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கலிங்கத்துப்பரணி 
  
கலிங்கத்துப்பரணி என்ற நூல் பரணி வகககைச ்சாரந்்த சிற்றிலக்கிைம் ஆகும்.  
 
இந்நூல் முதலாம் குலலாத்துங்க லசாழனின் கலிங்கப் லபார ்வவற்றி குறித்துப் பாடப்
படட் நூல் ஆகும்.  
 
குலலாத்துங்ககனப் பாடட்ுகடத்தகலவனாகக் வகாண்டது.  
 
அனந்தவரம்ன் என்னும் வட கலிங்க மன்னன் திகற வகாடாமலிருந்த பிகழயின்   
காரணமாக முதலாம் குலலாத்துங்க லசாழனின் பகடத்தகலவனும் அகமசச்னுமா
யிருந்த கருணாகரத் வதாண்கடமான் கி.பி. 1112 ஆம் ஆண்டில் லபாரில் வவன்ற    
வசை்திலை நூற்வபாருள். 
 
இது வசைங்வகாண்டார ் என்னும் புலவரால் இைற்றப்படட்து. இவர ் தீபங்குடிகைச ் 
லசரந்்த அருகர ்ஆவார.் 



பபயர் முறை 

 
பரணி நூல்களுக்குத் லதாற்றவர ்வபைரிலலலை தகலப்புத் தரும் வழகமக்கு ஏற்ப 

லதால்விைகடந்த கலிங்கத்தின் வபைகர கவத்து, இந்த நூல் "கலிங்கத்துப் 
பரணி" என அகழக்கப்படுவதாயிற்று.தமிழில் முதன் முதலில் எழுந்த பரணி நூல் 

கலிங்கத்துப் பரணிலை ஆகும்.  

 

இதுலவ பிற்காலப் பரணி நூல்களுக்கு வழிகாடட்ிைாை் அகமந்த நூலாகும். இது 
கலித் தாழிகசைாற் பாடப்வபற்றது. 599 தாழிகசககள உகடைது.  

 

காலம் (1078- 1118-குலலாத்துங்க லசாழன் காலம்) பதிலனாராம் நூற்றாண்டின் 

பிற்பகுதி.  

 

சமகாலப் புலவரான ஒடட்க்கூத்தர ் இந்நூகலத் வதன்தமிழ்த் வதை்வப்பரணி 

எனப் புகழ்ந்துள்ளார.் 



பரணி 
 
பரணி என்பது லபாரில் ஆயிரம் ைாகனககள வவன்ற வீரகனப் பாடும் சிற்றிலக்கிை 

வகக ஆகும்.  

 

லபாரிலிருந்து மீண்ட தகலமகன் பால் புலவியுற்ற தகலமகளது ஊடகலத் தீரக்்க 

புலவரக்ள் வாயிலாவதும், புலவிைாற்றிை பின்னர,் தகலவன் வசன்ற காட்டின் 

வகாடுகமகையும் தகலவனின் வீரத்கதயும், அக்காடட்ிலுள்ள லபை்கள் காளிக்குச ்

வசால்லுவகதயும், காளி லபை்களுக்கு உகரப்பகதயும் எடுத்துச ் வசால்லும் 
வடிவுடன் பரணி நூலானது அகமயும்.  

 

பரணி நாளில் லபை்கள் கூடி நிணசல்சாறு( இரத்தமும் இகறசச்ியும் கலந்த உணவு) அடட்ு 

( சகமத்து) உண்டு மகிழ்ந்து ஆடிப்பாடிக் களித்து லபாரில் வவன்ற மன்னகரப் புகழும் 

புகழ்சச்ிகைக் கூறுவது. காளிக்குக் கூளிகள் கூறுவதாக அகமவது. 



