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சங்க இலக்கியத்தில் பசி 
 

ஜெ. ஜசல்வமுத்தும ரி 

 

உதவிப்பபர சிரியர், பக. ஆர.் கலல (ம) அறிவியல் கல்லூரி,  

பக வில்படட்ி, தமிழ்ந டு, இந்திய . 

 

 

  ஒவா்வவ ரு வச லா்லுகா்குமா் ஒவா்வவ ரு வரல று உணா் டு. எதா்தனனய   வச றா்களா்  வ ழா்நா்து 

வீழா்நா்து ய   ா்விடா்டன. ஆன லா் , சில வச றா்களா் மடா்டுயம வத டரா்நா்து வழகா்கிலா்  உளா்ளயத டு 

மடா்டுமிலா்ல மலா் மகா்களினா்  உணரா்விலுமா்  ஒனா்றி ா்ய   ா்  உளா்ளன. அதா்தனக  வசமா்னம  ன வச றா்களுளா் 

ஒனா்று “ சி”.  உடலிலா் ஏறா் டுமா்  சி எனா்னுமா் யவதி ம றா்ற உணரா்வினன வவளி ா் டுதா்த இனா்றளவுமா்  சி 

எனா்ற வச லா்யல   னா் டுதா்த ா் டா்டு வருகிறது. உலகள வி   சி குறியீடு (Global Hunger Index)வழஙா்கி  2020 

- ஆமா் ஆணா் டுகா்க ன அறிகா்னகயிலா் 107 ந டுகளிலா்  இநா்தி   94-வது இடதா்னத ா் வ றா்றுளா்ளது. இவா்  ஆ ா்வு 

இநா்தி  ந டா்டு மகா்களினா்  வறுனம வ ழா்கா்னகன  இடிதா்துனரகா்குமா் விதம க அனமகிறது. ம னமா் , குலமா் , 

கலா்வி,அறிவுனடனம, த னமா் , தவமா் , உ ரா்சா்சி,த ள ணா் னம,வ ணா் மீது ஆனச ா் டுதலா் எனா்னுமா்  தா்துமா்   சி 

வநா்திட ா்  றநா்து ய  குமா் எனா்று ஒளனவ  ரா் இ றா்றி  நலா்வழி எடுதா்துனரகா்கிறது.  சி எனா்ற ஒறா்னற 

உணரா்வு ஆயிரம யிரமா்  ஆணா் டுகள  ா்சா் வச லா் வ  ருளா்  ம ற மலா்   ணிதா்துகா் வக ணா் டிருகா்கிறது. 

தமிழரா்களினா்  வ ழா்வி லா்  வ டா்டகம ன சஙா்க இலகா்கி தா்திலா்  சி எனா்னுமா் வச லா்   னா் டுதா்த ா் டா்ட 

வழகா்க றா்னற எடுதா்து இ மா்புவயத இகா்கடா்டுனரயினா்  யந கா்கம க அனமகிறது. 

பசி - பவறு ஜபயரக்ள் 

   சி எனா்னுமா் யவரா்சா்வச லா்லுடனா்  பினா்வன டா்டுகா்களா்  இனணநா்து  சிதா்த,  சிதா்து,  சிதா்துமா் , 

 சி  ரா்,  சி ரா்,  சிதா்தனா்று, சிய , சீஇஎனா்று சஙா்கஇலகா்கி மா்  முழுவதிலுமா் 86 வச றா்களா் 

இடமா்வ றா்றுளா்ளன. இ ா் சி மகா்களா் , விலஙா்குகளா் ,  றனவகளா்  என விரிநா்து வசலா்கிறது. 

