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அடிப்படைத் தமிழ்  

தமிழ் ம ொழியின் அடிப்படைக் கூறுகள்:- 

தமிழ் எழுத்துக்கள்: 

 

உயிரம் ய் தமிழ் எழுத்துகள் 

உயிர ் எழுத்துகள், ம ய்மயழுத்துகள் ஒவ்மவொன்றுைனு ் சேரந்்து 

உருவொகு ் எழுத்துகள் உயிரம் ய் எழுத்துகள் ஆகு ். 

உயிரம் ய்மயழுத்துகள் ம ொத்த ் 12×18 = 216 . 

 

இவற்றுைன் 

 

12- உயிர ்எழுத்துகளு ், 

18- ம ய் எழுத்துகளு ் 

ஓர ்ஆய்த எழுத்து ் சேரந்்து 

ம ொத்த ் 247 தமிழ் எழுத்துகள் தமிழ் ம ொழியில் உள்ளன. 

 

அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ 

க் க கொ கி கீ கு கூ மக சக டக மகொ சகொ மகௌ 

ங் ங ஙொ ஙி ஙீ ஙு ஙூ மங சங டங மஙொ சஙொ

 மஙௌ 

ே ் ே ேொ சி சீ சு சூ மே சே டே மேொ சேொ மேௌ 

ஞ் ஞ ஞொ ஞி ஞீ ஞு ஞூ மஞ சஞ டஞ மஞொ சஞொ

 மஞௌ 

ை் ை ைொ டி டீ டு டூ மை சை டை மைொ சைொ மைௌ 

ண் ண ணொ ணி ணீ ணு ணூ மண சண டண மணொ

 சணொ மணௌ 

த் த தொ தி தீ து தூ மத சத டத மதொ சதொ மதௌ 

ந் ந நொ நி நீ நு நூ மந சந டந மநொ சநொ மநௌ 

ப் ப பொ பி பீ பு பூ மப சப டப மபொ சபொ மபௌ 

 ்    ொ மி மீ மு மூ ம  ச  ட  ம ொ ச ொ ம ௌ 

ய் ய யொ யி யீ யு யூ மய சய டய மயொ சயொ மயௌ 

ர ் ர ரொ ரி ரீ ரு ரூ மர சர டர மரொ சரொ மரௌ 

ல் ல லொ லி லீ லு லூ மல சல டல மலொ சலொ மலௌ 

வ் வ வொ வி வீ வு வூ மவ சவ டவ மவொ சவொ மவௌ 

ழ் ழ ழொ ழி ழீ ழு ழூ மழ சழ டழ மழொ சழொ மழௌ 

ள் ள ளொ ளி ளீ ளு ளூ மள சள டள மளொ சளொ மளௌ 
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ற் ற றொ றி றீ று றூ மற சற டற மறொ சறொ மறௌ 

ன் ன னொ னி னீ னு னூ மன சன டன மனொ சனொ

 மனௌ 

 

மேொற்கள்: 

ஒரு எழுத்து தனித்து வந்சதொ அல்லது பல எழுத்துக்கள் சேரந்்து வந்சதொ 

ஒரு மபொருடளத் தரு ொயின் அது மேொல் எனப்படு ். 

(எடு) 

டக,டத, ொ,  ர ், கணினி, வருகின்றொன், எனசவ. 

1.1 மேொல் வடக 

1.2 தமிழில் மேொற்கள் நொன்கு வடகப்படு ். அடவ வரு ொறு: 

1) மபயரே்ம்ேொல் 

2) விடனேம்ேொல் 

3) இடைேம்ேொல் 

4) உரிேம்ேொல் 

 

(எடு.) 

 டல - மபயரே்ம்ேொல் 

மேன்றொன் - விடனேம்ேொல் 

ஐ - இடைேம்ேொல் 

 ொ - உரிேம்ேொல் 

1.1.1 மபயரே்ம்ேொல் 

1.1.2  

ஐ ்புலனுக்கு ்  னத்திற்கு ் புலப்படு ் மபொருள்கடளக் குறிக்கு ் மேொல் 

மபயரே்ம்ேொல் எனப்படு ். இஃது ஆறு வடகப்படு ். அடவ, 

 

1) மபொருை் மபயர ்

2) இைப் மபயர ்

3) கொலப் மபயர ்

4) சிடனப் மபயர ்

5) பண்புப் மபயர ்

6) மதொழிற் மபயர ்

 

என்பன. 

