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த ொல்கொப்பிய நநொக்கு நிலையின் 
அடிப்பலையில் கவிரொஜ மொர்க்கம் 

 
Dr. G Padmanabhan 
 

நீண்ட கால எழுத்திலக்கிய மரபு ககாண்ட தமிழின் 
இடடயறவுபடாத பபாக்கிற்கு அவசியமான அடிப்படடகடைத் 
கதால்காப்பியம் உருவாக்கிக் ககாடுத்துவிட்டது. காலமாற்றம், 
பவறுபட்ட அரசியல் கசல்வாக்கு பவறுபட்ட பண்பாட்டுச் 
கசல்வாக்கு ஆகிய கூறுகள் தமிழ் மரபில் சிற்சில 
மாறுதல்கடை ஏற்படுத்தியிருப்பது உண்டமதான். ஆனாலும் 
அதன் அடிப்படடயான இலக்கிய அழகியல் கூறுகள் இன்னும் 
உயிர்ப்புடன் இருப்படத அவதானிக்க முடிகிறது. இப்படித் 
தமிழினம் தன் பண்பாட்டு விழுமியங்கடை இலக்கிய 
அழகியலின் அடிப்படடயில் கண்டுணரவும், இழந்தவற்டற 
மீட்டுருவாக்கிக் ககாள்ைவும் கதால்காப்பியம் தன் 
கசாற்கைாலும், கசால் முடறயாலும் கதாடர்ந்து வழிகாட்டிக் 
ககாண்படயிருக்கிறது. 
இத்தடகய ஒரு வரலாற்றுச் சூழடல கன்னட மனம் 
கண்டடடய விரும்பினால் அதற்கு உதவும் நூல் கவிராஜ 
மார்க்கம் ஆகும். தனது இலக்கிய மரபின் இருப்பிற்குக் 
கல்கவட்டுகடையும் (பாதாமி, ஹால்மிடி கல்கவட்டுகள் 
மடறந்து பபான சில படழய நூல்கைின் கபயர்கடையும் 
புலவர்கைின் கபயர்கடையும் மட்டுபம எடுத்துக் காட்டிக் 
ககாண்டிருந்த கன்னட இதயம் கவிராஜ மார்க்கம் என்ற 
நூலின் துடணயால் தனக்கான இலக்கியப் கபருமிதத்டத 
எய்தியது. கர்நாடகப் பகுதிடய ஆண்ட ராஷ்டிரகூட மரபு 
அரசனாகிய நிருபதுங்க அபமாக வர்ஷன் என்ற மன்னனின் 
ஆட்சிக் காலத்தில் வாழ்ந்த ஸ்ரீவிஜயன் என்ற புலவனால் 
கவிராஜ மார்க்கம் என்ற நூல் கி.பி. 870 காலப்பகுதியில் 
இயற்றப்பட்டது. 
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அடிப்படடயில் கவிராஜ மார்க்கம் 
மூலநூல் அன்று. கிபி. 7ஆம் 
நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த தண்டி, மற்றும் 
பாமகன் ஆகிபயார் வடகமாழியில் 
முடறபய இயற்றிய காவ்யாதர்சம், 
காவ்யாலங்காரம் ஆகிய நூல்கைில் 
உள்ை கருத்துகள் கன்னட இலக்கிய 
மரபிற்கு கபாருந்தும் வண்ணம் 
கமாழிகபயர்க்கப்பட்டு கதாகுத்துத் 
தரப்பட்டுள்ைன. அவ்வாறு கசய்ததன் 
மூலம் இலக்கிய மதிப்படீுகடை 
கதாகுத்துக் ககாள்ை உதவும் சிறந்த 
இலக்கியப் பனுவல் ஒன்று 
கன்னடத்திற்குக் கிடடத்தது. இலக்கண 
நூற்பாக்கள், எடுத்துக்காட்டுச் 
கசய்யுள்கள் என இரண்டு நிடலகைில் 
கவிராஜமார்க்கம், அடமந்திருப்படதப் 
பார்க்க முடிகிறது. 
