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சங்க இலக்கியத்தில் உணவு பதப்படுத்துதல் 

க . நளினி, த. சிவக்கும ர் 

*உதவிபா் பபர சிரியரா்களா் , நுணா் ணுயிரியலா்  துறை, 

அயா்யந ட ரா் ஜ னகி அமா்ம ளா்  கலா்லூரி, சிவக சி – 626 124, தமிழா்ந டு, இநா்திய . 

 

முன்னுரர 

 மனிதனினா்  இனா்றியறமய ததா் பதறவய க உணவு உளா்ளது. உணவுபா் பப ருடா்களா்  ந ளறடவிலா்  

பகடுமா்  தனா்றமயுறடயனவ குமா் . உணவுபா் பப ருடா்களா்  பகடுதலா்  இனா்றி இருகா்கபா் பதபா்படுதா்துதலா்  எனா்பது 

இனா்றியறமய தது ஆகுமா் . உணவு பதபா்படுதா்துவது எனா் பது கணா் ணுகா்குபா் புலபா்பட த நுணா் ணுயிரிகளா்  

உணவினா்  மீது பெயலா்புரிய த வறகயிலா்  ப துக கா்கபா்படுவதுமா் , பமலுமா்  உணவிலா்  உளா்ள பக ழுபா்பு, 

ஆகா்சிஜபனைா்ைமா்  அறடய மலா்  பெயா்வதுமா்  ஆகுமா் . ெஙா்க இலகா்கியதா்தினா்  வழிய கபா் பழநா்தமிழரா்களினா்  உணவுபா் 

பதபா்படுதா்துதலா்  முறைகறளபா் பைா்றி இவா்  ஆயா்வுகா் கடா்டுறர ஆயா்நா்தறிகினா்ைது. 

 

உணவு பதப்படுத்துதல்  

 உணவிறனபா் பதபா்படுதா்தி உணா் ணுமா்  முறை பத னா்றுபத டா்டுகா் க ணபா்படுகினா்ைது. பல 

நூைா்ை ணா் டுகளுகா்கு முனா்னரா் பஞா்ெமா் , பவளா்ளமா் , பப ரா் பப னா்ை சூழா்நிறலகளிலா்  பதபா்படுதா்தபா்படா்ட உணவுகளா்  

பயனா் படுதா்தபா்படா்டுளா்ளன. பமலுமா்  பநடுதூரமா்  கபா்பலிலா்  பயணமா்  பெயா்பவ ரா் உணா் பதைா்குமா்  பதபா்படுதா்தபா்படா்ட 

உணவுகளா்  பயனா்படா்டுளா்ளன.  

 

 ெஙா்க இலகா்கியதா்திலா்  உணவு எவா்வ று பதபா்படுதா்தபா்படா்டுளா்ளது எனா் பறதபா் பல ப டலா்களா்  ெ னா்ை க 

உறரகா்கினா்ைன. உணவு பதபா்படுதா்தபா்படுமா்  முறைகள க ெஙா்க இலகா்கிய ப டலா்களிலா்  மூனா்று வறககளா்  

குறிகா்கபா்படா்டுளா்ளன.  

1. உபா்பிடலா்  (Salting) 

2. உலரா்தா்துதலா்  (Drying) 
3. புறகபப டுதலா்  (Smoking) 
 

உப்பிடல் 

 ெஙா்க இலகா்கியஙா்களிலா்  தமிழரா்களா்  

மரகா்கறிறயகா் க டா்டிலுமா்  புல லா்  உணறவ 

விருமா்பியுணா் டுளா்ளனரா். பநயா்தலா்  நில மகா்களா்  இை லா் , 

சுை  பப னா்ை பல மீனா்கறளபா் பிடிதா்து உபா்புகா்கணா் டமா்  

பப டா்டு உலரா்தா்திகா் கருவ ட கா்கியுளா்ளனரா். இதறன, 

 “பபருநீர் அழுவத்து எந்ரத தந்த  

பக ழுமீன் உணங்கல் படுபுள் ஒப்பி”  

 (அகந னூறு, 20) 

 

 ‘Our father gave us fatty fish, that he 

 had caught in the huge ocean, to dry’ 

(Vaidehi Herbert (Translator), www.learnsangamtamil.com)   

எனா்ை அகந னூைா்று ப டலடி குறிபா்பிடுகினா்ைது. மீனா்கறள உபா்பிடா்டுகா் கருவ ட க உணா் ணுமா்  முறைறய 

நமகா்குதா் பதளிவ கபா் புலபா்படுதா்துகினா்ைது. “உணஙா்கலா் “ எனா்ை பெ லா்ல டா்சி மீனா்களா்  உபா்பிடா்டுபா் 

பதபா்படுதா்தபா்படா்டறத உணரா்தா்துகினா்ைது. 

 

உலரத்்துதல் 

 உணவிறன நனா்ை க பவயிலிலா்  உலரா்தா்தி அவைா்றிலா்  உளா்ள நீரா் இருபா்றபகா் குறைதா்து, நுணா்  கிருமிகளா்  

உணவிறனதா் த கா்க மலா்  இருகா்க உலர றவதா்தலா்  பயனா் படுதா்தபா்படா்டுளா்ளது. இதறன, 

  “இரும்புலி துறந்த ஏற்று ம ன் உணங்கல்”  (அகந னூறு, 107)  

‘Where a big tiger killed a stag, ate to its full, 

and left the flesh to dry on a wide granite’  

(Vaidehi Herbert (Translator), www.learnsangamtamil.com) 
எனா்ை அகந னூறு ப டலடி கூறுகினா்ைது. ம னா்  இறைொ்சிறய உலர றவதா்து வைா்ைல கபா் பயனா்படுதா்தியறம 

புலன கினா்ைது. ‘ம னா்  உணஙா்கலா் ’ எனா் பது பதபா்படுதா்தபா்படா்ட ம னா்  இறைொ்சிறயகா் குறிகா்கினா்ைது.  

