
க��க���பர
ணி
சய�ெகா�டா� பா�ய�

க��க���பரணி எ�ற ��

பரணி வைகைய� சா��த
ச��ற�ல�க�ய� ஆ��. இ���

�தலா� �ேலா���க ேசாழனி�
க��க� ேபா� ெவ�ற� �ற����
பாட�ப�ட �� ஆ��.
�ேலா���கைன�

பா��ைட�தைலவனாக�
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https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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ெகா�ட�. அன�தவ�ம� எ���

வட க��க ம�ன� த�ைற
ெகாடாம���த ப�ைழய��
காரணமாக �தலா� �ேலா���க
ேசாழனி� பைட�தைலவ��

அைம�ச�மாய���த க�ணாகர�

ெதா�ைடமா� க�.ப�. 1112 ஆ�

ஆ��� ேபாரி� ெவ�ற ெச�த�ேய
��ெபா��. இ�
ெசய�ெகா�டா� எ���

�லவரா� இய�ற�ப�ட�. இவ�
தீப���ைய� ேச��த அ�க�
ஆவா�. இ���� கா���
ெச��ளா� இவ� ைசவ சமய�ைத�
சா��தவ� என அற�யலா�.

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF.%E0%AE%AA%E0%AE%BF.
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/1112
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D


இத�� �� ஒ�ட���த� பா�ய
க��க���பரணி

பரணி ��க���� ேதா�றவ�
ெபயரிேலேய தைல��� த��
வழைம�� ஏ�ப ேதா�வ�யைட�த
க��க�த�� ெபயைர ைவ��,
இ�த �� "க��க��� பரணி" என
அைழ�க�ப�வதாய���.தமிழி�
�த� �த�� எ��த பரணி ��

க��க��� பரணிேய ஆ��.
இ�ேவ ப��கால� பரணி

��க��� வழிகா��யா�
அைம�த �லா��. இ� க��
தாழிைசயா� பாட�ெப�ற�. 599

ெபய� �ைற

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%BF,_%E0%AE%92%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%88


தாழிைசகைள உைடய�. கால�
(1078- 1118-�ேலா���க ேசாழ�
கால�) பத�ேனாரா� ��றா���

ப��ப�த�. சமகால� �லவரான
ஒ�ட���த� இ��ைல�

ெத�தமி�� ெத�வ�பரணி என�
�க����ளா�.

பரணி எ�ப� ேபாரி� ஆய�ர�

யாைனகைள ெவ�ற �ரைன�
பா�� ச��ற�ல�க�ய வைக ஆ��.
ேபாரி���� மீ�ட தைலமக�
பா� �லவ���ற தைலமகள�
ஊடைல� தீ��க �லவ�க�

பரணி



வாய�லாவ��, �லவ�யா�ற�ய
ப��ன�, தைலவ� ெச�ற கா���
ெகா�ைமைய�� தைலவனி�
�ர�ைத��, அ�கா����ள
ேப�க� காளி���
ெசா��வைத��, காளி
ேப�க��� உைர�பைத��
எ���� ெசா��� வ��ட� பரணி

�லான� அைம��. பரணி நாளி�
ேப�க� �� ந�ண�ேசா�(
இர�த�� இைற�ச��� கல�த
உண�) அ�� ( சைம��) உ��

மக���� ஆ��பா�� களி��
ேபாரி� ெவ�ற ம�னைர� �க��
�க��ச�ைய� ��வ�. காளி���
�ளிக� ��வதாக அைமவ�.

https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%B0&action=edit&redlink=1


க��க���பரணிய��

�லைம�ப�� ப�� வ��
ெபா��க� வ�ள�க�ப�க��றன.

கட�� வா���

ேபா��தைலவனாக�ய

�ேலா���க� ெந�� ந���
ஆ�ச� ெச�ய ேவ��ெமன

கட�ைள� �த���� பாட�ப�க�ற�.

கைட த�ற��

க��க�த�� ேம� பைடெய����
ெச�ற �ர�க� வ�வத��� கால
தாமத� ஆனதா� அதைன� க��

��� அைம�� �ைற



மகளி� ஊட� ெகா�� கதைவ
அைட�ததாக��, அ�ெப�க�

மக��மா�� ஊட� நீ�க�� கதைவ�
த�ற��மா�� ெச�ய, தா� ெவ�ற�
ெப�ற க��க�ேபா� ப�ற�
��வ� ேபால�� அைம�த�.