பழம் பசி கூரந்்தஎம் இரும்பபர ்ஒக்கஜல டு (ஜபரும்ப ண ற்றுப்பலட 25)   

பசித்த ய லன பழங்கண்    (அகந னூறு, 321)  

பசித்தன்று அம்மஜபருந்தலக ஊபர    (புறந னூறு, 318) 

க ந்தள் அம்சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என  (குறுநா்வத னக 100) 

பசித்தும் வ பர ம் ப ரமும் இலபம   (புறந னூறு, 145) 

வ டிய பசியர்ஆகிப் பிறர்    (புறந னூறு, 240)  

பசிய ர்ஆகல் ம று-ஜக ல் விசி பிணி   (புறந னூறு, 153) 

புரவலர் இன்லமயின் பசிபய அலரயது    (புறந னூறு, 69)  

  யமறா்கணா் ட சஙா்க இலகா்கி தா்வத டரா்களா்  மகா்களினா்  வறுனம உசா்சதா்னதயுமா் வ ரி 

வழஙா்கி  வளா்ளலா்களினா்  வக னடதா் தனா்னமன யுமா்  கணா் முனா் யன நிறுதா்துகினா்றன. 

 

பசியின் இலணசஜ்ச ற்கள் 

   சி எ ா் டி ா் டா்ட  சி  க இருகா்குமா் எனா் னத சஙா்க இலகா்கி ஙா்களா்  எடுதா்துனரகா்கினா்றன. 

ஓய்பசி, உயங்குபசி, உறுபசி, க ய்பசி, ஜத ல்பசி, வயிறுபசி, கடும்பசி, ஆடுபசி, நீடுபசி, அழிபசி, 

பழம்பசி. யமறா்கணா் ட வச றா்களிலா்  கணா் ட  சின தா் தீரா்தா்தலா்  வ  ருடா்டு சில வச றா்களா் 

  னா் டுதா்த ா் டா்டுளா்ளன. அனவ  வன, கலளதல், தீரத்்தல், பப க்கல், ஜபயரத்்தல் ஆகுமா் . இனா்றளவிலா்  

இசா்வச றா்களிலா்   ல வழகா்வக ழிநா்து ய  யினுமா்  சி உணரா்வு மடா்டுமா் யமயல ஙா்கி இருகா்கிறது. 

சங்க இலக்கியத்தில் உயிரப்்பசி 

மக்கள் 

  வறுனம நினலன  ா்வ  றுதா்தவனரயிலா் அனா்னற  சமூகமுமா் இனா்னற  சமூகமுமா் 

வ ருமளவிலா் ஒனா்ற க இரு ா் னத சஙா்க ா்  டலா் வழி உணரமுடிகிறது.  சிய  டு மகா்களா்  அவரா்களா்    ணரா், 

புலவரா், குறி ா்பிடா்ட ஊரா் மகா்களா்  என அவரா்களினா்   ர ா்பு விரிநா்து  ரநா்து வசலா்கிறது. மறா்ற 

இலகா்கி ஙா்கனளகா் க டா்டிலுமா் புறந னூறா்று ா்  டலா்களா்  மகா்களா்   சின  யமறா்யக ளிடா்டுகா் க டா்டுகினா்றன. 

  ய கனா் , நளா்ளி, குமணனா் , யக  ா்வ ருஞா்யச ழனா்  ய  னா்ற வளா்ளலா் வ ருமகா்களா்  ணரா்களா் , 

புலவரா்களா்  மறா்றுமா் மகா்களினா்   சி தீரா்தா்த ஈனகன  புலவரா்கள கி   ரணரா், வ ருஞா்சிதா்திரன ரா், 

பிசிர நா்னத ரா், வ ருநா்தனலசா்ச தா்தன ரா் உளா்ளிடா்யட ரா்  டி ா் வ ருனம ா் டுதா்தியுளா்ளத க  புறந னூறு 

இலகா்கி மா் சுடா்டுகிறது. 

