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தமிழும் சம்ஸ்க்ருதமும் 

தமிழ் மற்றும்  சம்ஸ்க்ருத மமாழிகளின் வரலாறு  

உலகின் மதொன்மமொன மமொழிகளின் ேட்டியலில் இடம்மேற்றுள்ள  தமிழும், 
சம்ஸ்க்ருதமும் இந்திய நொட்டின் மமொழிகள். இவ்விரு மமொழிகளும், கிமு 
நொன்கொம் நூற்றொண்டு வமை ஒலி வடிவிபலபய, பேச்சு வழக்கில் இருந்தது. 
அத்தமகய ஒலிகமள,  வரிவடிவில் மவளிப்ேடுத்துவதற்கொன நமடமுமற 
பதொன்றிய ேின்,  இவ்விரு மமொழிகளில் ேதியப்ேட்ட வைலொற்றுச்  சொன்றுகள் 
மூலம்,  அந்தந்தக்  கொல கட்டங்களில் வொழ்ந்த மக்கள், அவர்களின் வொழ்க்மக 
முமற, நொகரிகம், அைசியல் அமமப்பு, அைசொட்சி முமற, வர்த்தகம், வழக்கிலுள்ள 
மமொழிகள் ேற்றிய ேல மசய்திகமள அறிய முடிகிறது. அம்மமொழிகளின் வரிவடிவ 
அமமப்பு, இலக்கண, இலக்கியங்கள் ேற்றிய ேல மசய்திகமளயும் அறிய 
முடிகிறது. இவ்விரு மமொழிகளும் மவவ்பவறு கொலகட்டங்களில், ேிைொகிருதம், 
ேிைொமி, தமிழ், கிைந்தம், பதவநொகரி பேொன்ற ேல மேயர்களொல் அறியப்ேட்டு,  ேல 
உருமொற்றங்கமளயும், திரிபுகமளயும் அமடந்து,  இன்று தமிழ் மற்றும் 
சம்ஸ்க்ருதம் என்ற மமொழிகளொய் நம்மொல் அமழக்கப்ேடுகின்றன. 

கிளள மமாழிகள் 

தமிழ்  மமொழியொனது, தமிழ்நொட்டில் வழக்கில் உள்ளது. தமிழ், கிைந்தம் மற்றும்  
சம்ஸ்க்ருதம் ஆகிய  மூன்று  மமொழிகமள அடிப்ேமடயொகக் மகொண்டு மதலுங்கு, 
கன்னடம் மற்றும்  மமலயொள மமொழிகளொக மதன்னிந்தியொவின்  மற்ற  
ேிைபதசங்களில் வழக்கில் உள்ளது.  சம்ஸ்க்ருதமொனது ஹிந்தி, மேங்கொலி, 
மைொத்தி, குஜைொத்தி, அசொமி மற்றும் பவறு சில பவறுேொடுகளுடன் ேல ேிைொந்திய 
மமொழிகளொக, வட மொநிலங்களில், வழக்கில் உள்ளது.  

மசன்ற நூற்றாண்டில் சம்ஸ்க்ருத மமாழியின் நிளல 

இந்தியொவில் சம்ஸ்க்ருத மமொழி, ேல நூற்றொண்டுகளொக, ேைவலொனப் ேகுதிகளில், 
வழக்கில் இருந்தது. ேிறகு, இந்தியொமவ 900 ஆண்டுகளுக்கும் பமலொக, ஆக்ைமித்த 
ஒன்றுக்கும் பமற்ேட்ட அன்னிய நொட்டு அைசொங்கங்கள், தங்களின் கலொச்சொைத்மத 
ேைப்புவதற்கொக, ேல முயற்சிகமள பமற்க்மகொண்டனர்.  ேொைம்ேரியமொன கல்வி 
முமற மொற்றி அமமக்கப்ேட்டு, ஆங்கில மமொழி சொர்ந்த கல்வி முமற 
அமல்ேடுத்தப்ேட்டது. ஒன்றுேட்ட இந்தியொமவ ேிளவுேடுத்தும் பநொக்கத்துடன், 
அைசியல் கொைணங்களுக்கொக, சம்ஸ்க்ருத மமொழி ேற்றிய தவறொன கருத்துக்கமள, 
மக்களிமடபய ேைப்ேினர். இது பேொன்ற ேல கொைணங்களொல், சம்ஸ்க்ருத மமொழி 
வழக்கில் இல்லொமல் பேொய்விட்டது. 

இந்திய நொடு ஆங்கிபலயர்களிடமிருந்து சுதந்திைம் அமடந்த ேின், ஹிந்தி,  ஆட்சி 
மமொழியொக அறிவிக்கப்ேட்டது. அப்மேொழுது, சம்ஸ்க்ருத மமொழிமய இந்தியொவின் 
ஆட்சி மமொழியொக்க பவண்டுமமன, அண்ணல் அம்பேத்கர், பேைொசிரியர். நஸ்ருதீன் 
அஹமது, டொக்டர். பகஸ்கர் பேொன்பறொர்,  முமனந்த மேொழுது, அத்தீர்மொனம், சில 
அைசியல் கட்சிகளொல், பதொற்க்கடிக்கப்ேட்டது. ேின்னர், ஆட்சி மேொறுப்மே 
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ஏற்றவர்களும், சம்ஸ்க்ருத மமொழியின் ேயன்ேொட்மட வளர்ப்ேதற்க்கொன 
முயற்சிகளில், மேரிதும் ஈடுேடவில்மல. எடுத்துக்மகொண்ட முயற்சிகளும், 
முழுமமயொகச் மசயல் ேடுத்தப்ேடவில்மல. சில தனிப்ேட்ட அமமப்புகளின் 
முயற்சிகளினொல், சம்ஸ்க்ருத மமொழி, முழு அழிவிலிருந்து, இன்று வமை 
கொப்ேொற்றப்ேட்டுள்ளது. 

இன்று சம்ஸ்க்ருத மமொழியொனது, இந்து சமயம் சொர்ந்த ேமடப்புக்களிலும், 
நிகழ்ச்சிகளிலும், அதில் பதர்ச்சி மேற்ற விற்ேன்னர்களிடம் மட்டுபம, வழக்கில் 
உள்ளது. 

தமிழகத்தில் சம்ஸ்க்ருத மமாழியின் நிளல 

தமிழ் நொட்டின் ேல ேகுதிகளில் கண்மடடுக்கப்ேட்ட கல்மவட்டுக் குறிப்புகளிலும் 
சம்ஸ்க்ருத மமொழி எழுத்துக்கள், கொணப்ேடுகின்றன.  இதன் மூலம் தமிழகத்திலும் 
இம்மமொழி வழக்கில் இருந்தது என்று அறியப்ேடுகின்றது. 

மசன்ற நூற்றொண்டின் மதொடக்கத்தில், தமிழகத்தில், மமொழி சொர்ந்த மூன்று 
முக்கிய கருத்துக்கள் முன்னிமலப் ேடுத்தப்ேட்டன. 

