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கம்பாநானணம் 
 
 இபாநானணம் இதிகாசம் இபண்டனுள் 

பதாயது 
 கம்பாநாணனம் ஒரு யமி தல் 
 யடமநாமினில் யால்நீகி ழுதின 

இபாநானணம் பதல் தல் 
 கம்பாநானணம் யால்நீகி இபாநானணத்தின் 

மநாமிமனர்ப்பு அன்று தழுயல் 
 இனற்ினயர் கம்ர் 
 கும் 9 ஆம் தற்ாண்டு (அ) 10 ஆம் 

தற்ாண்டு ன்ர். 
 ிந்த ஊர் சசாமாட்டுத் திருமயழுந்தூர் 
 கம்ப் இந்த ஊர் ாண்டின ாட்டு ாட்டபசன் 

சகாட்டட 
 கம்டப ஆதரித்தயர் சடடனப் யள்ல். 
 கம்ர் 1000 ாடலுக்கு ஒருபட சடடனப் 

யள்டப் ாடியுள்ார். 
 கம்ர் தம் தலுக்கு டயத்த மனர் 

இபாநாயதாபம் 
 கம்பாநானணம் தல் அடநப்பு:காண்டம் – 6, 

டம் – 113, ாடல்கள் – 10569 
காண்டம்: 

1. ாகாண்டம் 
2. அசனாத்தினா காண்டம் 
3. ஆபண்ன காண்டம் 
4. கிஷ்கிந்தா காண்டம் 
5. சுந்தப காண்டம் 
6. யுத்த காண்டம் 

 பதற்டம், ஆற்றுப்டம் இறுதிப்டம் 
யிடட மகாடுத்த டம் 

 தநிமின் நிகப் மரின தல் கம்பாநானணம் 
 

 காப்ினத்தின் உச்சகட்ட யர்ச்சி 
கம்பாநானணம் 

 திருநாின் அயதாபம் இபாநன் 
 இபாநின் கும் சூரின கும் 
 தந்டத தசபதன், தாய் சகாசட (மகௌசல்னா) 
 யர்ப்புத்தாய் டகசகனி 
 ாடு சகாசம் 
 கபம் அசனாத்தி 
 ஆசிரினர் யசிட்டர் 
 டகசகனினின் சதாமி கூி 
 கூினின் இனற்மனர் நந்தடப 
 டகசகனினின் நத்டத நாற்ினயள் கூி 
 இபாநின் தம்ினர் மூயர்: 

1. பதன் 
2. இக்குயன் 
3. சத்ருக்கன் 

 இபாநால் தம்ினபாக 
ஏற்றுக்ககாள்ப்ட்டயர்கள் மூயர்: 

1. குகன் 
2. சுக்ரீயன் 
3. யடீணன் 

 இபாநன் பதன் பதாகக் மகான்து தாடடக 
ன் மண்டண. 

 யிசுயாநித்திபரின் னாகத்டதக் காக்கும் 
மாருட்டு இபாநன் தாடடகடனக் மகான்ான். 

 இபாநட நிதிடக்கு அடமத்துச் மசன்யர் 
யிசுயாநித்திபர். 

 இபாநன் - சீடத திருநணம் டந்த இடம் 
நிதிட 

 சீடதனின் தந்டத கன் 
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 சீடதக்கு ாகி, டநதிி ன் 
சயறுமனர்களும் உண்டு. 

 பதன் நடயி நாண்டி 
 இக்குயன் நடயி ஊர்நிா (கன் நகள்) 
 சத்ருக்ன் நடயி சதகீர்த்தி (கன் நகள்) 
 இபாயணன் நடயி நண்சடாதரி 
 கும்கருணன் நடயி யச்சிபசுயாட, தீர்க்க 

சுயாட 
 யடீணன் நடயி சுபடந 
 டகசகனினின் நகன் பதன் 
 சுநத்திடபனின் நக்கள் இக்குயன், 

சத்ருக்கன் 
 ஆதிசசடின் அயதாபம் இக்குயன் 
 திருநணம் படிந்து அசனாத்தி யரும் யமினில் 

இபாநட திர்த்தயர் பசுபாநர் 
 கங்டகக் கடபடனக் கடக்க இபாநனுக்கு 

உதயினயன் குகன். 
 குகின் தடகபம் சிருங்கிசபம் 
 கிஷ்கிந்டதடன ஆண்டயன் யாி 
 யாி நடயி தாடப 
 யாி நகன் அங்கதன் 
 யாி தம்ி சுக்ரீயன் 
 யாிடனக் மகான்யன் இபாநன் 
 சுக்ரீயன் அடநச்சன் அனுநான் 
 இபாநனுக்காகச் சீடதனிடம் தூது மசன்யன் 