   சஙா்க இலகா்கி  புறந னூறா்று ா்   டலா் 173  சி ா்பிணி மருதா்துவனா்  இலா்லதா்னத 

எடுதா்துகா்க டா்டுகிறது.சிறுகுடிகிழ னா்   ணா்ணனினா்  இலா்லதா்னததா் யதடி வநா்த யச ழ அரசனா்  கிளா்ளிவளவனா் , 

சிறுவரா் கூடா்டமா் குடுமா் தா்த ருகா்கு தநா்த யச றா்று மூடா்னடகனளதா் தூகா்கிகா் வக ணா் டு வசலா்வனத ா்   ரா்தா்து 

 சி யந ன  ா்ய  கா்குமா்மருதா்துவன கி  ணா்ணனா்  எனா்னுனட  வ ழா்ந னளயுமா் யசரா்தா்து வ ழ யவணா் டுமா் 

எனா்று   டி வ ழா்தா்தி அவரா் இலா்லமா் அருகில ?வத னலவில ? என வினவுவத கஇ ா்  டலா்அனமநா்துளா்ளது. 
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ய ன் வ ழும் ந ளும் பண்ணன் வ ழிய…… 

பசிப்பிணி மருத்துவன் இல்லம் அணித்பத ? ஜசய்த்பத ? கூறுமின்  (புறந னூறு, 173)  

 

  ‘ சி’ எனா்ற வச லா் சஙா்க இலகா்கி மா் முழுவதுமா்  ரவல ககா் க ண ா் டுகிறது. ஆன லா்  

 டா்டினி எனுமா் வச லா் புறந னூறு 370 ஆமா்    டலிலா் மடா்டுமா் இடமா்வ றா்றுளா்ளது. வயிற ர உணவளிதா்த 

மனா்னனா்  வநடுஞா்வசழி னன வ ழா்தா்துவத கவுமா் புலவரா் ய  ா்மகளினா்   டா்டினின  அறிவுறுதா்துவத கவுமா் 

இ ா்  டலா்  அனமகிறது. 

மரந்தலலச ்பசர்ந்து பட்டினி லவகி   (புறந னூறு, 371) 

  இ றா்னக வளமா் வசழி ா்ய  டு இருநா்த சஙா்க க லதா்தி  மகா்களினா்  வ ழா்கா்னகயிலுமா் 

 சியுமா் டா்டினியுமா் வத டரா்நா்த வத டரா்கனத  கயவ இருநா்துளா்ளனத யமறா்கணா் ட   டலா்களினா்  வழி அறி  

முடிகிறது. 

விலங்குகள்  

  ஐநா்தறிவு உயிரினஙா்களிலா்  ஒனா்ற ன ம கா்களினா்   சியுமா் மகா்களினா்   சிகா்கு 

இனண  கயவ இருகா்கினா்றன. புலி, ந ய், ய லன, நரி, ம ன், ஒட்டகம், ஆடு, ம டு, மந்தி, பூலன என 

இவா்விலஙா்குகளினா்   சியுமா்  அ ா் சின கா் கனள  அவறா்றினா்  இனணகளா் யமறா்வக ளா்ளுமா் மு றா்சிகளுமா் 

வவறா்றிகளுமா்  சஙா்க ா்  டலா்களிலா்  உவனம, உருவகஙா்கள க இடமா்வ றுகிறது. 

புலி பசித்தன்ன ஜமலிவுஇல் உள்ளத்து   (புறந னூறு, 190) 

  இ ா்  டலிலா்  புலியினா்   சி எலா்ல மா்  சியிலுமா் ம று டா்ட  சி  க கூற ா் டா்டுளா்ளது. த னா்  

கவா்வி  க டா்டு ா் னா்றி இட ா் கா்கம க விழுநா்ததன லா் அதனன உணா்ண மலா்  டா்டினி கிடநா்து மறுந ளா் 

  னன யவடா்னடகா்குத  ர வத க உவனம வச லா்ல ா் டா்டுளா்ளது. புலி  சிதா்த லுமா் புலா்னலதா் தினா்ன து 

எனா்ற  ழவம ழின   லமுனறகா் யகடா்டு இரு ா்பினுமா் யவடா்னட  டி  உணவு இட ா் கா்கமா் விழுநா்தத லா் 

 சின யுமா் வ  ருடா் டுதா்த து அடுதா்த யவடா்னடகா்கு த  ர குமா்  புலியினா்  வச ா்தின யுமா் அறிநா்து வக ளா்ள 

முடிகிறது. 