 வடமமொழி எதிர்ப்பு 
 ஆரியச் சொர்பு சிந்தமனகள் எதிர்ப்பு 
 கடவுள் மறுப்புக் மகொள்மக 

 
வடமமாழி எதிர்ப்பு 

தமிழ் நொட்டில் கண்மடடுக்கப்ேட்டுள்ள வைலொற்று சின்னங்களில், ேிைொகிருதம், 
ேிைொமி, தமிழ் ேிைொமி, தமிழ் வட்மடழுத்து, கிைந்தம், கிைந்தத் தமிழ், 
மணிப்ேிைவொளம், பதவநொகரி பேொன்ற ேல எழுத்து நமடகள் கொணப்ேடுகின்றன. 
சம்ஸ்க்ருத மமொழிமயக் கொட்டிலும், தமிழ் மமொழி சொர்ந்த குறிப்புகள் அதிகம் 
கொணப்ேடுவதொல்,   தமிழ் இலக்கியங்களில்,    சம்ஸ்க்ருத மமொழியொனது, 
வடமமொழி என்பற குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது. இருப்ேினும்,  இவ்விரு மமொழிகளுக்கு 
இமடபய ஆபைொக்கியமொன ேரிவர்த்தமனகள் இருந்துள்ளன என்ேது, திருக்குறள், 
ஆத்திச்சூடி, கம்ே ைொமொயணம் பேொன்ற இலக்கியங்களில் மகயொளப்ேட்டுள்ள 
மசொற்கள்  மற்றும் ேொடல் வரிகள் மூலம் நிரூேணமொகின்றது.            
                                                    
                                          . 

தமிழ்                          மள அறபவ தவிர்க்க பவண்டும் என்ற 
கருத்தும், அச்     மள பதமவகளுக்கு ஏற்றொர் பேொல், தமிழின் 
தனித்தன்மமக்கு ஊறு            அளவுக்கு ேயன்ேடுத்துவது       
என்ற ஒரு கருத்தும், இன் ளவும் விவொதிக்க  டுகிறது.               மள 
ேயன்ேடுத்துவது       என்ற கருத்திற்கு ஒப்ே                   
              கீழ்க்கண்ட ேொடல்     . 
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இயற்மசொல் திரிமசொல் திமசச்மசொல் வடமசொல் என்று 
அமனத்பத மசய்யுள் ஈட்டச் மசொல்பல. 

ஆரியச் சார்பு சிந்தளைகள் எதிர்ப்பு 

சம்ஸ்க்ருத மமொழியொனது ஆரியர்களின் மமொழி, பதவ ேொமை என்ற ஒரு கருத்து 
புதிதொக முன்மவக்கப்ேட்டது. ஆரியர் என்றொல் ‘பேொற்றுதலுக்கு உரியவர், 
தமலவர்’ என்பற மேொருள் என்று குறுந்மதொமக, பதவொைம், கம்ேைொமொயணம், 
திருவொசகம் பேொன்ற தமிழ் நூல்களில் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளன. எனினும், அைசியல் 
கொைணங்களுக்கொக, ஆரியம் என்ேது ஒரு இனம் என்றும், தமிழ் மமொழியின்  
வளர்ச்சிக்கு ஒவ்வொத சில சிந்தமனகள் உமடயது என்றம், ஒரு கருத்து 
ேைப்ேப்ேட்டது. மைேணு விஞ்ஞொனிகளும், இந்த வொதத்திற்கு எந்த விதமொன 
அறிவியல் சொன்றுகளும் இல்மல என்று திட்டவட்டமொக மதரிவித்துள்ளனர். 
எனினும், இந்த கருத்தின்  அடிப்ேமடயில், ேல இலக்கியங்களில் கொணப்ேட்ட, 
மசொற்கள்  மற்றும் ேொடல் வரிகள் மவளிப்ேடுத்தும் சிந்தமனகளில், சிலவற்மற, 
ஆரியச் சொர்பு சிந்தமனகள் என்று இனம் கொணும் முயற்சியில், சில  
தமிழறிஞர்கள், ஈடுேட்டனர்.  

கடவுள் மறுப்புக் மகாள்ளக 

கடவுள் மறுப்புக் மகொள்மக என்ேது ஒரு இயக்கமொக உருவொகி, ேல்பவறு ஆன்மீக 
மற்றும் சமயம் சொர்ந்த ேமடப்புக்களும், மறு ஆய்விற்கு உட்ேடுத்தப்ேட்டன. 

உதொைணத்திற்கு,  திருவள்ளுவர் எழுதிய திருக்குறளுக்கு ேரிபமலழகர் எழுதிய 
உமை, ேல நூற்றொண்டுகளொக மிகச் சிறந்ததொக ஏற்றுக்மகொள்ளப்ேட்டது. எனினும்,  
மசன்ற நூற்றொண்டின் மதொடக்கத்தில் தமிழறிஞர் ேலர், பமற்க்கூறிய மூன்று 
கருத்துக்களின் அடிப்ேமடயில்,  ேரிபமலழகரின் அவ்வுமைமய, மறு ஆய்விற்கு, 
உட்ேடுத்தி, அவற்றில் கண்ட வடமமொழிச் சொர்பு, ஆரியச் சொர்பு மற்றும் ஆன்மீகச் 
சொர்பு சிந்தமனகளின் தொக்கங்கமள, இனம் கண்டு, அவற்மற விலக்கி,  
புத்துமைகள் எழுதினர். 

அத்துடன் நில்லொமல், பமற்க்கூறிய கருத்துக்களுடன், உடன்ேடொத, 
உமையொசிரியர்களுக்கும், அவர்களின் ேதிவுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் 
மறுக்கப்ேட்டது. 

பமற்க்கூறிய கொைணங்களொல்,, தமிழ் மற்றும் சம்ஸ்க்ருத மமொழிகளுக்கு இமடபய 
அதுவமை நிலவிய  ஆபைொக்கியமொன ேரிவர்த்தமனகள் மேரிதும் தமடப்ேட்டன. 
இலக்கிய மமொழியொக்கங்களில், பதக்க நிமல உண்டொனது. 

இன்ளறய நிளல 

மசன்ற 10 ஆண்டுகள் வமை, மமொழி ஆைொய்ச்சியொளர்களொல் மட்டுபம 
திைட்டக்கூடிய தகவல்கள், இன்மறய கணினி சொர்ந்த  மதொழில்நுட்ே 
வளர்ச்சியொல், வமல தளங்களிளலும், தகவல் களஞ்சியங்களிலும், 
கொணப்ேடுகின்றன. அத்தமகய வமல தளங்களில்,  ஒவ்மவொரு கருத்திற்க்கொன 
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வைலொற்றுப் ேின்னணிகளும், விவொதங்களும், மொற்றுக்கருத்து ேற்றிய 
விமர்சனங்களும், கொணப்ேடுகின்றன. சொமொனிய மக்களொல் கூட சரித்திை 
உண்மமகமள எளிதொக அறிந்து மகொள்ள முடியும். 

திருவள்ளுவரின்  கூற்று, 

எப்மேொருள் யொர் யொர் வொய் பகட்ேினும்  
அப்மேொருள் மமய்ப்மேொருள் கொண்ேதறிவு   
 

என்ேது இப்மேொழுது சொத்தியப்ேட்டுள்ளது.  

இந்த வொய்ப்ேிமன முழுவதம் ேயன்ேடுத்தி, தமிழ் மற்றும் சம்ஸ்க்ருத 
மமொழிகளுக்கு இமடபய மசன்ற நூற்றொண்டு வமை,  நிலவிய  ஆபைொக்கியமொன 
ேரிவர்த்தமனகமள, மீண்டும், புதுப்ேிக்க, முயற்சிகமள பமற்க்மகொள்ள பவண்டும். 

ஏன் இந்தத் மதாகுப்பு ? 

              மள பதமவகளுக்கு ஏற்றொர் பேொல்           தமிழின் 
வளர்ச்சிக்கு   தகமொகபவ அமமயும்                            
                   . 