கவிராஜ மார்க்கம் என்ற கசால் 
பின்வரும் விைக்கங்கடைப் 
கபற்றிருக்கிறது. 
இது கவிகளுக்குரிய ராஜமார்க்கம் 
(கவிஞர்களுக்குரிய கசந்கநறி) 
இது கவிராஜர்கைின் மார்க்கம் 
(கவியரசர்கைின் கநறி) 
(கவியும் அரசனும் இடணந்து 
உருவாக்கிய மார்க்கம் புலவனாகிய 
ஸ்ரீவிஜயனும் அரசனாகிய 
நிருபதுங்களும் இடணந்து கண்ட கநறி. 
கயிராகியராஜனின் மார்க்கம் புலவனாக 
விைங்கக்கூடிய அரசன் நிருபதுங்கள் 
கண்ட கநறி) 
நூலில் காணப்படும் நிருபதுங்கள் 
பற்றிய புகழ்கமாழிகள், நிருபதுங்களுக்கு 
உடன்பாடான கருத்து இது என்றடமந்த 
பகுதிகள் ஆகியவற்டறக் கவனிக்க 
பமற்கண்ட நான்கு விைக்கங்களுள் 
மூன்றாவது விைக்கமாகிய கவிஞனும் 
அரசனும் இடணந்து உருவாக்கியபத. 
இந்த கவிராஜ மார்க்கம் என்ற கருத்பத 

ஏற்புடடயது என அறிஞர்கைால் 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ைது. 1 
கன்னடத்தின் மிகப்படழய 
கவிடதயியல் நூல் கவறும் 
கமாழிகபயர்ப்புகைால் முடிந்து 
விடவில்டல. தண்டி, பாமகன் 
ஆகிபயார் இயற்றிய மூலநூல்கைில் 
உள்ை கருத்துகள் சிலவற்றில் இந்த 
நூலாசிரியர் மாறுதல் கசய்து 
பயன்படுத்தியிருப்படதப் பார்க்க, நூலின் 
தனித்தன்டம நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. 
பமலும் கவிராஜ மார்க்கத்தில் முப்பது 
சதவதீம் மட்டுபம கமாழிகபயர்ப்பு. 
மீதமுள்ைடவ கசாந்தப் படடப்பு. 
இவற்டறப் பார்க்க அடத ஒரு கன்னட 
கவிடதயியல் நூல் என்று ககாள்வதில் 
பிடழயில்டல என்ற நிடலக்கு பக. வி. 
சுப்பண்ணா பபான்ற ஆய்வாைர்கள் 
வந்திருக்கிறார்கள். 
கதால்காப்பியம் எழுத்து, கசால், 
கபாருள் என்ற மூன்றிலக்கணக் 
பகாட்பாட்டடபய முழுடமயாக 
வற்புறுத்தும் ஒரு நூல். ஆனால் 
கசய்யுைியலின் அடிப்படடயில் 
யாப்பிலக்கணமும், உவடமயியலின் 
அடிப்படடயில் அணியிலக்கணமும் என 
ஐந்திலக்கண மரடபத் 
கதால்காப்பியத்தில் கண்டு கசால்லும் 
முயற்சி பமற்ககாள்ைப்பட்டிருக்கிறது. 
இலக்கணத்திற்கு மட்டுமல்ல 
பள்ைிகயழுச்சி பபான்ற பிற 
சிற்றிலக்கிய வடகடமக்கும் கூட 
அடிப்படட வடக மாதிரிகடைத் 
கதால்காப்பியத்திற்குள் கண்டு 
கவைிப்படுத்தும் முயற்சியும் தமிழ் 
ஆய்வுலகில் நடந்திருக்கிறது. தனக்குக் 
கிடடத்த கதால் பனுவலில் 
தன்னுடடய அடனத்து பபாக்குகைின் 
பவர்கடையும், காண்பகதன்பது 
வரலாற்றுப் பார்டவக்கு முரணான 
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கதான்றும் அன்று. வரலாறு என்படத 
ஏபதா ஒரு புள்ைியில் இருந்து 
கதாடங்கத்தாபன பவண்டும். அப்படிப் 
பார்க்கப் பபானால் இலக்கணத்திற்கும் 
மட்டுமல்ல (1) கமாழியியல், (2) 
இலக்கியம், (3) அரசியல் பார்டவ 
ஆகியவற்றின் அடிப்படடக் கைமாக 
கன்னட மக்கைால் கவிராஜ மார்க்கம் 
வாசிக்கப்பட்டிருப்படத பக. வி. 