கா� பா�ய�

க��க� ேபா��கள�த��
ந�ண��� சைம�த ேப�களி�
தைலவ�யாக�ய காளி உைற��
இடமாக�ய பாலைய� சா��த
கா�ைட� ப�ற�� ��வ�. இத��
பாைல ந�ல ெவ�ைமய��
ெகா�ைம �ைவ�ட�
�ற�ப���ள�.



ேகாய�� பா�ய�

காளி உைற�� இடமாக�ய கா���
ந�வ� அைம���ள காளி�
ேகாய�ைல� ப�ற�� ��வ�. இத��
காளி� ேகாய���
அ��பைட(அ�வார�, அ�த�வார�)
அைம�த�, �வ� அ��க�ய�, ��

ந���த�ய� �தலான
ெச�த�கைள� ��க�ற�.
�ேலா���க� பல ேபா��
கள�களி� ெப�ற ெவ�ற��
ச�ற��க� கா��� காண�ப�� பல
வைக� கா�ச�கேளா� ெதாட���
ப��த�� �ற�ப�க�ற�.

ேதவ�ைய� பா�ய�



காளி� ேகாய�ைல� ப�ற��
�ற�யப�� காளிைய� ப�ற��
��வ�. காளிய�� உ���க�
ப�ற���, �ேலா���க ேசாழனி�
�க�� இைடஇைடேய
�ற�ப�க�ற�.

ேப��பா�ய�

காளிைய� ���த�����
ேப�களி� இய��க�
�ற�ப�க�ற�. ேப�களி� உ���
நல�க� ப�ற� நைக� �ைவேயா�
வ�ள�க�ப�க�ற�. ச�ல ேப�களி�
உ��� நல�க� �ைற��
காண�ப�வதாக�� ,
�ேலா���கனி� பல ேபா��கள



ெவ�ற�க� �ற����
�ற�ப�க�ற�.

இ�த�ரசால�

ேப�க� �ழ காளி அர� ��ற���த
அமய�ேத ( அைவய��)
இமய�த����� வ�த �� ேப�
ஒ�� தா� க�� வ�த இ�த�ர
சால�கைள(மாய வ��ைதக�)�
கா��வதாக நைக��ைவ�ட�
�ற�ப�க�ற�.

இராச பார�பரிய�

�ேலா���கனி� ��ய��
வரலா� �ற�ப�க�ற�. கரிகா�



ேசாழ� ெதாட�க� ேசாழ வரலா�
�ற�ப�க�ற�

ேப� �ைற�பா�

பரணி�ேபா� ந�க�வத�கான
���ற�கைள� ேப�க� க�டதக�

��வ� இ�ப�த�. ேப�களி�
பச��ெகா�ைம, அ�ேப�க���

ஏ�ப�� ச�ல ந�ல �ற�க�,
இமய�த�� இ��� ேப� தா� வ�த
வழிய�� க��க�த�� க�ட

தீ��ற�க�, இைவகைள� ேக��
கணித�ேப� கன�� நன��
க��, �ேலா���கனா�
பரணி�ேபா� உ�� என�
��வ��, ப��ன� ந�கழ�ேபாவைத



��னற�வ��பாக� ���

�ைறய�� அைம�க�ப���ள�.

அவதார�

க��க�ேபா�� தைலவனான
�ேலா���க� ச�ற�ைப காளி
ேப�க���� ��வ� ேபா�
அைம�க�ப�ட இ�ப�த�ய��
�ேலா���க ேசாழனி� ப�ற��,
வள���, இளவர��ப�ட�, ��
��ய� �த�ய ெச�த�க�
வ�ள�க�ப�க�ற�. சா��க�ய

�ல�த�� ப�ற�� தா�� �லமா�
ேசாழ �ல�� அர�ரிைம ெப�ற� ,
இளவரசரா� இ��த ேபா� வட
த�ைச ேநா�க�� ேபா��� எ��த�,



ேசாழ� இற�த சமய�த�� ேசாழ
நா�ைட ந�ைலெப��த� ����ய� ,
ெப� ம�னனா� ச�ற��ற ஆ�ச�

ெச�த�, பாலா�ற�கைர��
நா�வைக� பைட�ட��,
ேதவ�ய�ட��, ச��றரச�க�
�ழ�� �ற�ப�ட ச�ற��,
த��ைலய���, அத�ைகய���
த�க�� ெச�� கா�ச�ைய
அைட�த� ஆக�ய ெச�த�க�
�ற�ப���ளன.