கீழ்க்கொணும் இமணயதள முகவரியில், தமிழ்மமொழியின் பேச்சு வழக்கில் 
அன்றொடம் ேயன்ேடுத்தும்  1000+ சம்ஸ்க்ருத மசொற்களும், ஆங்கில மமொழியில் 
அவற்றின் மேொருளும் மற்றும் ஹிந்தி மமொழியில் அதற்கு நிகைொன மசொற்களும் 
(800+) மகொடுக்கப்ேட்டுள்ள . அதொவது, தமிழ்மமொழியில் பேச்சு வழக்கில் உள்ள 
1000+ மசொற்களில்,  800க்கும், பமற்ேட்ட மசொற்கள், ஹிந்தி மமொழியில், அபத 
மேொருள் மற்றும் ஒலி ஓமசயுடன் அமமந்துள்ளது. பமலும் அச்மசொற்களுக்கு 
மேங்கொலி, குஜைொத்தி, மைொத்தி பேொன்ற இதை மமொழிகளில், அவற்றின் நிகைொன 
மசொற்களும் (உதொைணத்திற்கு 50 மசொற்கள்) மகொடுக்கப்ேட்டுள்ள . 

அபத இமணயதள முகவரியில், பமலும் சில கட்டுமைகள் கீழ்க்கண்ட 
தமலப்புக்களில் இடம் மேற்றுள்ளன. 

 தமிழ் மற்றும் சம்ஸ்க்ருதம்  ேற்றிய சில அறிஞர்களின் கருத்துக்கள் 

 இலக்கியப் ேமடப்புக்களில் சம்ஸ்க்ருதச் மசொற்கள் 

 இந்திய மமொழிகள் - ஒரு ேொர்மவ 

 அன்றொட வொழ்வில் சம்ஸ்கிருத மமொழி 
 வைலொற்றுச் சின்னங்களில் சம்ஸ்க்ருதம் 

 

இமவகள், சம்ஸ்கிருதம், ேற்றிய பமலும் ேல அரிய தகவல்கமள அளிக்கின்றன.  
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தமிழர்களாகிய நாம் ஏன் சம்ஸ்க்ருதம் பயில வவண்டும் ? 

இன்மறய தமிழர்களின் நிமலமய ஆைொயும் மேொழுது, மேொருளொதொை 
அடிப்ேமடயில், அவர்கமள இரு கூறொக ேிரிக்க முடியும். முதல் ேிரிவு, தமிழ் 
மமொழி மட்டுபம அறிந்து , அதில் சைளமொக பேசக்கூடியவர்கள். இைண்டொம் 
ேிரிவில், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இைண்டு அல்லது அதற்குக்கும் 
பமற்ேட்ட மமொழிகளில் பதர்ச்சி மேற்று, அம்மமொழிகளில், சைளமொகவும் 
பேசக்கூடியவர்கள். இன்மறய மேொருளொதொை வளர்ச்சி, மேரும்ேொலும் ,இைண்டொம் 
ேிரிவில் உள்ள தமிழர்கமள மட்டுபம, மசன்றமடந்து உள்ளது. இதில் 
பவதமனயொன உண்மம, முதல் ேிரிவில் 80 சதவிகிதத்திற்கும், பமற்ேட்படொர் 
உள்ளனர்.  இவர்கள், மேொருளொதொை வளர்ச்சியில், ஒரு பதக்க  நிமலமய 
அமடயக் கூடிய அேொயம் உள்ளது. 

இைண்டொவதொக, இந்தியொவின் மற்ற மொநிலங்களில், ேள்ளிகளிலும், 
கல்லூரிகளிலும், சம்ஸ்க்ருத மமொழி, ஒரு ேொடமொக மீண்டும் கற்ேிக்கப்ேடுகின்றது. 
அம்முயற்சிகள், மக்களிமடபய நல்ல ஆதைமவயும் மேற்றுள்ளன. தமிழர்களொகிய 
நொமும், இந்த முயற்சியில், முழுமமயொக ஈடுேட்டு, மமொழி ரீதியொக, பதசிய 
நீபைொட்டத்தில் நம்மம இமணத்துக்மகொள்ள பவண்டும். 

 
இதற்க்கு நாம் என்ை மசய்ய வவண்டும் ? 
 
ஆங்கிலத்தில், ‘The strength of a chain, lies in the strength of its, weakest 
link’ என்று மசொல்வதுண்டு. அதொவது, ஒரு சங்கிலியின் வலிமம, அந்தச் 
சங்கிலியில் பகொர்க்கப்ேட்டுள்ள ஒவ்மவொரு வமளயத்தின் வலிமமமய 
மேொறுத்பத அமமயும். வலிமமயற்ற ஒபை ஒரு வமளயத்தொல், அந்த சங்கிலியின் 
மற்ற வமளயங்களின் முழு வலிமமமய உேபயொகிக்க முடியொமல் பேொகும். 
அதுபேொன்று, 80 சதவிகித தமிழர்கள், தங்களது திறமமகளுக்கு, தமிழ்நொட்டுக்குள் 
மட்டுபம, வொய்ப்புகமளத் பதடும் ஒரு நிமல உள்ளது. அந்நிமலயில் இருந்து 
விடுேட, இந்தியொவின் மற்ற ேகுதிகளிலும், வொய்ப்புகமளப் மேறுவதற்கு,  
தங்கமள தகுதி உள்ளவர்களொக,  தயொர்ப் ேடுத்திக் மகொள்ள பவண்டும்.  
 
இந்த இலக்மக அமடவதற்கு, ஒன்றுக்கும் பமற்ேட்ட அணுகுமுமறகள் உள்ளன.   
அவற்றில் ஒன்று, இந்தியொவின் மற்ற ேகுதிகளில், வழக்கத்தில் உள்ள 
மமொழிகளில் ஓைளபவனும் ேயிற்சி மேற  பவண்டும்.  மற்ற ேகுதிகளில், 
ஒன்றுக்கு பமற்ேட்ட மமொழிகள் வழக்கத்தில் உள்ளதொல், மேருவொரியொன 
அம்மமொழிகளின் பவைொக (Root) கருதப்ேடுகிற, சம்ஸ்க்ருத மமொழிமய கற்க, 
முயற்சி மசய்ய பவண்டும். சம்ஸ்க்ருத மமொழியில் ேயிற்சி மேறுவது, மற்ற 
மமொழிகளின் ேயிற்சிமய துரிதப்ேடுத்தும் ஒரு திறவுபகொல் ஆகும். மமொழி 
ஆைொய்ச்சியொளர்களின் ஆய்வில், அத்தமகய ேயிற்சி,  இந்தியொவின் 75 சதவிகித 
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மக்களுடன், மமொழி ரீதியொன மதொடர்மே ஏற்ேடுத்தும் ஒரு வொய்ப்மே 
உருவொக்கும் என்று கணித்துள்ளனர். 
 
இன்மறய கொலக் கட்டத்தில், மவளி நொடுகளில் பவமல வொய்ப்பு மற்றும் 
குடியுரிமம மேற, அந்நொட்டு மமொழிகமள, ேல லட்சங்கள் மசலவழித்து, ேயின்று 
வரும் நம் இந்திய நொட்டு மக்கள்,  ேொைம்ேரியமொன, நமது சம்ஸ்க்ருத 
மமொழிமயப் ேயில பவண்டும்.  அதன் மூலம் அம்மமொழியின் ேமடப்புகளில் 
புமதந்துள்ள தகவல் களஞ்சியங்கமளக் மகொண்டு, உலக மக்களின் வொழ்க்மகத் 
தைத்மத உயர்த்த ேொடு ேடபவண்டும்.  
 