சுப்பண்ணா வின் மூலம் அறிய 
முடிகிறது. 
சங்க இலக்கியம் மற்றும் அதிலிருந்து 
பவறுபட்ட சில இலக்கிய மரபுகள் 
ஆகியவற்டற நன்றாக ஆராய்ந்து 
கதால்காப்பியம் கதாகுத்து 
அைித்திருக்கிறது. பவறு வார்த்டதகைில் 
கசால்வதாக இருந்தால் விழிப்புணர்வு 
கபற்ற தமிழ் கூட்டு மனம் தமிழகத்தில் 
இயங்கிய பல்பவறு மரபுகள் மற்றும் 
தமிழ் நிலத்டதச் சுற்றி இயங்கிய பவறு 
முதன்டமயான மரபுகள் 
ஆகியவற்றுடன் உடரயாடி தன்னுடடய 
விழுமியங்கடை வடரயடறர்களுக்கும், 
மறு வடரயடறர்களுக்கும் உட்படுத்திக் 
ககாண்டடமக்கான நிடலயான ஆதாரம் 
கதால்காப்பியம் அதாவது 
கதால்காப்பியம் என்பது தமிழ் 
மரபுகைின் ஒருங்கிடணவு. ஒரு கபரும் 
மரபின் பதாற்றத்டத 
அடடயாைப்படுத்தும் ஆவணம். 
கன்னடச் சூழடலப் கபாறுத்த மட்டிலும் 
தமிழில் கதால்காப்பியம் கசய்தடத 
அங்கு கவிராஜ மார்க்கம் 
நிடறபவற்றியிருக்கிறது. 
கவிராஜ மார்க்கத்திற்கு முற்பட்ட 
கன்னட இலக்கியம் பற்றி நம்மால் 
இன்று கபரிய அைவிற்கு அறிய 
முடியவில்டல . இது உண்டம. 
ஆனாலும் கல்கவட்டுகைில் அது வடர 
கசல்வாக்கு கசலுத்தி வந்த 

வடகமாழிக்கு இடணயாகக் கன்னட 
கமாழி எழுச்சி கபறுவடதக் ககாண்டும், 
கன்னட எழுத்துகள் திருத்தமும் 
பமன்டமயும் அடடவடதக் ககாண்டும், 
கன்னட புத்கதழுச்சியின் ஆவணமாக 
கவிராஜ மார்க்கம் திகழ்வடத பக. வி. 
சுப்பண்ணா எடுத்துக்காட்டி விைக்க 
புரிந்து ககாள்ை முடிகிறது. 
இவ்வாறடமந்த கபாதுவான 
வரலாற்றுச் சூழல் 
கதால்காப்பியத்டதயும் கவிராஜ 
மார்க்கத்டதயும் ஒப்பிட்டு 
பநாக்குவதற்கான கைத்டதத் திறந்து 
டவக்கிறது. நூலின் அடமப்பு, 
உள்ைடக்க வடிவம் ஆகிய நிடலகைில் 
கதால்காப்பியத்திற்கும் கவிராஜ 
மார்க்கத்திற்கும் இடடபய காணப்படும் 
முதன்டமயான ஒற்றுடமகடையும் 
பவற்றுடமகடையும் இனி பார்க்கலாம். 