காளி��� �ளி �ற�ய�

கா�ச�ைய அைட�த
�ேலா���க� ஒ� ச��த�ர�
ப�த� கீ� அைம�ச�



�த�ேயா�ட� ��ற���த
ச�ற��� ச��றாரச�க� பல�� வ��
த�ைற ெச��த�ய��, த�ைற
ெச��தாத க��க ம�ன� ேம�
�ேலா���கனி� ஆைன�ப�

க�ணாகர� ெதா�டமா�

நா�வைக� பைட�ட�
ேபா��ெக��த இய���
�ற�ப�க�ற�. பல ஆ�கைள�

கட�� க��க� அைட�த��,
க��க�ைத எரிெகா�வ�

அழி�த��, அ� க�ட

க��கம�க� அரசனிட�
�ைறய��ட�� , அவ�
ெவ��ெட��த��, அைம�ச�
�தலாேனா� அவ��� அற�ைர�



பக��த��, அதைன மத�யாம�
க��க ம�ன� ேபா����
ெச�ற�மான ெச�த�க�
வ�ள�க�ப�க�ற�.

ேபா� பா�ய�

க��க�ேப� காளி�� ேபாரி�
இய�ைப ��வதாக அைம�த�.
நா�வைக� பைடய�� ெசய�க�,
தீவ�ரமான ேபா��ைற ,
க�ணாகர� த� களி�ைற
உ�த�ய�� இ� ப�க� பைடக��

ஒ�வைர ஒ�வ� ெபா�த
ெச�த�க��, இ� த�ற�த���
நா�வைக� பைடக�� பல
அழி�த��, ேபாரி� க�ைம�



தா�காம� க��க ம�ன� ஓ�
ஒளி�த��, அவைன� ப�ற��
ெகாணர த� பைடகேளா�
ஒ�ற�கைள��

க�ணாகர�ெதா�ைடமா�

அ��ப�ய ெச�த���, க��க
�ர�க� ஒ� மைல உ�ச�ய��
மைற�� ந��பைத� ப�ற�
அற��த�� அ� மாைல ேவைள
ஆனதா� ேபாரிடாம�, வ���� வைர
கா��ந��� வ���த ப��
க��கைர அழி�த��, க��க
�ர�க� உ���ைல�� நா��ற��
ஓ�ய��, அ�� த� கவ��த
ெச�வ�க�ட� �ேலா���க�
பா� ெச�� பணி�� ந��ற�மான



ெச�த�க� அழ�பட�
�ற�ப���ளன.

கள� பா�ய�

ேபாைர� ப�ற�� ெசா�� ���த
ேப� காளிைய� ேபா��கள�
கா�மா� அைழ�க காளி வ��
கள�ைத� க��, அ�கா�ச�கைள�
ேப�க���� கா��மா�
அைம���ள�. கா�ச�கைள�
கா��ய ப��, நீரா� �ழ��

உ��மா�ேப�கைள�

பணி�க�றா� காளி. அ�கணேம

ேப�க� ப� �ள�க�, நீரா� ��

சைம�� உ��� இய��
�ற�ப�க�ற�. ேப�க� பா��



வ�ைள� பா���
�ேலா���கனி� �க�
பாட�ப�க�ற�. ��வ�� ேப�க�
த�க��� பரணி� �� அளி�த
�ேலா���கைன வா���வதாக
க��க��� பரணி ��க�ற�.

இ���� அ�கால அரச�
இய��க�� அ�கால� ேபா�
�ைறக�� ச�தாய ந�ைலக��

�ற�ப���ள�.

அரச� இய��க��
அ�கால� ேபா�
�ைறக��



அ�கால அரச�க� த�ன�ேதா��
பைட�கல� பய��ச� ெப�றன�.
அ�வா� பய��ச� ���த ப�� த�
அைரய�ேல (இைடய��) உ�ள
உைறய�� அதைன� ���

வழ�க� இ��த�.

அர� ��ற����� ேபா�
அரசனி� ேதவ�ய�� உட�
இ��த� வழ�க�.