சம்ஸ்க்ருத மமொழிமய ேயில விரும்புபவொருக்கு, அப்ேயிற்சிமய, இலவசமொக 
வழங்கும் சில நிறுவனங்களும் உள்ளன. அந்தப் ேயிற்சிக்கொன கொல அவகொசமும் 
ஓரிைண்டு மொதங்கபள. பேச்சு வழக்கில் நொம் அன்றொடம் ேயன்ேடுத்தும் 
மசொற்மறொடர்களில், சம்ஸ்க்ருதச் மசொற்கள், ேைவலொக உள்ளமதக் கொண முடியும். 
பமலும் சில, மசொற்கமளயும், மசொற்மறொடர்கமளயும் ேயின்று, சம்ஸ்க்ருத 
மமொழியில், அடிப்ேமடத் பதர்ச்சி மேற்று, அதன் மூலம், மற்ற மமொழிகமளயும் 
ேயில்பவொம். 
 
பமற்கூறிய அணுகுமுமறமயக் கமடப்ேிடிக்க விரும்புபவொர், அருகிலுள்ள  
சம்ஸ்க்ருத ேயிற்சி மமயத்தில் / ேயிற்சி முகொம்களில் மதொடர்பு மகொண்டு ேயன் 
அமடயலொம். வமலதளம் மூலமொகவும் சில நிறுவனங்கள் ேயிற்சி வகுப்புகள் 
நடத்துகின்றன. அப்ேயிற்சிகளின் மூலமொக, நம்முமடய ேன்மமொழித் திறமமகமள 
வளர்த்துக் மகொண்டு, நமது திறமமகளுக்கொன வொய்ப்மேப் மேருக்கிக்மகொள்பவொம். 
ேொைதியின் “தமிழன் என்று மசால்லடா, தளல நிமிர்ந்து நில்லடா” என்ற 
கனமவ, நிமறபவற்றுபவொம். 
 

பமலும் விவைங்கள் http://sanskritroots.com/sanskrit-and-tamil/ என்கின்ற 
இமணயதள முகவரியில். 
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மபாருளடக்கம்  

வரிளச 
எண் 

தளலப்பு 

 பகுதி - I 

01 தமிழும் சம்ஸ்க்ருதமும் - அறிஞர்களின் கருத்துக்கள்   

02 வைலொற்றுச் சின்னங்களில் சம்ஸ்க்ருதம் 

03 வைலொற்றுச் சின்னங்கள் - ஒரு ேொர்மவ 

04 அன்றொட வொழ்வில் சம்ஸ்க்ருத மமொழி 

05 இந்திய மமொழிகள் - ஒரு ேொர்மவ 

06 சமஸ்க்ருத மமொழி - உச்சரிப்பு மற்றும் எழுத்து இலக்கணம் 

 பகுதி - II 

01 தமிழ், ஹிந்தி மமொழிகளில் சம்ஸ்க்ருதச் மசொற்கள் 

02 தமிழ், ஹிந்தி, மேங்கொலி மமொழிகளில் சில சம்ஸ்க்ருத  மசொற்கள் 

03 தமிழ், ஹிந்தி, குஜைொத்தி மமொழிகளில் சில சம்ஸ்க்ருதச் மசொற்கள் 

04 தமிழ், ஹிந்தி, மைொத்தி மமொழிகளில் சில சம்ஸ்க்ருதச் மசொற்கள் 

05 மசொற்களின் எதிர்ப்ேதம் 

06               சம்ஸ்க்ருதச் மசொற்கள் 

07 ஆத்திச்சூடியி      சம்ஸ்க்ருதச் மசொற்கள் 

08 தமிழ்த் தொய் வொழ்த்தில்     சம்ஸ்க்ருதச் மசொற்கள் 
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தமிழும் சம்ஸ்க்ருதமும் - அறிஞர்களின் கருத்துக்கள்   

 

I see the necessity for every Hindu to have knowledge of Sanskrit. We have lost so much in 
the past that it will take some time and also a good deal of effort to regain and consolidate 
it. It has to be done sooner or later. Mahatma Gandhi 

 

Sanskrit and culture go together. It is necessary that the masses should get access to this 
great language, for being acquainted with spirituality and culture of their forefathers. 
Education should be imparted through mother-tongue but “at the same time Sanskrit 
education must go on along with it because the very sound of Sanskrit words gives a 
prestige and a power and a strength to the race”. This is possible only when the Sanskrit 
language is made the national language of India. Swami Vivekananda 

 
Dr B. R. Ambedkar was among those who sponsored an amendment making Sanskrit as the 
official language of the Indian Union in place of Hindi. 
 
நமது ேொைம்ேரிய மசொத்தொன சம்ஸ்க்ருதம் வழக்கிலிருந்து மமறந்துவிட்டொலும் அதில் 

மமறயொமல் புமதந்துள்ள அறிவியல் உண்மமகமள பதடி கண்டறிய பவண்டும். நொட்டின் ேல 

ேகுதிகளில் சிதறிக்கிடக்கும் சம்ஸ்க்ருத இலக்கியங்கமள கண்டறிந்து, அவற்மற 

ஆவணப்ேடுத்தி, ேொதுகொக்க பவண்டும். இந்த நூல்கமள ஒலி, ஒளி ஊடகங்களில் ேதிவு 

மசய்யும் மதொழில்நுட்ேத்தின் உதவிபயொடு ஒரு டிஜிட்டல் நூலகம் பேொன்று உருவொக்கினொல், 

ேல தமலமுமறகளுக்கும் நீண்ட கொலங்களுக்கும் இந்த மசல்வத்மத ேொதுகொக்கலொம். டாக்டர் 

அப்துல் கலாம். 

ேொைதிய கலொச்சொைப் ேண்ேொட்டிற்கு இருப்ேிடமொக உள்ள சம்ஸ்க்ருத மமொழிமய இந்நொட்டில் 

உள்ள ஒவ்மவொருவரும் கற்ேது அவசியம் என்ேமத நொன் உணர்கிபறன். மபருந்தளலவர் 

காமராஜர் 

நொன் ஆங்கிலத்தில் பேொதிய புலமம மேறொததற்கொக வருந்த வில்மல. சம்ஸ்க்ருதத்தில் 

புலமம மேறொததற்கொக வருந்துகிபறன். ஆங்கிலப் புலமமயொல் வொழ்க்மக வசதிகமளப் 

மேறலொம் – அவ்வளவு தொன்! ஆனொல் சம்ஸ்க்ருதப் புலமமயொல் ஆன்மீக ஞொனம் மேறலொம். 

சம்ஸ்க்ருதம் ேயின்றிருந்தொல் தமிழ் மமொழிக்கு இப்பேொது மசய்வமத விடவும் அதிக அளவு 

மதொண்டு மசய்ய முடிந்திருக்கும் என்று நம்புகிபறன்”  சிலம்புச் மசல்வர் 

ம.மபா.சிவஞாைம் 

தமிழ் ஒரு கண் என்றொல் சம்ஸ்க்ருதம் மற்மறொரு கண். இைண்டு கண்களும் முக்கியம். 

