
ஆங்கி்ையர்கள் வெம் கணடி இரோச்சியம் 
வீழச்சியுற்றது வதரேயிைான 441 ஆணடுகாைத்த்தயும் 
பத்து அத்தியாயங்களில் முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.5

மகாவம்ெத்தின் மு்தைாவது ச்தாகுதியானது அது 
எழு்தப்பட்ட காைத்துக்கு முன்தனய 9 
நூற்றாணடுகத்ள பதிவு செயகிறது. அது்பாை 

4  Walpola Rahula, History of Buddhism in Ceylon: The 
Anuradhapura Period, 3d Century BC-10th Century-AC, M.D. 
Gunasena, 1956

5 மகோவம்ெம் 6ஆம் சதோகுதி (சிஙகளம்), இலங்க கலோச்ெோர 
தி்ெக்களம், கலோெோர அ்மச்சு, 2016.

சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தைாவது பகுதி எழு்தப்படும்்பாது 
மகாவம்ெத்தின் மு்தைாவது பகுதி எழு்தப்பட்டு 9 
நூற்றாணடுகள் கடநதிருந்தன என்பத்தயும் இங்்க 
குறிப்பிடமுடியும்.

ஆசிரியர்கள் �றறிய குழப�ம்
இந்த மூன்று பகுதிகத்ளயும் எழுதியவர்களும் 

மு்தல் ச்தாகுதிதய எழுதிய மகாநாம ்்தரேதரேப் 
்பாை பிக்குமார்கள் ்தான். ஆனால் அத்த எழுதிய 
பிக்குமார் யார் யார் என்பது பற்றிய விவா்தங்கள் 
இன்னமும் ஆயவா்ளர்கள் மத்தியில் குழப்பகரேமான 
கருத்துகளும் இருக்க்வ செயகின்றன.

்மற்படி மு்தல் பகுதியான 37 இலிருநது 79 
வதரேயிைான 42 அத்தியாயங்கத்ளயும் எழுதியவர் 
்தர்மகீர்த்தி ்்தரேர் ்தான் என்பது வில்த�ம் 
தககரின் கருத்து. மு்தைாம் பரோக்கிரேமபாகுவின் 
காை ஆட்சிதயப் பற்றி விரிவான ஆயதவச் 
செய்தவர்களில் முக்கியமானவர் கைாநிதி சிறிமா 
விக்கிரேமசிங்க (்பரோசிரியர் சிறிமா கிரிபமு்ன). 
அவரும் தககரின் அக்கருத்த்த உறுதி செயகிறார். 
அ்்த்வத்ள மகாவம்ெத்தின் மூன்றாம் ச்தாகுதிதயத் 
ச்தாகுத்்த யகிரேை பஞ்ஞானந்த ் ்தரேர், ் பரோசிரியர் 
மங்க்ள இைங்கசிங்க ்பான்்றார் இ்ததன 
ஏற்றுக்சகாள்்ளவில்தை .  ்மலும் ,  அவர் 
சூ்ளவம்ெத்தின் 38இலிருநது 54 வதரேயிைான 
அத்தியாயங்கத்ள மகாவிகாதரேதயச் ்ெர்ந்த சிை 
சபௌத்்த துறவிக்ளாலும், 54இலிருநது 79 வதரேயிைான 
அத்தியாயங்கத்ள சபாைன்னறுதவயில் 
வாழந்தவரும், பரோக்கிரேமபாகு குடும்பத்துக்கு 
சநருக்கமாக இருந்தவருமான ரோஜகுரு ்தர்மகீர்த்தி 
்்தரேரோல் எழு்தப்பட்ட்தாகவும் குறிப்பிடுகிறார். 
அதுமட்டுமன்றி ்தர்மகீர்த்தி ்்தரேர் பாளி, 
ெமஸகிரு்தம், பிரேகிரு்தம் ்பான்ற சமாழிகளில் 
்்தர்ச்சிசபற்ற ஒருவரோக இருநதிருப்பதுடன், 
்தா்தாவன்ெ என்கிற நூதை ஆக்கியவர் . 6 
்தா்தாவம்ெத்த்த இயற்றிய ்தர்மகீர்த்தி ்்தரேதரே 
“திம்புைாகை ்தர்மகீர்த்தி” என்று அதழக்கிறார் 
பிரேபை ச்தால்லியல் ஆயவா்ளரோன சீ.ஈ.சகாடகும்புற 
7்மலும் அவர் சகௌடில்யர் எழுதிய அர்த்்த 
ொஸதிரேத்த்தயும், மனுஸமிருதி, ரேகுவம்ெம் 
்பான்றவற்தறயும் ஆழமாக அறிந்த ஒருவர் 
என்பத்த; அவர் சூ்ளவம்ெத்தில் பரோக்கிரேமபாகுவின் 
குழநத்தப்பருவம், கல்விப்பருவம், இ்ளம்பருவம், 
வீரேத்்தனம் என்பவற்தற விவரிக்கும் வடிவத்தில் 
இருநது உைர்நதுசகாள்்ள முடியும் என்கிறார்.