(எ.டு) 
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புலி, கல் - மபொருை் மபயர ்

வீடு, தமிழக ் - இைப் மபயர ்

கிழட , ஆண்டு - கொலப் மபயர ்

டக, கொல் - சிடனப் மபயர ்

மே ்ட , ஒன்று - பண்புப் மபயர ்

வொழ்தல், புகழ்தல் - மதொழிற் மபயர ்

1.1.3 விடனேம்ேொல் 

1.1.4 விடனேம்ேொல் என்பது, மபொருளினது மேயடல உணரத்்து ் 

மேொல்லொகு ். விடன, மதொழில், மேயல் என்படவ ஒரு மபொருள் 

குறித்த மேொற்கள். 
 

மதரிநிடலவிடன என்பது விடனமுதல், கருவி, இை ், மேயல், கொல ், 

மேயப்படுமபொருள் என்னு ் ஆறின் கொரண ொகசவொ, அல்லது இவ்வொறில் 

பலவற்றின் கொரண ொகசவொ நிகழு ். 

(எ.டு) 

 

வடனந்தொன் - மதரிநிடலவிடன 

விடனமுதல் - குயவன் 

கருவி - தண்டு, ேக்கர ்,  ண் முதலியன 

இை ் - வடனதற்கு ஆதொர ொன இை ் 

மேயல் - வடனவதற்கு முதற்கொரண ொகிய மேய்டக 

கொல ் - இறந்தகொல ் 

மேயப்படுமபொருள் - குை ். 
 

மதொைர ்அட ப்பு; 

எழுவொய்; 

எழுவொய் என்பது ஒரு வேனத்தில் யொர,் எது, எடவ என்பதின் பதில் ஆகு ். 

ஆகசவ, எழுவொய் என்பது ஒரு மேயடலே ் மேய்யு ் கருத்தொடவக் 

குறிப்பது ஆகு ் 
 

எ.கொ: 

சிவொ பந்து விடளயொடினொன். இதில் “கபிலன்” எழுவொய் ஆகு ். 
 

ஒரு வேனத்தில் யொடர ,எடத அல்லது எவற்டற என்பதின் பதில் ஆகு ். 

மேய்படுமபொருள் என்பது எழுவொய் மேய்யு ் மதொழிலின் பயடன 

அடைவது ஆகு ் 
 

மேயப்படுமபொருள்; 

ஒரு மேயடல மேய்ய எந்த மபொருள் பயன்படுகிறசதொ அது 

மேயப்படுமபொருள் ஆகு ். 
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எ.கொ: 

ச ழியன்பந்து விடளயொடினொன். இந்த வேனத்தில் 

பந்துமேய்படுமபொருள் ஆகு ். 
 

பயனிடல; 

ஒரு மதொைரில் எந்த மேொல் விடனடய ஊற்று மபற டவக்கிறசதொ அது 

விடனமுற்று அல்லது பயனிடல எனப்படு ். 
 

(எடு) 

கண் ணி புத்தகத்டதப்படித்தொள். இதில் படித்தொள் என்ற மேொல் 

வரவில்டல எனில் இந்தத் மதொைர ் முற்றுப் மபறொது, அேம்ேொல் இந்தத் 

மதொைடர முற்றுப்மபற டவப்பதொல் அது விடனமுற்று (பயனிடல) 

எனப்படு ். 
 

பிடழநீக்க ்; 

எழுத்து,மேொல், மதொைர ் ஆகியவற்றில் ஏற்படு ் தவறுகள் பிடழ 

எனப்படு ். 

அ)ஒற்றுப் பிடழ(ேந்திப்பிடழ): 

வல்லின எழுத்துக்கள் க ே த ப ஆகிய நொன்கு ் ஒற்றுக்களொக வரு ் 

இடவ ேரியொன இைத்தில் மிகுந்த அல்லது மிகொ லு ் வரசவண்டு ் 

அப்படி வரவில்டல என்றொல் அது ஒற்றுப்பிடழ(ேந்திப்பிடழ) எனப்படு ். 

(எடு); 

1. சிடலடய மேதுக்கினொன். 

இங்கு “ே”்என்று ஒற்று மிகொ ல் வந்துள்ளது. 

“சிடலடயேம்ேய்தொன்” என வரசவண்டு ். 

2.  ர ்க் கை்டினொன். 

ச ற்கண்ை மதொைரில் “க்” என்ற எழுத்து மிகொ ல் வரசவண்டு ். 