“ேொர்மவ” சரியொக இருக்க பவண்டுமொனொல் இைண்டு கண்களும் பதமவ. இந்திய மண்ணில் 

விையம் மதரிந்தவைொய் உருவொக ஒருவருக்கு இந்த இைண்டும் பவண்டும். திரு. சாலமன் 

பாப்ளபயா 
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வரலாற்றுச் சின்ைங்களில் சம்ஸ்க்ருதம் 

ஒரு நொட்டின் வைலொறு ேற்றியச் மசய்திகமள, அந்நொட்டின் வைலொற்றுச் சின்னங் 
களொகக் கருதப்ேடும், ஓமலச்சுவடிகள், நொணயங்கள், ஆவணங்கள், மசப்பேடுகள் 
மற்றும் கல்மவட்டுக்களின் மூலம் அறிய முடியும். அவற்றின் வொயிலொக அந்தந்த  
கொலக் கட்டங்களில் வொழ்ந்த மக்கள், அவர்களின் வொழ்க்மக முமற, அைசியல் 
அமமப்பு, அைசொட்சி முமற, வர்த்தகம், வழக்கிலுள்ள மமொழிகள், அம்மமொழிகளின் 
வரிவடிவ அமமப்பு ேற்றிய ேல மசய்திகமள அறிய முடிகிறது. 

இந்தத் மதொகுப்ேில், இந்தியொவின் ேல ேகுதிகளிலும் கொணப்ேட்ட அத்தமகய 
சின்னங்களில், சம்ஸ்க்ருத மமொழிப் ேற்றிய மசய்திகள் இடம் மேற்றுள்ளன. 
இவற்மற கூர்ந்து பநொக்குமகயில், சம்ஸ்க்ருத மமொழியொனது, ஒவ்மவொரு  
நூற்றொண்டிலும் (கி ேி முற்ேட்டு), இந்தியொவின் ேல மொநிலங்களில், அந்தந்த 
மொநிலங்களில் உள்ள மமொழியுடன் இமயந்து, வழக்கில் இருந்திருப்ேமத கொண 
முடிகிறது. ( Schedule / அட்டவளண – I & II ) 

தமிழ் நொட்டில் கண்மடடுக்கப்ேட்டுள்ள சின்னங்களில், தமிழ் மற்றும் சம்ஸ்க்ருத 
மமொழிகள் ேைவலொக கொணப்ேடுகின்றன. ேிைொகிருதம், தமிழ் பிராமி, தமிழ் 
வட்மடழுத்து, கிைந்தம், கிைந்தத் தமிழ், பதவநொகரி பேொன்ற எழுத்து நமடகள் 
கொணப்ேடுகின்றன. அவற்றில், தமிழ் மற்றும் சம்ஸ்க்ருத மமொழியின் 
எழுத்துக்களில், மவவ்பவறு கொலகட்டங்களில், ஏற்ப்ேட்ட உருமொற்றங்மளயும் 
கொணமுடிகின்றது.  

(Schedule / அட்டவளண – III ) 
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(Schedule / அட்டவளண – I)-இந்தியொவின் ேிற மொநிலங்களின் கண்மடடுக்கப்ேட்ட 
சில கல்மவட்டுக்கள். 

Particulars Period Place Language and Script 

Pattadakal pillar inscription of  
Kirtivarman II/Western Chalukya 
king – Kirtivarman II 

AD 754 Bijapur, Bombay Sanskrit 

Bitragunta Grant of Sangama – II Saka Samvat 1278 Nellore,Cuddapah Sanskrit, Telugu 

Baguda Plates of 
Madhavavarman 

Not known Ganjam District of 
Madras  

Sanskrit 

Mandhata Plates of Jayasimha Samvat 1112 (AD 
1055) 

Narmada, Central 
Province 

Nagari, Sanskrit 

Chiplun copper plate grant of 
Pulikesin II 

AD 609-642 Western Region Sanskrit 

Torkhede Copper plate grant of 
Govindaraja of Gujarat 

Saka Samvat – 735 
AD 812 

Baroda, Gujarat Sanskrit 

Vanapalli Plates of AnnaVema Saka Samvat – 1300 
AD 1379-1380 

Godavari Region, 
Andhra Pradesh 

Telugu, Sanskrit 

Cochin Plates of Bhaskara 
Ravivarman 

 Cochin, Kerala Grantha, Sanskrit, 
Vatteluthu, Tamil 

Ganapeswaram Inscription of the 
time of Ganapati 

Saka Samvat 1153 Muslipatnam, 
Andhrapradesh 

Sanskrit and Telugu 

Yenamandala Inscription of 
Ganapamba 

 Guntur, Andhra 
Pradesh 

Sanskrit and Telugu 

Paithan Plates of Govinda III Saka Samvat 716 
(AD 794) 

Godavari Region, 
Andhra Pradesh 

Sanskrit and Nagari 

Bahal Inscription of the Yadava 
King Singhana 

Saka Samvat 1144 Khandes District, 
Mumbai 

Sanskrit and Nagari 

Nallur Grant of Harihara II Saka Samvat 1293 
(AD 1399) 

Bellary District, 
Karnataka 

Sanskrit 
,Nandinagari,Kanarese 

Achyutapuram Plates of 
Indravarman 

 Ganjam District, Sanskrit 

Chikachole plates of Gunavarman  Ganjam District Sanskrit and Nagari 

Sravana Belgola Epitaph of 
Mallishena  

 Sravana Belgola, 
Karnataka 

Sanskrit, Kanarese 

Kolhapur Inscription of Silahara Saka Samvat 1065 Kolhapur, Sanskrit, Kanarese 
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Vijayaditya Maharashtra 

Bamani Inscription of Silahara 
Vijayaditya 

Saka Samvat 1073 Kolhapur, 
Maharashtra 

Sanskrit, Kanarese 

Kolhapur inscription of silahara 
Bhoja II 

Saka Samvat 1112 
(AD 1192) 

Kolhapur, 
Maharashtra 

Sanskrit, Nagari 

Gadag Inscription of the Yadava 
Bhillama 

Saka Samvat 1113 Dharwar, 
Maharashtra 

Sanskrit, Nagari 

Parla Kimedi plates of Vajrahasta 11th Century AD  Sanskrit, Nagari, Chola-
Grantha, Western Chalukya 

Inscription at Bhairanmatti AD 1079-1086 Bijapur, Mumbai Sanskrit, Kanarese 

Dudiya Plates of Pravarasena II 800 AD  Sanskrit 

Rajor Inscription of Mathanadeva Samvat 1016  Alwar, Rajasthan Sanskrit, Nagari 

Bhanda Grant of Aparajitha  Saka Samvat 
919(AD 997) 

Bhiwandi, 
Maharashtra 

Sanskrit, Nagari 

Naduparu Grant of Annavema Saka Samvat 1296 
(AD 1373) 

Krishna District, 
Andhrapradesh 

Sanskrit and Telugu 

Karepattan Plates of Rattaraja Saka Samvat 930 Ratnagiri District, 
Maharashtra 

Sanskrit and Nagari 

Verawal Inscription  Valabi Samvat 927 
(AD 1246) 

Kathiawad, Gujarat Sanskrit and Nagari 

Sitabaldi Inscription  Saka Samvat 1008 
(AD 1084) 

Nagpur, 
Maharashtra 

Sanskrit and Nagari 

Tidgundi Plates Vikrama Samvat 7 Bijapur, 
Maharashtra 

Sanskrit and Nagari 

Vijayadeva Raja Inscriptions 1100 AD Cuttack, Orissa Sanskrit and Nagari 

Gangesgad Plates  of Dhruvasena  Saka Samvat 207 Baroda, Gujarat Sanskrit 

Copper plate grant of Maha B 
hava Gupta – I 

 Cuttack,Orissa Sanskrit and Nagari 

Mallikarjuna Temple, Srisailam 1405 AD Sri Sailam, Andhra 
Pradesh 

Sanskrit 

Tirupurantakam, Kurnool 1440 AD Kurnool, Andhra 
Pradesh 

Sanskrit 

Kapoteeswara Temple 1517 AD Guntur, Andhra 
Pradesh 

Sanskrit 

Upparapalli, Cuddapah 1525 AD Cuddapah, Andhra Sanskrit 
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Pradesh 