அனுநான். 
 இபாநனுக்காக இபாயணிடம் தூது 

மசன்யன் அங்கதன். 
 அங்கதன் தூது யால்நீகி இபாநானணத்தில் 

இல்ட. 
 இபண்னயதம் யால்நீகி இபாநானணத்தில் 

இல்ட. 
 யடீணன் நகள் திரிசடட 

 இபாயணன் நகன் இந்திபித் 
 இந்திபித்தின் இனற்மனர் சநகாதன் 
 இந்திபித்தின் அம்ால் நனங்கி யிழுந்தயன் 

இக்குயன். 
 இந்திபித்டதக் மகான்யன் இக்குயன் 
 14 ஆண்டுகள் தூங்காநல் இருந்து 

இந்திபித்டத இக்குயன் மகான்ான். 
 சதய – அசுபப்சார் 18 யருடம் டந்தது. 
 இபாநானணப் சார் 18 நாதம் டந்தது. 
 நகாாபதப் சார் 18 ாள் டந்தது. 
 மசங்குட்டுயின் யடாட்டுப் சார் 18 

ாமிடக டந்தது. 
 இபாநன் படிசூட்டிக் மகாண்ட சாது 

அரினடண தாங்கினயன் அனுநான். 
 உடடயாள் ந்தினயன் அங்கதன் 
 மயண்மகாற்டக் குடட ிடித்தயன் பதன் 
 கயரி யசீினயர்கள் இக்குயன் சத்ருக்கன்  
 படிடுத்துக் மகாடுத்தயர் சடடனப் 

யள்ின் 
பன்சார் படிசூட்டினயன் யசிட்டன் 

 கம்ர் தம் பாநானணத்டத அபங்சகற்ின இடம் 
திருயபங்கம். 

 
 கம்ர் எழுதின ி நூல்கள்: 
 

1. ர் ழுது 
2. திருக்டக யமக்கம் (இபண்டாம் உமவு 

ற்ினது) 
3. சடசகார் அந்தாதி 
4. சபசுயதி அந்தாதி 
5. கம்ர் நகன் அம்ிகாதிஅம்ிகாதி 

ழுதினது அம்ிகாதிக்சகாடய 
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 இபாந ாடகக் கீர்த்தட ழுதினயர் - அருணாசக் கயிபானர் 
 

 புகழுரபகள்: 
 
“கம்ன் ன்மாரு நாிடன் யாழ்ந்ததும்” 
“கம்டப் சா யள்ளுயடப் சால் 
இங்சகாடயப் சால் பூநிதில் னாங்கணுசந ிந்ததில்ட”- ாபதி 
 
 மநற்மகாள்: 
 
“இருயரும் நாிப்புக்கு இதனம் ய்திார்” 
“அண்ணலும் சாக்கிான் அயளும் சாக்கிான்” 
“யபீபம் கத்சத சாட்டு மயறும் டகசனடு இங்டக புக்கான்” 
“இன்று சாய் ாட யா” 
“யஞ்சிமன ஞ்சமந யஞ்சநகள் யந்தாள்” 
“சசுயது நாம் இடடப்சணுயது காநம் 
  கூசுயது நானுடடப ன்று ம் மகாற்ம்” 
“இற்ிப்பு ன்மதான்றும் இரும்மா ன்தான்றும் 
  கற்மனும் மனபமதான்றும் கிடம் புரினக் கண்சடன்” 
“கயிமனக் கிடந்த சகாதாயரினிட யபீர் கண்டார். 
“தண்டட நனில்கள் ஆட தாநடப யிக்கம் தாங்க” 
“யண்டந இல்ட ஓர் யறுடந இன்டநனால்” 
“ல்ாரும் ல்ாப் மருஞ் மசல்யபம் ய்தாச 
  இல்ாரும் இல்ட உடடனாரும் இல்ட நாசதா” 
“உனிமபாம் உடயசதார் உடம்பும் ஆனிான்” 
“கல்ாப் புல்ர்க்கு ல்சார் மசான் மாருமப் சானிற்ன்ச” 
“டக யண்ணம் அங்குக் கண்சடன் 
  கால்யண்ணம் இங்குக் கண்சடன்” 
“ஆனிபம் இபாநர் ின்சகழ் ஆயசபா” 
“அன்ர்ந்த மசந்தாநடபடன மயன்தம்நா” 
“யிருந்துயரின் ன்னுறுசநா ன்று யிம்பம்” 
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 கம்பாநானணம்: 
 
தாதுகு சசாட சதாறும் சண்கக் காடு சதாறும் 
சாதயிழ் மாய்டக சதாறும் புதுநணத் தடங்கள் 
சதாறும் 
நாதயி சயிப் பூக யந்மதாறும் யனல்கள் 
சதாறும் 
ஓதின உடம்பு சதாறும் உனிமப உான தன்ச. -
 கம்ர் 
 
 அமனாத்தினா காண்டம்: 
குகன் டம் 
குகன் யருரக 
ஆன காடனின் ஆனிபம் அம்ிக்கு 
ான கன்சார்க் குகன்னும் ாநத்தான் 
தூன கங்டகத் துடயிடும் மதான்டநனான் 
காயும் யில்ின் கல்திபள் சதாிான். 
 