்தர்மகீர்த்தி (Dhammakitti / Dharmakirti) என்கிற 
சபயர் மகாவம்ெத்தில் சவவ்வறு காைங்களில் 
சவவ்வறு பாத்திரேங்க்ளாக இடம்சபற்றிருப்ப்தால் 
பைரும் இப்சபயதரே குழப்பிக்சகாணடுள்்ளத்த, பை 

6  Dhammkitti, “The Dathavansa”, or, the History of the 
Tooth-Relic of Gotama Buddha: The Pali Text and Its Trans-
lation Into English, With Notes by Mutu Coomara Swamy 
(mudeliar), Trubner & Co., London (1874)

7  C. E. Godakumbura : Catalogue of Ceylonese Manuscripts 
(Catalogue of Oriental Manuscripts, Xylographs, etc., in Danish 
Collections. Vol. I, The Royal Library Copenhagen, 1980.



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஆ
கஸ்
டு 
20
21

31

ஆயவுக்கட்டுதரேகளில் இருநது உைர்நதுசகாள்்ள 
முடிகிறது. மகாவம்ெ ச்தாகுதிகளில் காைப்படுகின்ற 
ஐநது ்தர்மகீர்த்திகள் யார் என்கிற ் வறுபாடுகத்ள 
வி்ளக்கி 125 ஆணடுகளுக்கு முன்னர் Don M. de Z. 
Wickremasinghe சிறந்த கட்டுதரேசயான்தற ரோஜரீக 
ஆசிய கழகத்தின் ஆயவுச் ெஞ்சிதகயில் 
எழுதியிருகிறார்.8

வம்ெக்கத்தயின் (மகாவம்ெத்தில்) சபாைன்னறுதவ 
க ா ை ப் ப குதிதய ப்  ப ற் றி  –  கு றி ப் ப ா க 
மகாபரோக்கிரேமபாகுவின் காைப்பகுதியின் ஆரேம்பம் 
ச்தாடக்கம் முடிவு வதரே ்தர்மகீர்த்தி ்்தரேரோல் 
எழு்தப்பட்டிருக்கிறது என்கிற முடிவுக்கு நாம் வரே 
முடியும் என்கிறார் ் பரோசிரியர் மங்க்ள இைங்கசிங்க. 
(ெவிஸ்தரே மகாவம்ெம் அறிமுகம் – மு்தைாவது பாகம் 
- 2007). அப்படிசயன்றால் சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தைாவது 
பகுதிதய யார் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று 
்பரோசிரியர் மங்க்ள இைங்கசிங்க, யகிரேை 
பஞ்ஞானந்த ் ்தரேர் ் பான்்றார் கூறுகின்றார்கள்.

மகாபரோக்கிரேமபாகுவின் ெமகாைத்த்தச் ் ெர்ந்த 
சமாக்கைான என்கிற  பிக்குவால் அது 
எழு்தப்பட்டிருக்கைாம் என்று ் பரோசிரியர் மங்க்ள 
இைங்கசிங்க, யகிரேை பஞ்ஞானந்த ் ்தரேர் ் பான்்றார் 
நம்புகிறார்கள். மகா பரோக்கிரேமபாகு சபௌத்்த ொென 
வழிகாட்டலுக்காக நாடு முழுவதுமிருநது 
ஆ்ைாெதன சபறுவ்தற்காக பை சபௌத்்த 
துறவிகத்ள சபாைன்னறுதவக்கு வரேவதழத்து 
அவர்கத்ள அங்கிருத்தி உபெரிக்கப்பட்டார்கள். 
அவர்களில் ஒருவ்ரே அனுரோ்தபுரே தூபாரோமதவச் 
்ெர்ந்த சமாக்கைான ்்தரேர் என்றும் அவதரே 
சபாைன்னறுதவ ்ஜத்்தவன விகாதரேயில் 
்த ங் கதவத்து  ் ்ததவய ான  வ ெதி கத்ள 
செயதுசகாடுத்்தார் என்று யகிரேை பஞ்ஞானந்த 
்்தரேர் வி்ளக்குகிறார். இந்த வா்தத்துக்கு துதை 
்ெர்க்க முயல்கின்ற பை சிங்க்ளக் கட்டுதரேகத்ள 
காை முடிகின்றன. அ்்த்வத்ள இரேணடாம் 
விஜயபாகுவின் ஆட்சியிலிருநது இரேணடாம் 
பரோக்கிரேமபாகுவின் காைம் வதரே எழுதியவர் 
்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேர் ்தான் என்கிற கருத்தில் இவர்கள் 
முரேணபட்டதில்தை.9 ஆனால் இதுவும் ஒரு வா்தம் 
மட்டு்ம. ஏசனன்றால் சூ்ளவம்ெத்தின் ஆசிரியர்கள் 
யார், யார் என்பது பற்றி நிைவுகிற பைமான 
வா்தங்கத்ளப் பற்றி வி்ளக்குவ்தற்காக்வ இ்ததனயும் 
குறிப்பிட ்வணடியிருக்கிறது .  ்மற்படி 
குழப்பகரேமான பை ்தரேப்பட்ட வா்தங்கத்ள 
இைங்தக அரேொங்கத்்தால் சவளியிடப்பட்ட 
மகாவம்ெத்தின் 6 வது ச்தாகுதியில் (2016 இல் 
சவளியானது) பதிவு செயயப்பட்டிருக்கிறது.