 

  உலர றவதா்த த னியஙா்களா் , பவள ணா் றமகா்குமா்  பயனா் படா்டுளா்ளன. இதறன, 

 “படரல மூன்றில் சிறுதிரன உணங்கல்”   (புைந னூறு, 319) 
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 ‘It is dark now to put out dried tiny 

 millet for the pigeons and quails, to take as bait’ 

(Vaidehi Herbert (Translator), www.learnsangamtamil.com) 
 

எனா்ை புைந னூறு ப டலடியிலா்  சிறுதிறனதத த னியஙா்கறள நனா்ை க உலர றவதா்து, அவைா்றைொ் பெமிதா்து 

றவதா்து, உணவு விறளொ்ெலா்  இலா்ல த ந டா்களிலா்  மகா்களினா்  உணவுபா் பிரொ்ெறனறய நீகா்க, 

இபா்பதபா்படுதா்தபா்படா்ட திறனறயபா் பயனா்படுதா்தியறமபா் புலன கினா்ைது. 

 

   புவியியைா்  சூழலுகா்கு ஏைா்பதா் தஙா்கறளொ் 

சுைா்றிலுமா்  க ணபா்படுமா்  பப ருடா்கறளபா் பயனா் படுதா்தி 

தஙா்களுறடய வ ழா்கா்றகறயொ் ெஙா்கதா் தமிழரா்களா்  

அறமதா்துகா் பக ணா் டனரா். புழஙா்கு பப ருடா்களுளா்  ஒனா்ை ன 

சுளவினா்  மீது உணவுபா் பப ருளா்கறள க ய றவதா்துளா்ளனரா்.  

 

 “மமந்மத ல் கரளந்த தீங்பக ள் பவள்எள் 

சுளகிரட உணங்கல் பசவ்வி பக ண்டு” 

 ((புைந னூறு, 321) 

 

‘ ……….. ……………………………………………….snatches some sweet white 

seasame seeds, newly husked, dring on a winnowing pan’ 

(Vaidehi Herbert (Translator), www.learnsangamtamil.com) 

 
எனா்ை ப டலினா்  அடி, உணவுபா் பப ருடா்கறள சுளகிலா்  க ய றவதா்து பயனா் படுதா்துமா்  வழகா்கதா்றதகா் 

குறிபா்பிடுவது புலன கினா்ைது. 

 

புரகயிடல் 

  விைகு பப னா்ை த வரபா் பப ருடா்கறள எரிபா்பத லா்  வருமா்  புறகறய உணவினா்  மீது பட 

றவபா்பதினா்  மூலமா்  இபா்புறகயிடலா்  முறை பதபா்படுதா்தபா்படுகினா்ைது. ெநா்தனபா் புறக பக ணா் டு இறைொ்சிறய 

உலர றவதா்தறத,  

 

 “ச ந்த பெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும்”   (அகந னூறு, 172) 

 

 ‘…………………………..cooks and eats meat on a fire lit with sandal wood’ 

(Vaidehi Herbert (Translator), www.learnsangamtamil.com) 
 

எனா்ை ப டலஅடி குறிபா்பிடுகினா்ைது. உணறவபா் புறக பப டா்டுபா் பதபா்படுதா்துமா்  முறை இருநா்தறத அகந னூறு 

விளகா்கியுளா்ளது.  

 

நிரறவுரர 

  ெஙா்க க ல மகா்களா்  உணவுபா் 

பப ருடா்கறள, உபா்பிடலா் , உலரா்தா்துதலா் , புறகபப டுதலா்  

பப னா்ை பல முறைகளிலா்  பதபா்படுதா்திொ் பெமிதா்து றவதா்து 

ப துக தா்து வநா்தறதொ் ெஙா்கபா் ப டலா்களா்  

பதளிவுபடுதா்துகினா்ைன. அறிவியலா்  வளரா்ொ்சியறடய த 

க லதா்திலா்  உணவிறனபா் பதபா்படுதா்தி உணா் ட 

ெஙா்கம நா்தரினா்  அறிவ ரா்நா்த பெயறல ஆயா்நா்தறிய 

முடிகினா்ைது.  

 

 

FOOD PRESERVATION IN CLASSICAL 
LITERATURE 

K. Nalini and T. Sivakumar 

Food is an essential requirement of Human entity.  In order to preserve it from decaying 

and to hamper the micro organism’s pessimistic influence into it, certain procedures were 
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followed by our forerunners. Moreover, the cholesterol should be  curtailed from oxidized.  Our 
Classical Tamil literature tells that people tend to preserve food during famine, flood, war and 
sea voyages. Three methods were in use, they are salting, drying and smoking. People preferred 
meat over vegetables. Thus they put salt on fish and let them dry over a passage of time.  In 
accordance with the geographical circumstances, people made use of the available things 
around them to preserve food. While burning the fire wood, the smoke made to fall on the 
cooked food to preserve.  This is how they saved food and conveyed this through classical 
songs. 

 