 குகின் மதாற்ம்: 
 
துடினன் ானின் சதால்மசருப்பு ஆர்த்தசர் 
அடினன் அல்மசிந் தன் ித்திான் 
மடின தாட மருங்கின் ீர்பகில் 
இடினி சாடுழுந் தான் ஈட்டிான். 
 
 குகன் இபாநரக் காண யருதல்: 
 
சிருங்கி சபம் த்திடபக் கங்டகனின் 
நருங்கு சதான்றும் கருட யாழ்க்டகனன் 
ஒருங்கு சதமாடு நீன்உ காபத்தான் 
இருந்த யள்டக் காணயந் மதய்திான். 
 
 

கூயா பன்ம் இடசனான் குறுகிீ 
ஆயான் னார் அன்ின் இடஞ்சிான் 
சதயா ின்கமல் சசயிக்க யந்தமன் 
ாயாய் சயட்டுயன் ாய்அடிசனன் ன்ான். 
 
 குகரக்குித்து இபாநிடம் இக்குயன் 
கூினது: 

 
ிற்ி ஈண்டு ன்றுபுக்கு மடினயன் மதாழுது 
தம்ி 
மகாற்ய! ின்டக் காணக் குறுகின் ிநிர்ந்த 
கூட்டச் 
சுற்பம் தானும்; உள்ம் தூனயன்; தானின் 
ல்ான்; 
ற்றுீர்க் கங்டக ாயாய்க்கு இட; குகன் 
ஒருயன் ன்ான் 
 
 இபாநன் இக்குயிடம் குகர 
அரமத்துயபப் ணித்தும், யந்த குகன் 
ணிதலும்: 

 
அண்ணலும் யிரும்ி ன்ால் அடமத்திீ 
அயட ன்ான் 
ண்ணயன் யருக ன்ப் ிரியின் யிடபயில் 
புக்கான்  
கண்ணடக் கண்ணின் சாக்கிக் கிந்தன் 
இருண்ட  குஞ்சி 
நண்ணுப் ணிந்து சநி யடத்துயாய் 
புடதத்து ின்ான். 
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 மதனும் நீனும் யிருப்த்துடன் ககாண்டு 
யந்தாகக் குகன் கூறுதல்: 

 
இருத்தி ஈண்டு ன்சாடும் இருந்தின் 
ல்ட ீத்த 
அருத்தினன் சதனும் நீனும் அபதினுக்கு அடநய 
தாகத் 
திருத்தின் மகாணர்ந்சதன் ன்மகால் திருவும் 
ன் யபீன் 
யிருத்தநா தயடப சாக்கி பறுயன் யிம் 
லுற்ான் 
 
 இபாநன் குகரப் ாபாட்டல்: 
 
அரினதாம் உயப் உள்த் தன்ிால் அடநந்த 
காதல் 
மதரிதபக் மகாணர்ந்த ன்ால் அநிழ்தினும் சீர்த்த 
யன்ச 
ரியிில் தமீஇன ன்ில் யித்திபம் ம்ந 
சார்க்கும் 
உரின இிதின் ாபம் உண்டமம் அன்சா 
ன்ான் 
 
 குகன் மயண்டுமகாள்: 
 
கார்குாம் ித்தான் கூக் காதன் உணர்த்து 
யான்இப் 
ார்குாம் மசல்ய ின்ட இங்ஙம் ார்த்த 
கண்டண 
ஈர்கிாக் கள்ய சன்னான் இன்ின் இருக்டக 
சாக்கித் 

தீர்கிசன் ஆ டதன மசய்குமயன் அடிடந 
ன்ான். 
 
 குகன் ககாண்டுயந்த டகில் மூயரும் 
புப்டல்: 

 
சிந்தட உணர்கிற்ான் மசன்ன் 
யிடபசயாடும் 
தந்தன் மடுாயாய் தாநடப னத்தான் 
அந்தணர் தடநமனல்ாம்  அருளுதிர் 
யிடடன்ா 
இந்துயின் ததாசாடு இயமா டிிசதா. 
 
 குகன் டரகச் கெலுத்துதல்: 
 
யிடுி கடிமதன்ான் மநய்உனிர் அடனானும் 
படுகின் மடுாயாய் பரிதிடப மடுயரீ்யாய்க் 
கடிதிில் நடஅன்க் கதினது மசின்ார் 
இடர்உ நடசனாரும் ரியுறு மநழுகாார். 
 
 குகன் உடன்யருயதாக யின்மாது 
இபாநன் கூற்று: 

 
அன்யன் உடபகசா அநனும் உடபசர்யான் 
ன்னுனிர் அடனாய்ீ இயல்உன் இடனான் 
இந் 
ன்னுத யள்ின்சகள் ிர்கடல் ிமநல்ாம் 
உன்னுடடனது. ான் உன் மதாமில் உரிடநனின் 
உள்சன்.
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