்பரோசிரியர் மகிந்த தீகல்ை என்கிற சபௌத்்த 
்்தரேர் 2006 இல் எழுதிய ஆயசவான்றில் 

8  Don M. de Z. Wickremasinghe, The Several Pali and Sinhalese 
Authors known as Dhammakitti Journal of the Royal Asiatic 
Society, Volume 28, Issue 01, January 1896

 

9  ஹோந்துச்பலச்போல புனஞோரெோர ஹிமி, சூளவம்ெம் – திவயி்ன 
- 10.07.2021 (இக்கட்டு்ர “විචිත්රශාස්ත්රීයසඟරාවේ 1966 
ව�ාවැම්බර් කලාපවයනි” இலிருந்து மீள் பிரசுரிக்க்ப்பட்டதோக 
அதில குறி்பபிட்ப்பட்டிருக்கிறைது.

சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தல் இரேணடு பகுதிகத்ளயும் 
எ ழு தி ய வ ர் க ள்  ்த ர் ம கீ ர் த் தி  எ ன் கி ற 
சபயதரேக்சகாணட இரு ்வறு பிக்குகள் என்றும் 
ஒருவர் பன்னிசரேணடாம் நூற்றாணடில் 
சபாைன்னறுதவயில் வாழந்த பிக்கு என்றும். 
மற்றவர் பதினான்காம் நூற்றாணடில் குருநாகதையில்; 
நான்காம் பரோக்கிரேமபாகு காைத்தில் வாழந்தவர் 
என்றும் கூறுவதுடன். அவர்கள் இருவரு்ம 
சபரும்பாலும் ச்தன்னிநதியாவில் பாணடிய / ் ொழ 
நாட்டிலிருநது வந்தவர்க்ளாக இருக்க்வணடும் 
என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.10 இந்த கருத்த்த உறுதியாக 
நம்புகிற வரேைாற்றாயவா்ளர்கள் பைர் இருக்கிறார்கள். 
Ceylon and Indian History என்கிற நூதை எழுதிய 
்�ாரேஸ சப்ரேரோ, ரேத்னெபாபதி ஆகிய இருவரும் 
இத்தத் ்தான் கூறுகிறார்கள்.11 அ்்த ்வத்ள 
சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தைாம் பகுதிதய எழுதிய 
்தர்மகீர்த்தி (I); பர்மாவில் இருநது இைங்தக வந்தவர் 
என்கிற வா்தங்களும் உணடு. ஆனால் அ்தன் 
இரேணடாம் பகுதிதய எழுதிய ்தர்மகீர்த்தி(II); ் ொழ 
நாட்டிலிருநது வந்தவர் என்கிற கருத்தில் பைரும் 
முரேணபடுவதில்தை. ்மலும் இந்த ்வறுபட்ட 
்தர்மகீர்த்திகளின் சபயர் பட்டியதையும், அவர்கள் 
இயற்றிய இைக்கியங்கத்ளப் பற்றியும் பிட்டிஷ் 
நூைகம் ச்தாகுத்்த Catalogue of the sinhalese printed 
Books intha Library of the British Museum என்கிற 
நூலில் காைக் கிதடக்கிறது.12