எழுத்துப் பிடழ:- 

மேொற்களில் இருக்கு ் எழுத்துக்கள்  ொறி வருவது அல்லது வரொ ல் 

இருப்பது எழுத்துப்பிடழ. 
 

(எடு) 

     1.நறி-ரிஎன்றுவர சவண்டு ். 

     2.சின்க ் – சிங்க ் என வரசவண்டு ். 
 

மதொைரப்்பிடழ; 

ஒரு மதொைரில் உள்ள மேொற்கள் ேரியொன முடறயில் அட யவில்டல 

என்றொல் அது மதொைரப்ில் எனப்படு ். 

 

1. நரி வந்தொன்- நரி வந்தது 
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2. அவள் சபசியது- அவள் சபசினொள். 

எண்கள்; 

1. ஒன்று 

2. இரண்டு 

3. மூன்று 

4. நொன்கு 

5. ஐந்து 

6. ஆறு 

7. ஏழு 

8. எைட்ு 

9. ஒன்பது 

10. பத்து 

 

20. இருபது 

30.முப்பது 

40.நொற்பது 

50.ஐ ்பது 

60.அறுபது 

70.எழுபது 

80.எண்பது 

90.மதொண்ணூறு 

100. நூறு. 
 

உறவுப் மபயரக்ள்; 

1. தொய் 

2. தந்டத 

3. தட யன் 

4. த க்டக 

5. தங்டக 

6. த ்பி 

7. அத்டத 

8.  ொ ொ 

9. சித்தப்பொ 

10. சின்ன ் ொ 

11. தொத்தொ 

12. பொை்டி 

13. சபரன் 
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14. சபத்தி 

15. சதொழன் 

16. சதொழி 

17. கணவன் 

18.  டனவி 

19. ட த்துனர ்

20. நொத்தனொர ்
 

 

வொழ்விைங்களு ் மபொருள்களு ்; 

1. ஊர ்

2. சபரூர ்

3. நகர ் 

4. மபருநகர ் 

5. வை்ை ் 

6.  ொவை்ை ் 

7.  ொநில ் 

8. நொடு 

9. ஒன்றிய ் 
 

மபொருள்கள்; 

1. ச டே 

2. அல ொரி 

3. நொற்கொலி 

4. புத்தக ் 

5. எழுதுசகொல் 

6. குறிப்சபடு 

7. கணினி 

8. கை்டில் 

9. தைட்ு 

10. கரண்டி 

11. குடுடவ 

12. குப்பி 

13. கண்ணொடி 

14. மிதிவண்டி 

15. ஒளிப்பை ் 
 

அறிமுக ்;(திருவிழொ) 
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1. சகொயில் 

2. பூடே 

3. சதங்கொய் 

4. மபொங்கல் 

5.  ஞ்ேள் 

6. சவப்பிடல 

7. கடைகள் 
 

 

இயற்டக; 

1. நீர ்

2. நில ் 

3. கொற்று 

4. தீ 

5. வொன ் 

6. கைல் 

7.  டலகள் 

8. கொடு 

9. எரி டல 

10. நுண்ணுயிரி 

11. பொக்டீரியொ 

12. டவரஸ் 

13. பூஞ்டே 

14.  ர ் 

15. மேடி 

16. மகொடி 

17. கொளொன் 

18. பறடவகள் 

19. விலங்குகள் 

20. பூேச்ிகள். 

 

உணவு முடறகள்; 

அ)சுடவகள்; 

 இனிப்பு 

 உவரப்்பு  

 துவரப்்பு 

 கொரப்்பு 
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 புளிப்பு 

 கேப்பு 

 

 

 

 

 

 

ஆ) பழங்கள் 

 ொ ்பழ ்,கிேே்லிப்பழ ், திரொைட்ேப் பழ ், சபரிைட்ே பழ ், 

மகொய்யொப்பழ ், பலொப்பழ ், வொடழப்பழ ்,முலொ ்பழ ், நொவற் பழ ். 

 

 

இ)கொய்கறிகள்; 

தக்கொளி, மவங்கொய ், பூண்டு, மவண்டைக்கொய், கத்தரிக்கொய், உங்க 

கொய், புைலங்கொய், பீைர்ூை், முருங்டகக்கீடர, அவடர, அகத்திக்கீடர, 

மபொன்னொங்கண்ணி, சகரை், முள்ளங்கி, பீரக்்கங்கொய்,சதங்கொய். 

***** 