அரச��� ேசைவயா�ற
'அ��க�மா�' என�ப�ேவா�
இ��தன�. இவ�க� நாடக�,

பைட�கல� பய��ச�

அரசைவ



ந���த� �த�யவ�றா��,
பாைல, �ற��ச�, ம�த�, ெச�வழி
எ�� நா�வைக� ப�ணி��

வ�லவ�களா� ஆட�

பாட�களி� ச�ற�த���தன�.
இவ�க��. யா�, �ழ�, ம�தள�
�த�ய இைச�க�வ� வ�லா�
பல�� அரசைவய�� ஒ�
ப�க�ேத இ��ப�.

அரச� �க� பா�ேவாராக�ய �த�,
மகத�, ம�கல� பாடக�, வ�த�ய�,
ைவதளிக� எ�ேபா��
அரசைவய�� இ��தன�.

அரச���� ப�ற� வ���ப�ைத
அற�வ����, அரச�



க�டைளைய� ப�ற���
அற�வ���� ஒ��ேவா�
'த��ம�த�ர ஓைலயா�' என�
ெபய� ெப�� அரசைவய��
காண�ப�வா�.

அரச� நா�வைக�
ேசைனகேளா�� ஒ�� �ற����
பயண�ப��கா�

மைறேயா���� ெகாைட �த�ய
த�ம�க� ெச�வா�. அ�சமய�
கவ�வாண�க���� பரி�க�
அளி��� �ற�ப�வா�.

ேபரரச� �ற�ப��கா� அரச�
வா�கெவன ெஜயஒ�

பயண�



�ழ�க��, மைறயவ�
மைறெமாழி ஓ�த�� அ�கால
வழ�கமா��.

பயண� ெச�ேவா�
யாைன�����, ேத�����,
ச�வ�ைக����� ெச�வ�.
ச�ெகா� ம�கல ஒ�யாக�
க�த�ப�ட�. அரச�
�ற�ப��ெபா��

ச�ெகா�ேயா� ப��ய�க��

�ழ�க�� ெச���. யாைன மீ�
�ரசத���� ெச���.

அரச��� வழ�க�ப��
த�ைற� ெபா��க�



ேபரரச��� ப�ற ம�ன�க�
த�ைறயாக பல ெபா��கைள��
ெகா�� வ�� இ�வ�. மணி

மாைல, ெபா�னணி, ��,
ெபா�ெப��, ���மாைல,
மணிக� இைழ�த ஒ�ைற� சர�,
பத�க�,மணி��வ�ய�,
ெபா��வ�ய�, மகர� �ைழ
�த�யன�� வழ�க�ப�டன.

த�ைற�ெபா�ளாக

யாைன,�த�ைர,ஒ�டக�
�த�யன�� வழ�க�ப�டன.

இ�த�ைற�ெபா��கைள

எ��களி� மீ� ஏ�ற�� ெகா��

வ�தன�.



அரச�ைடய ப�ற�த நாைள
ம�க� ச�ற��ட�
ெகா��டா�னா�க�. அரச��

ம�க� மக���ச� ெகா��மா�

பல ெசய�கைள� ெச�வா�.

அரசனி� ப�ற�த நா�
'ெவ�ளணி நா�' எ���
'நா�ம�கல�' எ��� ெபய�
ெப��. �ேலா���க�
ஆ�ச�ய�� ஒ�நா� ேபா�
எ�நா�� ம�க� மக���ச� ெப�க
இ��தன�

ப�ற�த நா�

ச��றரச� இய��க�



ேபரரச� த� கழைல அைட�த
ச��றரச�க��� அ�ச� அளி��
த� அ�ய�ைன அவ� �� மீ�
ைவ�� அ�� ெச�வ�
வழ�கமாக இ��� வ���ள�.

ேபரரச� யாைன மீ� ஏ�� ேபா��
த� அ�கைள� ச��றரச� ��மீ�
ைவ�� ஏ�� வழ�க� இ��த�.

ேபரரச�களி� அைம�ச�க�
ச��றரச�களா� ெபரி��
மத��க�ப�டா�க�. ேம��
ச��றரச�க� அைம�ச�களிட�
பணி�ட� ஒ�க� வ�தா�க� என
அற�யலாக�ற�.

அைம�ச�க�



வ���வா� ெப. பழனிேவ�
ப��ைள அவ�க� எ�த�ய
க��க��� பரணி.
த��ெந�ேவ�� ெத�னி�த�ய
ைசவ ச��தா�த ��பத���� கழக�,
�மிெட�. - 1965

வ��க��ல�த�� ப��வ��
தைல�ப�லான எ��தா�க�
உ�ள�:
க��க��� பரணி

உசா��ைண

https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B1%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%BF
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