மகாவம்ெத்தின் இந்த இரேணடாம் ச்தாகுதியின் 
(சூ்ளவம்ெத்தின்) 79-90 வதரேயான கி.பி 1186-1357 
பற்றிய பகுதிகத்ள எழுதியவர் ்தர்மகீர்த்தி ்்தரேர் 
்தான் என்று ் மற்படி அறிஞர்கள் உள்ளிட்ட பைரும் 
உடன்படுகிறார்கள். சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தல் இரேணடு 
பகுதிகத்ளயும் எழுதியவர் ்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேர் ்தான் 
என்று தககர் கூறுவத்த ஏற்காவிட்டாலும். 
இரேணடாம் பகுதிதய எழுதியவர் ்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேர் 
்தான் என்பத்த பைர் ஏற்றுக்சகாள்கிறார்கள். 
குறிப்பாக சூ்ளவம்ெத்த்த சிங்க்ளத்துக்கு 
சமாழிசபயர்த்்த ஹிக்கடு்வ சுமங்க்ள ்்தரேர், 
பட்டுவநதுடா்வ ்்தவரேக்ஷித்்த பணடி்தர், 
்பரோசிரியர் மங்க்ள இைங்கசிங்க ஆகி்யார் 
அப்படி ஒத்துக்சகாள்பவர்களில் முக்கியமானவர்கள்.

சூ்ளவம்ெத்தின் மூன்றாவது பகுதியான 91-100 
வதரேயிைான அத்தியாயம் ‘செங்கடகை’வில் 
(அன்தறய கணடி) வாழந்த திப்சபாட்டுவா்வ  
சித்்தார்த்்த புத்்தரேக்கித்்த மகாநாயக்க ்்தரேர் 
அவர்க்ளால் எழு்தப்பட்டது என்பத்த ெந்்தகத்துக்கு 
இடமின்றி அதனவரும் ஏற்றுக்சகாள்கின்றனர். 

10  Mahinda Deegalle, Buddhism, Conflict and Violence in Mod-
ern Sri Lanka (Routledge Critical Studies in Buddhism), 
Routledge;(April 21, 2006)

11   L. H. Horace Perera, M. Ratnasabapathy, Ceylon & Indian 
History from Early Times to 1505 A. D. W. M. A. Wahid & 
Bros, India, 1954

 

12  Don, Martino De Zilva Wickremasinghe, Catalogue of the 
sinhalese printed Books intha Library of the British Museum, 
London British Museum, 1901
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கீர்த்தி  இரோஜசிங்க மன்னனின் காைத்தில் 
ச ப ௌ த் ்த  பீ ட ங் க ளு க் கு ம் ,  ச ப ௌ த் ்த 
நடவடிக்தககளுக்கும் ்ததைதம ்தாங்கியவர் 
புத்்தரேக்கித்்த மகாநாயக்க ் ்தரேர் இது மிகவும் பிநதிய 
நிகழவு என்ப்தால் அ்தற்கான ஆ்தாரேங்களும், 
பதிவுகளும் ஸதூைமாக்வ கிதடக்கின்றன.

சூ்ளவம்ெத்தின் இறுதிப் பகுதியான 101வது 
அத்தியாயமானது இரோஜாதி இரோஜசிங்கன்,  
விக்கிரேம இரோஜசிங்கன் ஆகிய இருவரின் காைத்த்தப் 
பற்றி பதிவு செயதிருக்கிறது. மிகவும் சுருக்கமாக 29 
செயயுள்களில் எழு்தப்பட்டு 29 வது செயயுளில் 
“ சி த் தி  ரேஸது ”  என்கி ற  ச ெ ா ற் க ்ள ா ல் 
நிறுத்்தப்பட்டுள்்ளது.  சித்்தார்த்்த புத்்தரேக்கித்்த 
மகாநாயக்க ் ்தரேர்; மன்னர் கீர்த்தி  ரோஜசிங்கனின் 
காைத்தி்ை்ய இறநது்பானார் என்ப்தால் 
அவரோல் இந்த இறுதி 101 வது அத்தியாயம் 
எழுதியிருக்க வாயப்பில்தை என்பத்த எவரும் 
ஏற்றுக்சகாள்வார்கள்.

அப்படியாயின் இந்த அத்தியாயத்த்த 
எழுதியவர்கள் யார்?

