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உயிர் எழுத்துக்கள்: 

அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ 
 

இந்த உயிர் எழுத்துக்களில் குறில் நெடில் என இரண்டு வககயாக 
பிரிக்கப்படுகிறது. 

குறில் எழுத்துக்கள்: அ, இ, உ, எ, ஒ இந்த ஐந்து எழுத்துக்களும் குறில் 
எழுத்துக்கள்  ஆகும். 

நெடில் எழுத்துக்கள்: ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ இந்த ஏழு எழுத்துக்கள் 
நெடில் எழுத்துக்கள் ஆகும். 

ஆயுத எழுத்து: 

ெமது தாய் நமாழியான தமிழ் நமாழியில் ஒரர ஒரு ஆயுத எழுத்து தான் 
உள்ளது. அந்த எழுத்கத அக்கு (ஃ)  என்று அகழக்க ரவண்டும். இந்த ஆயுத 
எழுத்திகன தனி ெிகை எழுத்துக்கள் என்று அகழப்பார்கள். 

மமய்மயழுத்துக்கள்: 

தமிழ் நமாழியில் நமாத்தம் 18  எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன. இந்த நமய் 
எழுத்துக்களிலும் மூன்று வகககள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது 
வல்ைினம், நமல்ைினம், இகையினம் என்று மூன்று வகககளாக 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

க் ங் ச் ஞ் ட் ண் த் ந் ப் ம் ய் ர் ல் வ் ழ் ள் ற் ன் 
 

வல்லினம்: க,ச,ட,த,ப,ற 

மமல்லினம்: ங,ஞ,ண,ந,ம,ன 

இடடயினம்: ர, ல, வ, ழ, ள 

உயிர் மமய் எழுத்துக்கள் வரிடச: 

'க்' என்னும் நமய்யும் 'அ' என்னும் உயிரும் ரேர்வதால் 'க' என்னும் 
உயிர்நமய் பிறக்கின்றது. இவ்வாறு பன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துக்களும் 
பதிநனட்டு நமய் எழுத்துக்களுைன் ரேர்வதால் (18 X 12)  216  உயிர் நமய் 
எழுத்துக்கள் பிறக்கின்றன. கீரழ உள்ள பைத்தில் அகனத்து உயிர் நமய் 
எழுத்துக்கள் எப்படி பிறக்கின்றது என்பகத பற்றி விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. 

https://www.pothunalam.com/


தமிழ் எழுத்துக்கள் 
Pothunalam.com 

 

தமிழ் எழுத்துக்கள் பட்டியல் 

ஆயுத எழுத்து 1 உயிர் எழுத்துக்கள் 

12 

நமய்நயழுத்துக்கள் 

18 

உயிர்நமய் 
எழுத்துக்கள் 216 

உயிர்மமய் எழுத்துக்கள் 

ஃ அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ 

க் க கா கி கீ கு கூ நக ரக கக நகா ரகா நகௌ 

ங் ங ஙா ஙி ங ீ ஙு ஙூ நங ரங கங நஙா ரஙா நஙௌ 

ச் ே ோ ேி ேீ சு சூ நே ரே கே நோ ரோ நேௌ 

ஞ் ஞ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ நஞ ரஞ கஞ நஞா ரஞா நஞௌ 

ட் ை ைா டி டீ டு டூ நை ரை கை நைா ரைா நைௌ 

ண் ண ணா ணி ண ீ ணு ணூ நண ரண கண நணா ரணா நணௌ 

த் த தா தி தீ து தூ நத ரத கத நதா ரதா நதௌ 

ந் ெ ொ ெி ெீ நு நூ நெ ரெ கெ நொ ரொ நெௌ 

ப் ப பா பி ப ீ பு பூ நப ரப கப நபா ரபா நபௌ 

ம் ம மா மி மீ மு மூ நம ரம கம நமா ரமா நமௌ 

ய் ய யா யி ய ீ யு யூ நய ரய கய நயா ரயா நயௌ 

ர் ர ரா ரி ரீ ரு ரூ நர ரர கர நரா ரரா நரௌ 

ல் ை ைா ைி லீ லு லூ நை ரை கை நைா ரைா நைௌ 

வ் வ வா வி வ ீ வு வூ நவ ரவ கவ நவா ரவா நவௌ 

ழ் ழ ழா ழி ழீ ழு ழூ நழ ரழ கழ நழா ரழா நழௌ 

ள் ள ளா ளி ள ீ ளு ளூ நள ரள கள நளா ரளா நளௌ 

ற் ற றா றி ற ீ று றூ நற ரற கற நறா ரறா நறௌ 

ன் ன னா னி ன ீ னு னூ நன ரன கன நனா ரனா நனௌ 

Visit: www.pothunalam.com 
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