பறலவகள் 

சுரும்புபசிகலளயும்     (ஐங்குறுநூறு, 65) 

பசி அல்கும் பனி நீர் பசரப்்ப    (ஐங்குறுநூறு, 159) 

  ஆமா் லா்  மலரிலா்  வணா் டுகளா்   சி  றுமா்  விததா்தினனயுமா்  வக கா்கினா்  குஞா்சு 

இறநா்துவிடா்டனத   ரா்கா்கசா் வசனா்ற ந னரகா்கு வழியிலா்  சி ஏறா் டா்டத கவுமா்  ஐஙா்குறுநூறா்றிலா்   றனவகளினா்  

 சின  இ ா்  டலா்களா்  எடுதா்தி மா்புகிறது. 

 

அடட்வலணகள் 

   சி  றா்றி  சஙா்க இலகா்கி தா் தகவலா்களா்  முழுனமயுமா்  அடா்டவனண  கா்க ா் டா்டுளா்ளன. 

அடட்வலண – 1: சஙா்க இலகா்கி ஙா்களிலா்   சி எனா்னுமா் வச லா்  யினா்று வருமா் இடஙா்களினா்  எணா் ணிகா்னக  

சங்க இலக்கியம் எட்டுத்ஜத லக பத்துப்ப ட்டு 

 சி 60 7 

 சிதா்த 4 - 

 சிதா்தனா்று 1 - 

 சிதா்து 9 - 

 சிதா்துமா் 1 - 

 சி ரா் 1 - 

 சி  ரா் 1 - 

 சிய  1 - 

 சீஇ 1 - 

ஜம த்த எண்ணிக்லக 79+7 = 86 
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அடட்வலண – 2: சங்க இலக்கியங்களில் பசி என்னும் ஜச ல்இடம்ஜபறும் ப டல் எண்களும் 

அடிகளும். 

 

 

 

 

பத்துப்ப ட்டு நூல்கள் பசி 

(அடி எண்ணிக்லக) 

வ  ருநர றா்று ா் னட 61,62 

சிறு  ண றா்று ா் னட 135,140 

வ ருமா்  ண றா்று ா் னட 25,253,365 

 

  

எட்டுத் 

ஜத லக 

நூல்கள் 

நற்றிலண குறுந் 

ஜத லக 

ஐங்குறு

நூறு 

பதிற்றுப் 

பத்து 

அகந னூறு புறந னூறு 

 சி 29-3, 43-3, 

103-6, 137-6, 

164-9, 279-7, 

322-5, 374-3  

37-2, 213-3, 

255-4 

5-2, 65-2, 

159-3, 

305-2, 

497-3 

12-15, 13-

27, 20-26, 

23-6, 64-19,  

53-6, 72-12, 85-

7, 91-6, 91-14, 

147-5, 193-10, 

245-18, 277-6, 

285-4, 288-12, 

291-3, 367-9, 

393-3 

68-2, 136-9, 141-6, 

150-14, 159-21, 

160-4, 163-3, 164-

2, 173-11, 179-11, 

180-7, 181-10, 212-

7, 227-7, 227-11, 

230-9, 237-2, 239-

17, 260-6, 370-3, 

379-10, 382-10, 

385-10, 390-26, 

400-16 

 சிதா்த     321-1 224-14, 327-4, 389-

14 

 சிதா்தனா்று      318-3 

 சிதா்து 383-3 100-3   21-17,112-5,238-

2 

80-7, 143-8, 190-

10, 391-7 

 சிதா்துமா்      145-4 

 சி ரா்      240-13 

 சி  ரா்      153-10 

 சிய       69-2 

 சீஇ      321-8 



ஆய்வுசச்ுட ்: பன்ன ட்டு பன்முகத்தமிழ் ம்ின்-ஆய்விதழ்   ISSN NO.2581-5938 

ANJAC, SIVAKASI, TAMILNADU, INDIA  மல ா்-4, இதழா்-1, சனவரி 2021 

www.anjacaaivuchudar.in 

 