சூ்ளவம்ெத்த்த சிங்க்ளத்துக்கு சமாழிசபயர்த்்த 
ஹிக்கடு்வ சுமங்க்ள ்்தரேர், பட்டுவநதுடா்வ 
பணடி்தர் ஆகி்யார் ்தான் இந்த இறுதிப் பகுதிதய 
்ெர்த்திருக்கிறார்கள் என்கிற முடிவுக்்க பை 
ஆயவா்ளர்கள் வருகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் 
இருவரும் ்தாம் அந்தப் பகுதிகத்ள ் ெர்க்கவில்தை 
என்று அவர்களின் மகாவம்ெத்தி்ை்ய 
கூறியிருக்கிறார்கள். அந்த அத்தியாயத்தில் 
குறிப்பிடப்படுகிற சொற்ப்தங்கத்ளப் பார்க்கும்்பாது 
எப்படி்யா கணடிதயச் ்ெர்ந்த சபௌத்்த 
துறவிசயாருவரோல் ்தான் எழு்தப்பட்டிருக்க 
்வணடும் என்று ் பரோசிரியர் மங்க்ள இைங்கசிங்க 
வி்ளக்கியுள்்ளார்.

தககர் மகாவம்ெத்தின் மு்தல் பாகத்த்தத் ்தான் 
(கி.பி 301 வதரே்தான்) சமாழிசபயர்த்்தார் என்்ற 
பைரும் நம்பி வருகிறார்கள். தககர் சூ்ளவம்ெத்த்தயும் 
்ெர்த்துத் ்தான் சமாழிசபயர்த்்தார். அ்தாவது 1815 
வதரேயான காைப்பகுதிதயயும் ்ெர்த்துத் ்தான் 
அவர் முடித்்தார். மகாவம்ெத்த்த ்தனியாகவும், 
சூ்ளவம்ெத்த்த ்தனியாக இரேணடு ச்தாகுதிக்ளாக 
அவர் பிரித்்தார். சூ்ளவம்ெம் என்கிற சபயரில் 
எதுவும் எழு்தப்பட்டதில்தை. உணதமதயச் 
சொல்ைப்்பானால் அப்படி ஒரு சபயதரே தவத்்தவர் 
தகயகர் ்தான். 37-72 வது அத்தியாயம் வதரே 
சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தைாவது ச்தாகுதி (1929இல்) 
என்றும், 73-101 வதரேயிைான அத்தியாயங்கத்ள 
இரேணடாம் ச்தாகுதியாகவும் (1953இல்) அவர் 
சவளியிட்டார்.

மகாநாம ்்தரேரின் பிரேதிதய அவர் மகாவம்ெம் 
என்று பிரித்்ததுடன் அ்தன் பின்னர் பை 
பிக்குமார்க்ளால் எழு்தப்பட்டவற்தற ச்தாகுத்து 
சூ்ளவம்ெம் என்று சபயரிட்டார். மகாவம்ெம் எனும் 
்பாது ்பரேரேெர்களின் வம்ொவளிக் கத்த என 
சபாருள்சகாள்்ளைாம். அ்்த்பாை சூ்ளவம்ெம் 
எனும்்பாது சிறிய வம்ெக் கத்த எனப் 
சபாருள்சகாள்்ள முடியும். இந்த “சூ்ளவம்ெம்” 
என்கிற ப்தத்துக்கான வதரேவிைக்கைத்த்த தககர் 

பூஜாவலியவில் இருநது சபற்றார் எனைாம். 
பூஜாவலியவில் மகாவம்ெத்துக்குப் பின்வரும் 
அரேெர்கத்ள சூ்ளவம்ெ அரேெர்கள் என்று 
குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளது. மற்றும்படி சூ்ளவம்ெம் 
என்று எங்கும் கணசடடுக்கப்பட்டதில்தை.

சூ்ளவம்ெமானது; ்தர்மகீர்த்தி (I) ்்தரேரோல் 37-79 
வது அத்தியாயம் வதரே அ்தாவது மு்தைாம் 
ப ரே ா க் கி ரே ம ப ா கு  க ா ை ம்  ( 1 1 8 6 )  வத ரே 
ச்தாகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. விஜயபாகு காைம் மு்தல் 
கி.பி 1332 ஆம் ஆணடு நான்காம் பரோக்கிரேபாகு 
காைம் வதரே 79-90 வது அத்தியாயம் வதரே 
்தர்மகீர்த்தி (II) ்்தரேரோல் இயற்றப்பட்டிருக்கிறது. 
சூ்ளவம்ெத்தின் 84 வது அத்தியாயத்தில் ்தர்மகீர்த்தி 
்்தரேர் ்ததைதமயிைான சபௌத்்தத் துறவிகள் 
இரேணடாம் பரோக்கிரேமபாகுவால் அதழக்கப்பட்டு 
அவர்களுக்கு மடப்பள்ளிகத்ளக் கட்டிக்சகாடுத்்தது 
பற்றிய விபரேங்கள் உள்்ளன.13