Takkellepadu 200 AD Guntur, Andhra 
Pradesh 

Prakrit and Brahmi 

Ikshvaku Inscrption, 
Kottapakonda 

300 AD Guntur, Andhra 
pradesh 

Prakrit and Brahmi 

Phanigiri, Nalgonda 300 AD Nalgonda, Andhra 
Pradesh 

Prakrit and Brahmi 

Inscription at Hayagriva Temple 1780 AD Sonitpur, Assam Nagari, Assamese 

Stone Inscription at Chandigarh 1597 AD Chandigarh Sanskrit and Nagari 

Stone Inscription at Jagdalpur 1300 AD Bastar, Chattisgarh Sanskrit and Nagari 

Inscription at Kurukshetra 300 AD Kurushetra, 
Harayana 

Sanskrit, Prakriti and 
Brahmi 

Pillar Inscription at Hissar 600 AD Hissar, Harayana Sanskrit and BRahmi 

Copper Plate at Padmatola 800 AD Ganjam, Orissa Sanskrit and Southern 
Characters 

Inscription of the Bhauma Karas 900 AD Cuttack, Orissa Sanskrit and Eastern 
Characters 

Gupta Inscription 500 AD Varanasi, UP Sanskrit and Brahmi 

Copper Plate of Budhagupt CE 477-78 (Gupta 
Era 168) 

Shankarpur, 
Madhyapradesh 

Sanskrit and Nagari 

Satrapa Sadosa 100 AD Mathura, UP Sanskrit and Local language 
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( Schedule / அட்டவளண – II ) ேிற மொநிலங்களில் கண்மடடுக்கப்ேட்ட 
கல்மவட்டுக்கள் - மற்றும் சில இடங்கள். 

Indian State Place of Inscription 

Rajasthan  Ajmer, Udaipur, Jaipur  

Madhya Pradesh Dhar, Gwalior, Datia , Jabalpur 

Bihar Nalanda, Pataliputra (Patna), Rohtas  , Champaran  

Orissa Puri  

Karnataka Gulbarga, Raichur, Chitradurga  

Uttar Pradesh Mirzapur , Meerut , Allahabad 

West Bengal Malda  

Others Konkan, Kolhapur 
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( Schedule / அட்டவளண – III ) தமிழ் நொட்டில் கண்மடடுக்கப்ேட்ட சில 
கல்மவட்டுக்கள்: 

Particulars Period Place Language and Script 

Ranganatha Inscription of 
Sundara Pandya 

AD 1250 Srirangam Sanskrit , Grantha 

Satyamangalam Plates of 
Devaraya II 

Saka Samvat 
1346 

Vellore Nandinagiri, Sanskrit 

Bilvanateswara inscription of vira 
– Champa – Chola Chief 

Saka Samvat – 
1236 

North Arcot Grantha, Sanskrit 

Arulala Perumal Inscription Of 
Champa – Chola Chief 

Saka Samvat – 
1236 

Tiruvattiyur, Little 
Conjeevaram 

Grantha, Sanskrit 

Jambukeswara Inscription of 
Valaka – Kamaya – Chola Chief 

Saka Samvat 
1403 (AD 1482) 

Srirangam, Trichy Grantha and Tamil 

Udayendran Plates of Bana King 
Vikramaditya 

AD 1000-1016 Gudiyattam, 
Vellore 

Grantha, Tamil and Sanskrit 

Udayendiran Plates of 
Nandivarman 

 Gudiyattam, 
Vellore 

Sanskrit,Grantha, Tamil and 
Chalukya Alpabet (AD680) 

Unamanjeri plates of 
Achyutaraya 

Saka Samvat 
1462 (AD 1540) 

Chinglepet Sanskrit, Nandagiri, Kanarese 

Alampundi  plates of Virupaksha Saka Samvat 
1305 

Tindivanam Sanskrit, Grantha 

Inscription by Harihara II Saka Samvat 
1315 

Kanchipuram Sanskrit, Grantha 

Kuniyur Plates Saka Samvat 
1556 (AD 1634) 

Tirunelveli Sanskrit, Nandinagari,Telugu 

Inscriptions at Tirukalukundram  Chinglepet Sanskrit, Grantha and Tamil 

Kanchi  Inscription of 
Vikramaditya 

 Kanchipuram Sanskrit and Kanarese 

Pallava Inscriptions 700 AD Mamallapuram Sanskrit 

Arulala Perumal Temple, 
Kanchipuram 

1514 AD Kanchipuram Sanskrit 

Iswara Temple, Virinchipuram Saka 1138 Vellore Sanskrit and Tamil 
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வரலாற்றுச் சின்ைங்கள் - ஒரு பார்ளவ 

இதுவமை இந்தியொவில் மட்டும்  ஏறக்குமறய  90,000 கல்மவட்டுச் சொன்றுகள் 

கண்மடடுக்கப்ேட்டுள்ளன.  

இவற்மறத் தவிை  ேொகிஸ்தொன், வங்கொளபதசம், பநேொளம், இலங்மக, 

ஆப்கொனிஸ்தொன், ேர்மொ, தொய்லொந்து, கம்பேொடியொ, வியட்நொம், மபலசியொ, 

இந்பதொபனசியொ, சீனொ பேொன்ற மற்ற ேல நொடுகளிலும் கல்மவட்டுச் சொன்றுகள் 

கண்மடடுக்கப்ேட்டுள்ளன.  

இன்றளவிலும் சில இடங்களில் கல்மவட்டுச் சொன்றுகள் புதிதொகக் 

கண்மடடுக்கப்ேடுகின்றன.  

அத்தமகய சொன்றுகள்  பவத கொலம்,  அபசொகர், குப்தர்கள், முகலொயப் பேைைசுகள், 

ஆங்கிபலயர்கள், சுதந்திை  இந்தியொ என்று ஆட்சிக் கொலங்களின் அடிப்ேமடயில் 

ஆைொயப்ேட்டுள்ளன. 

கல்மவட்டுக்களின் ஆராய்ச்சி  - ஒரு பார்ளவ 

கல்மவட்டுக்களின் ஆைொய்ச்சி  மிகவும் கடினமொனது, மற்றும்  சவொல்கள் நிமறந்தது. 

ஒவ்மவொரு ஆைொய்ச்சியிலும்  ேின் வரும் அடிப்ேமட தகவல்கமளத் திைட்ட பவண்டும் 

. 

 கொலக் கட்டம்  

 ஆட்சிக் கொலம் 

 குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள இடம் 

 எழுத்துக்கள்  

அவ்வண்ணம் திைட்டிய தகவல்கள் , இந்நொள் வமை, ஏற்றுக் மகொள்ளப்ேட்ட 

வைலொற்று உண்மமகளுக்கு முைண்ேொடுகள் இன்றி இருத்தல், மிகவும் அவசியம்.  

ஆமகயொல், கல்மவட்டுக்களின் ஆைொய்ச்சியில்  ஈடுேட்டுள்ள 

ஆைொய்ச்சியொளர்களுக்கு, உலக வைலொறு மற்றும்  பூபகொளம் ேற்றிய  ஆழ்ந்த அறிவு  

மிகவும் முக்கியமொனது.   