கதால்காப்பிய பமற்பகாளும் கவிராஜ 
மார்க்கத்தின் 
கமாழி கபயர்ப்புகளும்: 
கவிராஜ மார்க்கம் முற்றும் 
முழுதான ஒரு கமாழிகபயர்ப்பு நூல் 
அன்று என்பது இந்தக் கட்டுடரயின் 
கதாடக்கத்தில் ஏற்கனபவ 
விைக்கப்பட்டுவிட்டது. பமலும் எந்த 
ஒரு இலக்கண நூலும் முன்பனார் 
கருத்துகடை முற்றிலும் தவிர்த்துவிட்டு 
தன்னுடடய கருத்துகைால் மட்டும் 
முழுடம கபற்றுவிட முடியாது. அந்த 
வடகயில் கவிராஜ மார்க்கம் ஆசிரியர் 
அவசியமான அடிப்படடகைாய் 
அடமந்த முன்பனார் 
கருத்துகடைத்தான் 
கமாழிகபயர்ப்புகைாய் கதாகுத்து 
வழங்கியிருக்கிறார் என்று அடமந்த பக. 
வி. சுப்பண்ணாவின் கருத்துகடை 
உடன்பட்டால் கதால்காப்பியமும் 
முன்பனார் கருத்துகடை என்மனார் 
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புலவர் என்றடமந்த வார்த்டதகைால் 
தனித்து அடடயாைப்படுத்திச் 
சுட்டியிருப்படதயும் ஒருங்குடவத்துப் 
பார்க்க முடியும். 
கடவுள் வாழ்த்டத பதிலீடு கசய்யும் 
அரசவாழ்த்து: 
எல்லாம் முதன்டமயான படழய 
பனுவல்கைில் கடவுள் அல்லது அரசர் 
பற்றிய வர்ணடனகளும் வழிபாடுகளும் 
நூற்பணி இடடயூறின்றி முடிவதற்காக 
நூலின் துவக்கத்தில் இடம் 
கபற்றிருக்கும். தண்டியின் நூடலத் 
தழுவி எழுதப்பட்ட கவிராஜ 
மார்க்கத்தில் கடவுள் வாழ்த்து 
வடகமாழியில் அடமந்த 
காவியதர்சத்தின் கடவுள் வாழ்த்டத 
விடத் தன்டமயில் பவறுபட்டது, 
நுட்பமானது. அதற்குப் பதிலாக அரசன் 
நிருபதுங்கைின் சிறப்புகடை விவரிக்கும் 
பகுதிகள் அதிக உயிர்த்துடிப்புடன் இடம் 
கபற்றிருக்கின்றன என்ற நிடலயில் 
அடமந்திருக்கும் பக. வி. 
சுப்பண்ணாவின் வாசிப்டப ஏற்றுக் 
ககாள்ை கதால்காப்பியக் கட்டடமப்பும் 
இது பபான்ற ஒரு தன்டமயில் 
அடமந்திருப்பது நிடனவுக்கு வருகிறது. 
மிகப் படழய தமிழிலக்கண நூலில் 
கடவுள் வாழ்த்து என்பபத இல்டல 
என்பதும் கதால்காப்பியத்துடபனபய 
ஒருங்கு டவத்துப் பயிலப்கபறும் அதன் 
சிறப்புப் பாயிரத்தில் நிலம் தரும் 
திருவின் பாண்டியன் பற்றிய குறிப்பு 
இடம் கபற்றிருப்படத கவனிக்கும் 
பபாது கடவுள் வாழ்த்து என்பதற்குப் 
பதிலாக அரச வாழ்த்து என்படத 
அதிகம் வற்புறுத்தும் ஒரு மரபின் 
கண்ணிகைாக தமிழின் 
கதால்காப்பியமும் கன்னடத்தின் 
கவிராஜமார்க்கமும் இடம் 

கபற்றிருக்கிறது என்ற நிடலப்பாட்டிற்கு 
வரமுடிகிறது. 