திப்பட்டுவா்வ சுமங்க்ள ்்தரேரோல் கீர்த்தி  
ரோஜசிங்க மன்னன் காைம் வதரே (1781) அ்தாவது 
90-101 வது அத்தியாயம் வதரே எழு்தப்பட்டிருக்கிறது.
அதிலிருநது ஹிக்கடு்வ  சுமங்க்ள ்்தரேர், 
பட்டுவநதுடா்வ பணடி்தர் ஆகி்யாரோல் 
ஆங்கி்ையர் 1815 இல் தகப்பற்றப்படும்வதரே 
எழு்தப்பட்டுள்்ளது. (L. H. Horace Perera, M. Ratnasa-
bapathy, 1954)

இ்தன் பிரேகாரேம் சூ்ளவம்ெத்தின் சபரும்பாகத்த்த 
எழுதியவர்கள் ்தமிழ சபௌத்்தத் துறவிக்்ள என்று 
கரு்த முடியும். ்தர்மகீர்த்திக்க்ளால் எழு்தப்பட்ட 
்பாது இல்ைா்த இனவா்த கருத்துக்கள் அ்தன் 
பின்னர் அதிகம் எழு்தப்பட்டுள்்ளத்த நாம் 
காைைாம். குறிப்பாக இைங்தக இறுதி மன்னனான 

 விக்கிரேமசிங்க  இரோஜசிங்கதன ஒரு 
சகாடியவனாகவும், அநநியனாகவும் ச்தன்னிநதிய 
வடுக நாயக்கனாகவும், ்தமிழனாகவும் காட்டி, நாடு 
க ட த் தி ய ்த ற் கு  நி ய ா ய ம்  க ற் பி க் கி ன் ற 
பகுதிகத்ளசயல்ைாம் அங்்க காைைாம். 
அ்்த்வத்ள சூ்ளவம்ெத்த்த ்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேர்கள் 
சுயத்துடன் எழுதினார்க்ளா என்கிற ்கள்வி 
நம்மிடம் ச்தாக்கி நிற்கிறது. அரேெனின் பணிப்பின் 
்பரில் அத்த எழுதியுள்்ளத்த காை முடிகிறது. 
என்வ அன்தறய ச்தன்னிநதிய ஆக்கிரேமிப்புக்கு 
எதிரோன அவவரேெர்களின் அபிைாதஷகத்ள 
இவர்கள் பிரேதிநிதித்துவப் படுத்்த ் நரிட்டிருக்கிறது 
என்கிற முடிவுக்கும் நாம் வரே முடியும்.

்மலும் இந்த சபௌத்்த அரேெர்கள், சபௌத்்த 
பிக்குகத்ளக் சகாணடு எழுதுவித்திருக்கிறார்கள் 
என்றால் அன்தறய அந்த ஆக்கிரேமிப்புகள் சபௌத்்த 
ம்தத்துக்கு ஏற்படுத்திய பாதிப்தபயும், இநது 
ெமயத்தின் செல்வாக்தகயும் ஒருவதகயில் ம்த 
ஆக்கிரேமிப்பாகத் ்தான் எதிர்சகாணடிருப்பார்கள். 
என்வ இந்த சபௌத்்த பிக்குகள் ச்தன்னிநதிய ்தமிழ 
அ ரே ெ ர் களின்  பதடசயடு ப் பு கத்ளயும் , 
ப த ட ச ய டு ப் ப ா ்ள ர் க த ்ள யு ம்  க டு ம் 

13 Culavamsa: Being the More Recent Part of the Mahavamsa 
(Part II) Translated by Wilhelm Geiger, The Ceylon Government 
information Dept, Colombo, 1953
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எதிர்ப்புைர்வுடனும், சவறுப்புைர்வுடனும் ்தான் 
பதிவு செயதிருப்பார்கள் என்பத்த நம்மால் நிச்ெயம் 
உைரே முடியும். அ்்த்வத்ள சிை ்தமிழ அரேெர்கள் 
சபௌத்்தத்துக்கு செய்த ்ெதவகத்ளப் பற்றியும் 
அ்்த சூ்ளவம்ெம் பதிவு செயதிருக்கிறது என்பத்த 
மறுக்கவும் முடியாது.