பமலும் அவர்களுக்கு,  ேிைொகிருதம், ேிைொமி, பதவநொகரி, கிைந்த எழுத்துக்கள், 

அவற்றின் உருமொற்றங்கள் மற்றும் அவற்றின் திரிபுகமள புரிந்து மகொள்ளும் 

நுண்ணறிவுத் திறன்  மிகவும் அவசியம். அபத பேொல்  மவவ்பவறு கொலகட்டங்களில் 

நிலவிய  ேிைொந்திய  மற்றும்  வட்டொை வழக்குகமளப் ேற்றியும் நன்கு அறிந்திருக்க 

பவண்டும். 

மேருவொரியொன கல்மவட்டுக்களில்,  சமஸ்கிருத மமொழி மகயொளப்ேட்டுள்ளதொல், 

அந்த மமொழியில் பதர்ச்சி, இன்றியமமயொதது. 
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கல்மவட்டுக்களில், எந்த ஒரு தகவலும் பநரிமடயொகக் குறிப்ேிடப் ேடுவதில்மல. ேல 

அனுமொனங்கமள பமற்க்மகொண்டு, ஒவ்மவொன்மறயும் ேல பகொணங்களில் 

ஆைொய்ந்து, சரியொன தகவல்கமளச் பசகரிக்க பவண்டும். 

பமற்க்கூறிய  கொைணங்களொல், இன்றும் ேல்லொயிக்கணக்கொன கல்மவட்டுக்களில் 

உள்ள வைலொற்று உண்மமகள் ேதியப்ேடொமபலபய இருக்கின்றது. பமற்க்கூறிய 

சவொல்கள்  உலகின் மற்ற நொடுகள் மற்றும் மமொழிகளில் உள்ள கல்மவட்டு 

ஆைொய்ச்சிகளில் கொணப்ேடுவதில்மல என்ேது குறிப்ேிடத்தக்கது. 

கல்மவட்டுக்கள்/ஓளலச்சுவடிகள்/மசப்வபடுகளின் ஆராய்ச்சிகளில் மவளிப்படும் 

சில சிறப்பு அம்சங்கள் 

வைலொற்றுச் சின்னங்களில் மேருவொரியொனவற்றில் தகவல்கமளப் ேதிவு மசய்யும் 

ேொணி, கீழ்க்கண்ட முமறயில் உள்ளமதக்  கொண முடியும். 

 மங்களச் சின்னம்- (Auspicious Sign) 

 வரிமசகளின் முடிமவ குறிக்கும் நிறுத்தக்குறிகள் (|, ||) - (Punctuation – Line 
breaks) 

 வரிமச எண்  -(Line Number) 

 சுவடி  எண் - (Page Number) 

 முத்திமை - (Seal) 

 மகமயொப்ே வடிவம் - (Stylish Signatures)  

 எழுத்துச் சுருக்கங்கள் – (Abbreviations) 

 பததி, மொதம் மற்றும் வருடம் பேொன்றவற்மற பஜொதிட சொஸ்திைம் முமறப்ேடி 

ேதிவு மசய்தல் (Recording of Date based on Almanac)  

 எழுத்து அல்லது மசொல்களில்  திருத்தங்கமளப் ேதிவு மசய்யும் முமற மற்றும் 

அமடயொளக் குறியடீுகள் (^) – (Recording of Corrections in Alphabets and Words 
and indicating such corrections  in margins)  

 முதலில் சுண்ணொம்ேில் வமைவு வடிவம் ேிறகு அதன் பமல் உளியொல் இறுதி 
வடிவம்  (Draft letters in chalk and final version in chisel) 

 தனி நேர்களின் வம்சொவளி ேற்றிய குறிப்புகள் (Lineal ascendancy of individuals) 

 ஒன்றுக்கும் பமற்ேட்ட மமொழிகளில் சில குறிப்புகள் (Bi-lingual) 

 சில வரிகள் உமைநமடயிலும் சில வரிகள் கவிமதநமடயிலும் (Prose and 
Poetry) 
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 மசவம், மவணவம், புத்த  மற்றும்  மஜன சமய மதங்கள் ேற்றிய குறிப்புகள் 

(Saiva, Vaishnava, Buddhism, Jainism) 

 நொடகம், நொட்டியம்  மற்றும்   இமசப் ேற்றிய குறிப்புகள் (Performing Arts - 
Dance, Drama and Music) 

ஓளலச்சுவடிகள் 

 பவத கொலம் முதற்மகொண்டு, பவதம் பேொன்ற திருமமறகள், இதிகொச - 

புைொணங்கள், இலக்கண - இலக்கியங்கள், கொவியங்கள், வொழ்க்மக 
மநறிமுமறகமள வமையறுக்கும் விதிகள் முதலியன ேல தமலமுமறகளொக 

, வொய்மமொழியொகபவ, ேயிற்றுவிக்கப்ேட்டு, கமடப்ேிடிக்கப்ேட்டன. கிமு 

ஐந்தொம் நூற்றொண்டளவில் தொன் அமவ முதன் முமறயொக எழுத்துருவில் 

ேதிவு மசய்யப்ேட்டன. ஓமலச்சுவடிகளுக்கு முன்பு, துணிகளில் எழுத்துக்கள் 

ேதியப்ேட்டன என்று சில வைலொற்று குறிப்புகள் கொணப்ேடுகின்றன. 

அமவகமள ேைொமரிப்ேதில் உள்ள கொைணங்களொல், ஓமலச்சுவடிகள் 

உேபயொகத்தில் அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டன. (Recording of Texts  in Palm leaves) 

 ஓமலச்சுவடிகள் ேமன ஓமலகளொல் ஆனமவ. அவற்றுள் சில வமகயொன 

ேமன ஓமலகள் 1200 வருடங்களுக்கு முற்ேட்டமவ. மேரும்ேொலொனமவ, 

சுமொர்  300 வருடங்களுக்கு முற்ேட்டமவ. ஓமலச்சுவடிகளில் ேிைத்பயக 

எழுத்தொணிகள் மூலம் எழுத்துக்கள் எழுதப்ேட்டன.  கொலப்பேொக்கில், 

அச்சுவடிகள் பசதம் அமடயும் மேொழுது, அமவ மீண்டும் எழுதப்ேட்டன.  இந்த 

முமறயில் தொன், நம் முன்பனொர்கள், ேல நூற்றொண்டுகளொக,  அவற்மறப் 

ேொதுகொத்து, நமது வைலொற்மற, இந்தத் தமலமுமறக்கு மகொடுத்துள்ளனர். 