ஒபர வடகயான நூல் அடமப்பு: 
கவிராஜ மார்க்கம் மூன்று 
பரிபசதங்கடை (பிரிவுகடைக் ககாண்டு 
அடமந்த நூல். இதில் முதலாவது 
பரிபசதத்தில் நூலின் அடமப்பு குறித்த 
கபாதுவான கசய்திகளும், இரண்டாது 
பரிபசதத்தில் கசால்லணியில் 
கருத்துகளும், மூன்றாவதில் 
கபாருைணியியல் கருத்துகளும் இடம் 
கபற்றிருக்கின்றன. இந்த அடமப்பு 
தண்டியின் நூல் கபாது, கபாருள், கசால் 
என்று அடமந்திருக்க கவிராஜ 
மார்க்கபமா கதால்காப்பிய கநறியில் 
அடமந்திருக்கிறது. இங்குத் தமிழில் 
கதால்காப்பியமும்கூட வடகமாழியில் 
பத்ருஹரியினுடடய வாக்யபதி நூலில் 
காணப்படும் பிரம்மா ... அர்த்தா ... 
வாக்யா என்படத நிடனவு 
படுத்துவதாக இருக்கிறது என்ற பக. வி. 
சுப்பண்ணாவின் கருத்து 
ஆய்வாைர்கைின் பரிசீலடனக்கு 
உரியது. 
எல்டல கூறுதல் என்றடமந்த 
இலக்கணவியல் கூறு: 
கவிராஜ மார்க்கம் கதால்காப்பியம் 
ஆகிய இரு நூல்கைிலும் தத்தம் கமாழி 
வழங்கப்கபறும் இடப்பரப்பின் 
எல்டலகள் நன்கு வடரயறுத்துச் 
கசால்லப்பட்டிருக்கின்றன. 
கதால்காப்பியத்தின் சிறப்புப் பாயிரத்தில் 
வட பவங்கட கதன்குமரி 
என்றடமந்திருக்க கவிராஜமார்க்கத்திபல 
காபவரி முதல் பகாதாவரி வடரயில் 
அடமந்த நிலப்பரப்பு கன்னடம் வழங்கப் 
கபறும் பகுதி என 
உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. 
மடலயாைத்தின் படழய இலக்கண 
நூலாகிய லீலாதிலகம் என்ற நூலிலும் 
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இவ்வாபற மடலயாை கமாழி 
வழங்கப்கபறும் இடம் 
குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது ந. மபனாகரனின் 
மூலம் அறிய முடிகிறது. இவற்டறப் 
பார்க்கும் பபாது எல்டலக்கூறுதல் என்ற 
கபாருட்கூறு இந்தியாவின் பல்பவறு 
கமாழிகைில் பதான்றிய இலக்கண 
நூல்கைில் இடம் கபற்றிருக்கக்கூடும் 
என்ற எண்ணம் எழுகிறது. 
பவற்று மரபுகபைாடு உடரயாடும் பபாது 
டகக்ககாள்ை பவண்டிய பார்டவ: 
தம்முடடய கமாழி வழங்கப்கபறும் 
நிலப்பகுதியில் காணப்படும் கமாழிக் 
கூறுகள், பண்பாட்டுக்கூறுகள் 
ஆகியவற்றால் மட்டும் ஒரு கமாழியின் 
இலக்கண நூல் முழுடம கபற்றுவிட 
முடியாது. அதற்கு பதிலாக மாற்று 
மரபுகபைாடு உடரயாடுவதற்கான ஒரு 
முடறடமடய அந்தக் குறிப்பிட்ட 
இலக்கண நூல் ஏற்படுத்தித் தருமாயின் 
அது அந்த கமாழி பபசும் மக்கள் 
இனத்தால் எப்பபாதும் நன்றிபயாடு 
நிடனக்கப்கபறும். இப்படிப்பட்ட ஒரு 
பார்டவ முடறடய, 
உடரயாடுவதற்கான அடிப்படடயில் 
பின்வரும் நூற்பாவின் மூலம் 
கதால்காப்பியம் ககாடுத்திருக்கிறது. 
வட கசாற் கிைவி வட எழுத்து ஒரீஇ 
எழுத்கதாரு புணர்ந்த கசால்லாக்குபம. 
வடகமாழிச் கசாற்கடைப் 
பயன்படுத்திபய தீர பவண்டுகமன்றார். 