அடட்வலண – 3: சங்க இலக்கியங்களில் பசிஎன்னும் ஜச ல் மக்கள், ம க்கள் அடிப்பலடயில் 

ஜத குத்துத் தரப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

ஒரு ந ள் உணலவ ஒழிஜயன்ற ல்ஒழிய ய் 

இரு ந ளுக்கு ஏஜலன்ற ல்ஏல ய்- ஒருந ளும்  

என்பந (வு)அறிய ய்இடும்லபகூர்என்வயிபற 

உன்பன டு வ ழ்தல் அரிது      - நல்வழி– 11 

 

வயிறா்று ா்  சின  ஒரு ந ளா்  மடா்டுயம உணவருநா்திதா் தீரா்தா்துவிட முடி  து. இரணா் டு 

ந டா்களுகா்கும ன உணனவ ஒயர யநரதா்திலா் வயிறா்றிலா் அனடகா்கவுமா் முடி  து.  சி எனா்னுமா் யந  ா்  வருமா் 

ய  வதலா்ல மா் உணவு எனா்னுமா் மருநா்னத இடா்டு நிர ா்  யவணா் டுமா் . மனிதரா்களினா்  அடி ா் னடதா் 

யதனவகளுளா் முதல வது உணவு. இனா்னற  சூழலிலா் உலக ந டுகளா்   லவறா்றிலா் மகா்களா்   சி ா்பிணி  லா் 

ந ளுகா்கு ந ளா்  அழிநா்து வருகினா்றனரா். ஏனழ வசலா்வநா்தரா் யவறு  டு   ர மலா் வருமா்  சி ா்பிணி 

முழுவதும க நீஙா்க யவணா் டுமா் .  சி எனா்ற தீர யந யினா்  வக டுனமயுமா் அதனன ா் ய  கா்க யவணா் டி  

அவசி முமா்  தமிழினா்  தமிழரினா்  அழி  த வசலா்வம ன சஙா்க இலகா்கி தா்தினா்   சி எனா்னுமா் வச லா்னல 

அடி ா் னட  ககா் வக ணா் டு வலியுறுதா்துவத  ா்  இகா்கடா்டுனர அனமகினா்றது. 

 

HUNGER IN SANGA LITERATURE 
 

J. Selvamuthumari 
    

  Stomach hunger cannot be satisfied by eating only one day. Food for two days cannot 
be swallowed at the same time. Whenever the disease hunger strikes, food should be supplemented. 
Food is the first of the basic human need. In today’s world, people in many parts of the world are 
starving to death. The rich and the poor must get rid of the hunger that comes regardless of the 
difference. This article emphasised cruelty of the incurable disease hunger and the need to eradicate 
it, and it also based on the term hunger, and the association of ancient immortal sanga literature of 
Tamil. 

சங்க இலக்கியசஜ்ச ற்கள் மக்கள் விலங்குகள் பறலவகள் 

 சி 41 24 2 

 சிதா்த 2 2 - 

 சிதா்தனா்று 1 - - 

 சிதா்து 3 6 - 

 சிதா்துமா் 1 - - 

 சி ரா் 1 - - 

 சி  ரா் 1 - - 

 சிய  1 - - 

 சீஇ 1 - - 

ஜம த்த எண்ணிக்லக 52 32 2 

சங்க இலக்கியம் மக்கள் விலங்குகள் பறலவகள் 

நறா்றினண 1 8 - 

குறுநா்வத னக 1 3 - 

ஐஙா்குறுநூறு 1 2 2 

 திறா்று ா் தா்து 5 - - 

அகந னூறு 2 16 - 

புறந னூறு 35 3 - 

வ  ருநர றா்று ா் னட 2 - - 

சிறு  ண றா்று ா் னட 2 - - 

வ ருமா்  ண றா்று ா் னட 3 - - 