்�ாரேஸ சப்ரேரோ, ரேத்னெபாபதி ஆகி்யார் 
இைங்தக இநதிய வரேைாற்தற ஒப்பீட்டாயவு 
செயயும்  ்ப ாது  சூ்ளவம்ெத்தில் அதிக 
நம்பகத்்தன்தமதயக் சகாணட பகுதி ்தர்மகீர்த்தியின் 
மு்தைாவது பகுதி ்தான் என்றும் அ்்த்வத்ள அவர் 
மு்தைாம் பரோக்கிரேமபாகு பற்றி ்தவிர்த்்த பை 
விபரேங்கத்ள இநதிய வரேைாற்றிலிருநது சபற 
முடிகிறது என்பத்தயும், ் மலும் அவர் இைங்தக்த 
தீவின் ஏதனய பகுதிகளின் விபரேங்கத்ள அவர் 
்தரேவில்தை என்கிற விமர்ெனத்த்தயும் முன் 
தவக்கிறார்கள். பரோக்கிரேமபாகு பற்றி அவர் ்தந்த 
்தகவல்களில் இருநது ெற்று மாறுபட்ட விபரேங்கள் 
்தமிழகத்தில் கிதடக்கின்றன என்கின்றனர். 
இன்தறய வரேைாற்றாயவுக்கு அந்த விபரேங்கள் 
முக்கியமானதவ என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
சூ்ளவம்ெத்தின் மூன்றாவது பகுதி, ச்தளிவற்ற, 
ஸதூைமற்ற ்தகவல்கத்ளக் சகாணடது என்றும் 
அவர்கள் வி்ளக்குகின்றனர்.

வம்ச காவியஙகளின் கதாநாயகர்கள்.
மகாவம்ெத்தில் மாமன்னன் துட்டகாமினி 

(துட்டதகமுனு) எப்படிப் பாட்டுதடத் ்ததைவனாகக் 
சகாள்்ளப்பட்டா்ரோ அது்பாை சூ்ளவம்ெத்தில் 
மகா பரோக்கிரேமபாகு (மு்தைாம் பரோக்கிரேமபாகு) 
பாட்டுதடத் ்ததைவனாக சகாள்்ளப்படுகிறான். 
மகாவம்ெத்தின் மு்தைாவது ச்தாகுதியில் சமாத்்தம் 
37 அத்தியாயங்களில் 1 1 அத்தியாயங்கள் 
துட்டதகமுனுவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருப்பத்த நீங்கள் 
அறிவீர்கள். அத்த விட அதிகமான அத்தியாயங்கள் 
ப ரே ா க் கி ரே ம ப ா கு வு க் கு  சூ ்ள வ ம் ெ த் தி ல் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்்ளன. சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தைாவது 
பகுதியில் சமாத்்தம் 18 அத்தியாயங்கத்ள; 33 
ஆணடுகள் மாத்திரே்ம ஆட்சி செய்த மகா 
பரோக்கிரேமபாகுவின் வீரேதீரேமிக்க ஆட்சிதயப் பற்றி 
எழு்தப்பட்டிருக்கிறது. அ்தாவது அடுத்்த எட்டு 
நூற்றாணடுகத்ள (78 அரேெர்களின் ஆட்சிதய) அவர் 
24 அத்தியாங்களில் முடித்துவிட்டார்.14 இன்னும் 
சொல்ைப்்பானால் இதுவதரே சவளிவநதுள்்ள 
சமாத்்த மகாவம்ெத் ச்தாகுதிகளிலும் அதிக 
அத்தியாயங்கள் மகா பரோக்கிரேமபாகுவுக்்க 
உள்்ளன எனைாம். ச்தன்னிநதியாவிலிருநது 
பதடசயடுத்து வந்த பாணடிய மன்னர்களுக்கு 
எதிரோக ் பாரிட்டு விரேட்டியடித்து பி்ளவுபட்டிருந்த 
நாட்தட எப்படி ஒன்று ்ெர்த்்தார், ைங்காபுரே 
என்கிற பதடத்்த்ளபதியின் ்ததைதமயில் 
பதடயனுப்பி மதுதரேதயக் தகப்பற்றியத்தயும், 
(ரோ்மஸவரேத்திலிருநது மதுதரே வதரேயான ெமர்கத்ள 

14 Bimala Churn Law, A History of Pali Literature - Vol. II, 
Kegan Paul, Trench trubner & co., Ltd, London, 1933.

அவர் அதில் வி்ளக்கியிருக்கிறார்.)15 அ்தன் பின்னர் 
சபௌத்்த விகாதரேகத்ளயும், பாரிய வாவிகத்ளயும் 
கட்டுவித்து நாட்தட வ்ளப்படுத்தினார் என்கிற 
கத்த்தான் அப்பகுதி.