தமிழில் இல்லாத வடகமாழிக்கு 
மட்டுபம உரிய எழுத்துகடை 
நீக்கிவிட்டு தமிழுக்கும் அந்த 
கமாழிக்கும் உரிய கபாதுவான 
எழுத்துகடைப் பயன்படுத்தி எழுதிக் 
ககாள்ைலாம். பமபல உள்ை 
ஆபலாசடனடயக் கவனிக்கும் பபாது 
முற்றிலுமாக இறுக்கமான 
அணுகுமுடற கட்டுப்பாடற்ற 

அணுகுமுடற ஆகிய இரண்டடயும் 
தவிர்த்து கசாந்த மரபு பற்றிய 
விழிப்புணர்வுடன் ஒரு பாதுகாப்பு 
உணர்வுடன்) பவற்று மரபுகபைாடு 
உடரயாட பவண்டும் என்ற ஒரு 
பார்டவ முடறடயத் தமிழின் 
மிகப்பழடய இலக்கண நூல் 
வகுத்தைித்திருக்கிறது. 
இபத பபான்றகதாரு புரிதலுக்கு 
நிடலப்பாட்டிற்குத் தம்டம கவிராஜ 
மார்க்கத்தின் பின்வரும் அடிகள் 
அடழத்துச் கசல்வதாக பக. வி. 
சுப்பண்ணா 10 குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 
வசுதாவலய விலினம் 
விஹத விஷய விபசஷம். 
வட்டமான உலகில் நிடறந்திருக்கும் 
அகன்ற கபாருடைக் கூறுவது. இந்த 
நூலின் (கவிராஜ மார்க்கத்தின் சிறப்பு. 
இங்கு நிடறந்த என்ற கசால் வருகிறது. 
இடதச் சற்று விரித்து தன்னுடடய 
தனித்தன்டமடய முற்றிலும் இழக்காதா 
அபத சமயத்தில் எங்கும் நிடறந்திரும் 
உண்டமகடைக் கவனிக்கவும் தவறாத , 
கன்னடப் பார்டவயின் ஒரு 
அடடயாைமாகப் கபாருள் ககாள்ளும் 
முயற்சியும் நடடகபற்றிருக்கிறது. 
தமிழ், கன்னடம் ஆகிய இரு கமாழி 
இலக்கண நூல்கைில் காணப்படும் 
இத்தடகய இயல்டபக் கவனிக்க 
இவ்விரண்டு இலக்கண மரபுகைிலும் 
பமபல சுட்டிக்காட்டிய பார்டவமுடற 
இடம்கபற்றிருப்படத உறுதிப்படுத்திக் 
ககாள்ை முடிகிறது. 
  
ஒரு திட்டவட்டமான கதாகுப்பு 
முடறடயக் டகக்ககாண்டதற்கு 
ஆதாரங்கள் : 
கதால்காப்பிய மரபியலில் நூலில் 
ஏற்பட வாய்ப்புள்ை பத்து குற்றங்கள் 
பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ைது. கவிராஜ 
மார்க்கத்திலும் கசால், கபாருள் 
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நிடலயில் ஏற்பட வாய்ப்புள்ை நான்கு 
குற்றங்கள் முதற்கண் கதாகுத்துத் 
தரப்பட்டு பிறகு 16 கசாற் குற்றங்கள் 
பற்றி விைக்கப்பட்டுள்ைது. 
கதால்காப்பியத்தில் பத்து வடக நூல் 
அழகுகள் கூறப்பட்டிருப்படதப் பபால் 
கவிராஜ மார்க்கமும் தண்டியின் 
வழிநின்று நூல் அழகுகடை 
எடுத்துடரக்கிறது. நன்னூல் கசய்யுடை 
உயிருள்ை உடலாகக் கற்படன கசய்தது 
பபால கவிராஜ மார்க்கத்திலும் ஒரு 
குறிப்பு வருகிறது. இவற்டற எல்லாம் 
ஒருமித்து பநாக்கப் பின்வரும் 
உண்டமகள் புலப்படுகின்றன. 
பவறுபட்ட மரபுகைில் பதான்றிய 
இலக்கண நூல்கைிலும் கதாகுப்பு 
முடற பற்றிய ஒரு திட்டவட்டமான 
பார்டவ அடமந்திருக்கிறது. 