நூலின் அகமப்பு முகற 
 

கடவுள் வாழ்த்து 
  கறட திைப்பு 
     காடு பாடியது 
       ககாயில் பாடியது 
            கதவிறயப் பாடியது 
               கபய்ப்பாடியது 
                  இந்திரசாலம் 
                     இராச பாரம்பரியம் 
                       கபய் முறைப்பாடு 
                         அவதாரம் 
                            காளிக்குக் கூளி கூறியது 
                               கபார் பாடியது 
                                  களம் பாடியது 



களம் பாடியது 
 
லபாகரப் பற்றிச ் வசால்லி முடித்த லபை் காளிகைப் லபாரக்்களம் காணுமாறு 

அகழக்க காளி வந்து களத்கதக் கண்டு, அக்காட்சிககளப் லபை்களுக்குக் 

காடட்ுமாறு அகமந்துள்ளது.  

 

காட்சிககளக் காட்டிை பின், நீராடி கூopடட்ு உண்ணுமாறு லபை்ககளப் பணிக்கிறாள் 

காளி.  

 

அங்கணலம லபை்கள் பல் துளக்கி, நீராடி கூழ் சகமதத்ு உண்ணும் இைல்பு 

கூறப்படுகிறது.  

 

லபை்கள் பாடும் வள்களப் பாடட்ில் குலலாத்துங்கனின் புகழ் பாடப்படுகிறது.  

 

முடிவில் லபை்கள் தங்களுக்கு பரணிக் கூழ் அளித்த குலலாத்துங்ககன 

வாழ்த்துவதாக கலிங்கத்துப் பரணி முடிகிறது. 



1.tha;kbj;J... 
Mtp NrhWk; kidtp: 

 
Nghh;Ghpaf; fsj;Jf;Fr; nrd;w tPundhUtd;, mq;F cjLfis kbj;Jf; 
nfhz;L fple;jhd;. mtidf; fz;lhs; mtd; kidtp. 
  
mtd; xd;Wk; Ngrtpy;iy. ntw;wpAld; kPsTk; ,y;iy. mtidg; ghh;j;J, eP 
,jo; kbj;Jf; fplg;gjw;Ff; fhuzk; vd;d?  
 
mofpa cjLfsps; VNjDk; tLg;gl;lhNah? vd;W $tpg; Gyk;gpdhs;. ntWg;G 
kpFjpahy; mtdUNf epd;W jhDk; caph;tpLfpd;whs;. 



2.jiukfSk;.... 
fztidj; jOtp caph;tpLk; ngz;: 
 
Nghhpy;, Nty; gha;e;j jd; fztDila cliy epykfSk; jhq;Ftjw;F     
tplhky;,  jd; khh;NghL mizj;Jf;nfhz;lhs;.  
 
NjtNyhfg; ngz;fs; mtDila capiuj; jOTtjw;F Kd;Ng, jd; capiuAk; 
jd; fztdpd; capNuhL xUNru tpLfpd;whs; kidtp. 



3. Mly;.... 
fUNkfk; nrk;Nkfk; Mjy;: 
 
Nghh;f;fsj;jpy; tPuh;fs; FjpiufNshL FjpiufisAk; tPuh;fNshL      
tPuh;fisAk; gpbj;J Nkhjp mbj;jhh;fs;. 
  
mt;thW mbf;Fk; NghJ, mtw;wpypUe;J gPwpl;nlOe;j kpFe;j ,uj;jk;   
thdj;jpYk; rpjwp njwpj;jJ. 
  
mjdhy; thdj;jpypUe;j fhpa Nkfq;fs; vy;yhk; rpte;j Nkfq;fshfj;  
njhpfpd;wd. 
 



4.neUq;F.... 
fUq;fhfk; ntz;fhfj;ij xj;jpUj;jy;: 
 
gpzq;fs; ngUkstpy; fplf;fpd;w, ,uj;jk; gutpapUf;fpd;w rpte;j           
Nghh;f;fsj;jpy;, nfhOg;GfSk; epiwaf; fplf;fpd;wd.  
 
gpze; jpd;d te;j fhfq;fs; me;j nts;is nfhOg;Gfis Nghh;itahf      
%bf;nfhz;L tpl;ld.  
 
mjdhy; fhpa fhfq;fs; ntz;epwf; fhfq;fshfj; Njhw;wkspf;fpd;wd. 