சூ்ளவம்ெத்தின் இரேணடாம் பகுதிதய எழுதிய 
்தர்மகீர்த்தி (II) ் ்தரேர்; இரேணடாம் பரோக்கிரேமபாகுவுக்்க 
அதிக இடம் சகாடுத்திருக்கிறார். இரேணடாம் 
பரோக்கிரேமபாகுவுக்கும் அவரின் மகனுக்கும், 
விஜயபாகுவுக்கும் ்ெர்த்து சமாத்்தம் 37 ஆணடு 
காை ஆட்சிக்கு எட்டு அத்தியாயங்கள் ஒதுக்கிய 
அவர் எஞ்சிய 53 ஆணடுகாை ஆட்சிதய இரேண்ட 
அத்தியாயங்களில் முடித்துவிட்டார். அது்பாை 
திசபட்டுவா்வ சுமங்க்ள ் ்த்ரோவின் க்தாநாயகன் 
மன்னர் கீர்த்தி  இரோஜசிங்கன். அம்மன்னரின் 33 
ஆணடுகாை ஆட்சிதய 45 பக்கங்களுக்கு அவர் 
அ்்த அ்ளவு பக்கங்களில் ்தான் அடுத்்த மூன்று 
நூற்றாணடு ஆட்சி செய்த 24 அரேெர்களின் 
ஆட்சிதயப் பற்றி எழுதியிருக்கிறார்.

ஆக இந்த பிக்குமார் ்தமக்கான கத்த மாந்தர்கத்ள 
தமயப்படுத்திக் சகாணடு ்தான் இந்த பனுவல்கத்ள 
இயற்றியிருப்பத்தயும் ஏதனய ஆட்சிக்காைங்கத்ள 
்த ம து  வி ரு ப் பு ச வ ரு ப் பு க ளு க் ்க ற் ப 
தகயாணடிருப்பத்தயும் நம்மால் உைர்நதுசகாள்்ள 
முடியும். “சொன்னவற்தற விட சொல்ைப்படாமல் 
்தவிர்க்கப்பட்டவற்தற ்்தடியறிவ்்த சிங்க்ள 
வரேைாற்றில் சிரேமமான காரியம்” என்று சும்மாவா 
சொன்னார் தகயகர்

்தமிழில் இதுவதரே சூ்ளவம்ெம் முழுதமயாக 
சமாழிசபயர்க்கப்பட்டதில்தை.  கைாநிதி 
க.குைரோொ (செங்தக ஆழியான்) மகாவம்ெத்தின் 
மு்தைாவது பாகத்த்த ்தமிழில் ்தந்தது நமக்குத் 
ச்தரியும் (2003). அது்பாை அவர் சூ்ளவம்ெத்த்தயும் 
்தமிழுக்குத் ்தந்தார் (2008). துரேதிர்ஷ்டவெமாக இதவ 
இரேணடும் மிகவும் சுருக்கப்பட்ட ொரேம்ெ்ம. 
சுர்க்க்கப்பட்ட வி்ளக்கவுதரே்ய. முழுதமயானதவ 
அல்ை. தககர் (Geiger) ஆங்கிைத்துக்கு சமாழிசபயர்த்்த 
“சூ்ளவம்ெம்” இரு ச்தாகுதிகத்ளக் சகாணடது. 
சமாத்்தம் 730 பக்கங்களுக்கும் ்மற்பட்டது அது. 
ஆனால் செங்தக ஆழியானின் சுருக்கப்பட்ட ்தமிழ 
பிரேதி, சபரிய எழுத்துக்களில் 170 பக்கங்களுக்குள் 
மாத்திரேம் உள்்ளடங்கிவிட்டது. ஆனாலும் இது 
மட்டு்ம ்தமிழ சமாழியில் எஞ்சியிருக்கிறது. 
சிங்க்ளத்தில் சூ்ளவம்ெத்தின் பை வி்ளக்க்வுதரேகத்ளக் 
காை முடிகிறது. சவவ்வறு சமாழிசபயர்ப்புப் 
பிரேதிகள் கூட புத்்தகச் ெநத்தயில் கிதடக்கின்றன. 
மகாவம்ெத்தின் இந்த இரு பாகங்கத்ளத் ்தவிரே 
அடுத்்த நான்கு பாகங்களில் எதுவு்ம ்தமிழில் 
இதுவதரே சவளிவந்ததில்தை.

இைங்தகயின் இனப்பிரேச்சிதனக்கான சித்்தாந்த 
்த்ளம் அங்கிருநது ்தான் ஊற்சறடுக்கின்றன என்கிற 
கருத்த்த நாம் ஆழமாக காை்வணடுமாயின் 
மகாவம்ெப் பிரேதிகளில் சூ்ளவம்ெத் ச்தாகுதியின் 
வகிபாகம் அதி முக்கியமானது எனைாம்.

கட்டு்ரயோளர்: எழுத்தோளர், ்பத்திரி்கயோளர், 
சமனச்போருளோளர்

15 Ruwan Rajapakse, Concise Mahavamsa, History of Buddhism 
in Sri Lanka, 2003