மற்கறான்று தமக்கு அருகில் பநரடித் 
கதாடர்பு இல்லாத நூல்கபை ஆனாலும் 
பிறகமாழி இலக்கண நூல்கைில் 
அறிமுகமும் பயிற்சியும் எல்லா 
இலக்கண புலவர்களுக்கும் 
அடமந்திருக்க பவண்டும். 
சில வடிவவியல் கபாதுடமக் கூறுகள் : 
கதால்காப்பியம் எைிடம என்படதத் 
தன்னுடடய அழகியல் கூறுகைில் 
ஒன்றாகபவ ககாண்டு திகழ்கிறது. 
நூற்பாக்கைின் அடமப்பு, அடவ 
கபாருள் அறிவிக்கும் பாங்கு, அடவ 
தமக்குள் இடயபு பட்டு வந்திருக்கும் 
தன்டம ஆகியவற்டறப் பார்க்க 
எைிடமபய கதால்காப்பியரின் 
முதன்டமயான அழகியல் நிடலப்பாடு 
என்று துணிந்து கசால்லமுடியும். 
கசறிவு என்பது நன்னூலுக்கும், எைிடம 
என்பது கதால்காப்பியத்துக்கும் மிகவும் 
உவப்பான கவைிப்பாட்டுக் கூறு 
பபாலும் என்ற கருத்து 12 இந்த 
இடத்தில் நிடனவுக்கு வருகிறது. அபத 

பபான்று கதால்காப்பியத்தின் மற்கறாரு 
பண்புப் புதிர்த்தன்டம அதாவது நமக்கு 
அந்நியமாய்த் பதான்றும் புதிராய் சில 
பகுதிகள் (கசய்யுைியல்) இந்த 
புதிர்த்தன்டம என்பது எல்லா 
கமாழிகைின் மிகப் படழய 
நூல்களுக்கும் கபாருத்தமான ஒன்பற 
ஆகும். கன்னடத்டத 
எடுத்துக்ககாண்டால் கி.பி. 1150 
காலப்பகுதியில் பதான்றிய காவ்யாவ 
பலாகனம் என்ற யாப்பிலக்கண நூல், 
கி.பி. 1127ய காலகட்டத்டத ஒட்டித் 
பதான்றிய சப்தமணி தர்ப்பணா என்ற 
கபாதுவான இலக்கண நூல் 
ஆகியவற்டறகயல்லாம் விடக் 
கன்னடத்தில் கவிராஜ மார்க்கம் 
சிடதவுடன் புதிராக இருப்பதாய் 
பக.விசுப்பண்ணா 13 மூலம் அறிய 
முடிகிறது. 
கதால்காப்பியமும் கவிராஜ மார்க்கமும் 
இலக்கண நூல்கள்தாம். ஆனாலும் 
சிறந்த கவிடதகைாக எப்பபாதும் 
டவத்து வாசிக்கக் கூடிய நூற்பாக்கள் 
இரு நூல்கைிலுபம வருகின்றன 
கவிராஜ மார்க்கத்தில் வரும் 
எடுத்துக்காட்டுச் கசய்யுள்கைிலும் 
இத்தடகய கவிடதகள் 
இடம்கபற்றிருக்கின்றன. 
தடலவி காதடல கவைிப்படடயாக 
உணர்த்தமாட்டாள், இருந்தாலும் அது 
புதுப்பாடனயில் ஊற்றப்பட்ட நீர் 
பபான்று அவைிடமிருந்து 
கவைிப்படத்தான் கசய்யும், என்ற 
கபாருைில் நூற்பா யாத்த 
கதால்காப்பியரின் கவி மனத்டத 
எப்படித் தவறவிடுவது. 14 
இப்படி எடுத்துக்காட்டுகடை நிடறயக் 
காட்டமுடியும். பின்வரும் கவிடத 
கவிராஜ மார்க்கத்தில் 
இடம்கபற்றிருக்கிறது. 
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அறிஞர் புலவர், பிரபுக்கள், அழகர், 
பமன்மக்கள் பண்புடடபயார், 
பற்றுடடபயார், கபருவரீர், உயர்ந்த 
உள்ைமுடடபயார், கதைிவுடடபயார் 
என விைங்குகிறார்கள் நாட்டவர்கள். 
இந்த எடுத்துக்காட்டுச் கசய்யுள் கன்னட 
நிலப்பரப்பு, அதில் சிறந்த கன்னடம் 
வழங்கப்கபறும் பகுதி, ஆகியவற்டறப் 
பற்றி விைக்கும் கசய்யுள்கடை அடுத்து 
வருகிறது. எனபவ இந்த மூன்று 
கன்னட நாடு, கசங்கன்னடம் 
வழங்கப்கபறும் இடம், அந்த இடத்தில் 
வாழும் மக்கைின் நல்லியல்புகள் என 
கன்னடப் பண்பாட்டின் உயர்ந்த 
நிடனவுகடை எடுத்துக் காட்டும் 
ஆவணங்கைாக அறிஞர்கைால் 
ககாண்டாடப்படுகிறது. 
வட கமாழி, கன்னட கலப்பு பற்றிப் 
பின்வரும் நான்கு உவடமகடைக் கூறி 
விைக்குகிறது கவிராஜ மார்க்கம். 
முடறயின்றி வடகமாழிடயயும் 
கன்னடத்டதயும் கலந்து ஒலிப்பது 
பல்வடகத் தாைக்கருவிகள் 
முடறயின்றி ஒருங்கு ஒலிப்பது பபால. 
முடறயாககலப்பது அடவ முடறப்பட்டு 
ஒலிப்பது பபால. 16 
இப்படிப்பட்ட சிறந்த கவிடதகடைத் 
கதால்காப்பியம் கவிராஜ மார்க்கம் 
ஆகிய இரு நூல்களுபம தம்மகத்பத 
ககாண்டு திகழ்கின்றன. கதாகுத்துச் 
கசால்வதாக இருந்தால் ஏறக்குடறய 
ஒபர மாதிரியான வரலாற்றுச் சூழல், 
ஒபர மாதிரியான வாசிப்பு வரலாற்றுச் 
சூழல் ஆகியவற்டறத் 
கதால்காப்பியமும் கவிராஜ மார்க்கமும் 
கபற்றிருக்கிறது. சில முதன்டமயான 
இலக்கணப் கபாருட் கூறுகடையும், 
வடிவவியல் சார்ந்த ஒப்புடமகடையும் 
இரு நூல்களும் ககாண்டு திகழ்கின்றன. 
இடவ இந்திய இலக்கண மரபுகள் 

குறித்த ஆழமான பதடல்களுக்கு 
நம்டம பமலும் தூண்டுகின்றன. ஒரு 
ஒப்பிலக்கிய மாணவனுக்கு பபரூக்கம் 
நல்கும் கவிராஜ மார்க்கச் கசய்யுளுடன் 
கட்டுடரடய முடிக்கலாம் என்று 
பதான்றுகிறது. 
டககால் உடம்பு தடல வயிறு 
முககமல்லாம் அவற்றுக்குரிய 
இடங்கைில் அவ்வாபற இருப்பினும் 
மனிதர்கள் ஒருவடர ஒருவர் 
ஒத்திருப்பதில்டல 18 நன்றி . 
கவிராஜ மார்க்க மத்து கன்னட ஜகத்து 
20 என்ற பக. வி. சுப்பண்ணாவின் 
நூடல வாசித்து ஒலிப்பதிவு கசய்து 
ககாடுத்த குல்பர்க்காவில் அடமந்த 
கர்நாடக மத்திய பல்கடலக்கழகத்தின் 
கன்னடத்துடற முதுகடல மாணவர் 
திரு. மரலிங்கப்பா மற்றும் ஆய்வு 
மாணவர் திரு ஆரணகட்பட ரங்கநாதா 
ஆகிபயாருக்கு அன்பும் நன்றியும் 
என்கறன்றும். 
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