ஆைொய்ச்சியொளர்களின் கணிப்ேில், 80 சதவிகிதத்திற்க்கும் பமற்ப்ேட்ட 

ஓமலச்சுவடிகள் ேைொமரிப்ேின்றியும், இயற்மக சீற்றங்களொலும், அழிந்து 

பேொயிருக்கக் கூடும் என்று கருதுகின்றனர்.   (Rewriting of Texts in Palm leaves 
across generations) 

 ஓமலச்சுவடிகளின், ஓைத்தில் அல்லது  நடுவில், ஒன்பறொ அல்லது இைண்படொ,  
வட்ட வடிவமொன துமளகள் இட்டு, ேிறபக எழுதப்ேட்டன. எழுதும் பேொது 

துமளகள் உள்ள  இடத்தில் இடம்விட்டு எழுதுவது வழக்கம். ேிறகு அமவ 

கட்டுக்பகொப்ேொக இருப்ேதற்கு, கட்டியும் மவத்து, நமடமுமறயில் 

உேபயொகப்ேடுத்தினர். (Filing system) 

 பசதம் அமடயும் ஓமலச்சுவடிகள் மீண்டும் எழுதப்ேடும் மேொழுது,  

எழுதுேவரின் ேின்னணி, மூலச்சுவடிகளில் உள்ள மேொருமளப் 

புரிந்துமகொள்ளும் ஆற்றல், மமொழிப்  புலமம, எழுதும் திறன், எழுதப்ேடும் 

கொலக் கட்டம், எழுத்து முமற, வட்டொை வழக்கு பேொன்ற ேல கொைணங்களொல், 

மூல உமையிலிருந்து இருந்து, பவறுேடவும், முைண்ேடவும் வொய்ப்புகள் 

உண்டு. ஒரு சிலர்,  திறனொய்வு அணுகு முமறகமள பமற்க்மகொண்டு, 

தங்களுமடய கருத்துக்கமளயும், மூல உமையின் ஒரு ேகுதியொகபவ 
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மறுேதிப்புகளில் ேதிப்ேித்துள்ளனர். (Inherent risk of bonafide misinterpretation, 
misrepresentation,  inserts and deletions to originals in new editions of Palm 
leaves). 

 ஆைொய்ச்சியொளர்கள் அத்தமகய சில முைண்ேொடுகமளயும், 

இமடச்மசருகல்கமளயும் சுட்டிக்கொட்டியுள்ளனர். மேரும்ேொலொனமவ 

அைசியல் கொைணங்களுக்கொக பமற்மகொள்ளப்ேட்டுள்ளன என்றும் 

மதளிவொகின்றது. (Deliberate manipulation of  some Palm-leaf Texts due to political 
motives) 

 இன்மறய ஆைொய்ச்சியொளர்கள், நமக்கு கிமடத்துள்ள ஓமலச்சுவடிகமள,  

கமையொன் மற்றும்  புழுக்களின் அரிப்புகளில் இருந்து மகடொது, ேொதுகொப்ேொக 

மவத்திருக்க, குளிரூட்டப்ேட்ட சூழலில் பேணிப் ேைொமரிக்கின்றனர். 
அவற்மற கணினி மயமொக்கும் ேணியிலும் ேல்பவறு நிறுவனங்கள் 

ஈடுேட்டுள்ளன. (Maintenance and Digitization of such Palm leaves) 

மசப்வபடுகள் 

 மசப்பேடுகளில் மேரும்ேொலும் அைசொமணகள், சொசனங்கள், நன்மகொமடகள் 

பேொன்ற தகவல்கபள ேதிக்கப்ேட்டுள்ளன. ஓமலச்சுவடிகமளப் பேொலபவ 

துமளகளும்,அவ்விடங்கமள தவிர்த்து,  எழுத்துக்களும் கொணப்ேடுகின்றன. 

அமவகள் அைண்மமனகள், பகொவில் கருவூலங்கள் அல்லது நிலத்தின் 

அடியில் ேொதுகொக்கப்ேட்டன. 
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அன்றாட வாழ்வில் சம்ஸ்க்ருத மமாழி 

சம்ஸ்க்ருத மமொழி அன்றொட வொழ்வில், வழக்கில் இல்லொதது என்று ேைவலொகக் 
கருதப்ேடுகின்றது. 2001 மக்கள் மதொமக கணக்மகடுப்ேின்ேடி, இந்தியொவில் 
சம்ஸ்க்ருத மமொழிமயப் பேசுபவொரின் எண்ணிக்மக 14500 என்று அதிகொைப் 
பூர்வமொகக் கணக்கிடப்ேட்டுள்ளது (பின் குறிப்பு காண்க).  

இந்த மமொழிவொரிக் கணக்மகடுப்பு, உலமகங்கும் ேின்ேற்றப்ேடும், ஐநொ சமேயின் 
வழிகொட்டுதலின் ேடி அமமந்துள்ளது. பமற்கூறிய வழிகொட்டுதலின் முக்கிய 
அம்சங்கள் கீபழ குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது. 

 ஒரு மமொழியின் பவறொகக் கருதப்ேடுகிற இலக்கணம் 
வமையறுக்கப்ேட்டுள்ளதொ? அமவ முற்றிலும் எழுத்து வடிவில் உள்ளதொ? 

 ஒரு மமொழி ேல தமலமுமறகமள கடந்து வழக்கில் உள்ளதொ? அதொவது 
ஒவ்மவொரு தமலமுமறயினரும்  அவர்களின் அடுத்த சந்ததியினருக்கு 
அந்த மமொழிமயப்  ேயிற்றுவிக்கிறொர்களொ ?  

 ஒரு மமொழிமயச் சொர்ந்து, புது மமொழிகள் மற்றும் கிமள மமொழிகள் 
உருவொகியுள்ளனவொ? 

 பேசுபவொரின் எண்ணிக்மக 

o ஒரு மமொழிமய அன்றொட வொழ்வில் பேசுபவொரின் மமொத்த 
எண்ணிக்மக.  

o ேைவலொனப் ேகுதிகளில் அம்மமொழி வழக்கில் உள்ளதொ அல்லது 
குறிப்ேிட்ட ஒரு சில ேகுதிகளில் மட்டும் வழக்கில் உள்ளதொ ?  

o மமொத்த மக்கள் மதொமகயில், அம் மமொழி பேசுபவொரின் 
எண்ணிக்மகயின் சதவிகிதம். 

 எந்மதந்தத் துமறகளில் ஒரு மமொழி வழக்கில் உள்ளது? 

 புதிய துமறகள் மற்றும் ஊடகங்களின் ேரிணொம வளர்ச்சி, ஒரு மமொழியின் 
வளர்ச்சிமய பமம்ேடுத்தியுள்ளதொ?. 

 எழுத்து, பேச்சு மற்றும் அச்சுத் துமறகளில் ஏற்ேடும் மதொழில்நுட்ே 
வளர்ச்சிக்கு ஏற்றொற்பேொல் அம்மமொழியின் இலக்கியங்கள் மற்றும் 
ேமடப்புகள் புதிய வடிவில்  மவளியிடப்ேட்டுள்ளதொ? மதொடர்ந்து ஆய்வுகள் 
பமற்மகொள்ளப் ேடுகின்றனவொ? 

 ஒரு மமொழிமயப் ேற்றிய அைசொங்கத்தின் மகொள்மக மற்றும் அணுகுமுமற. 

 ஒரு மமொழிமயப் ேற்றிய மக்களின் கருத்து. அம்மமொழிமய அவர்கள் 
தங்களின் கலொச்சொைத்தின் மவளிப்ேொடொக உருவகப்ேடுத்த 
விரும்புகிறொர்களொ ? 
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பமற்க்கூறிய அம்சங்களின் அடிப்ேமடயில், சம்ஸ்க்ருத மமொழிமயப் ேற்றிய ஒரு 
திறனொய்வு பமற்க்மகொண்டொல்,  
 

 சம்ஸ்க்ருத மமொழியின் இலக்கணமொனது விஞ்ஞொன பூர்வமொக 
வடிவமமக்கப்ேட்டுள்ளது  என்ேது மமொழி ஆைொய்ச்சியொளர்களின்  கருத்து. 
எனபவ, இந்தியொவில் மட்டுமல்லொது, அமமரிக்கொ மற்றும் ஐபைொப்ேிய 
நொடுகளிலும், இம்மமொழிப் ேற்றிய  ஆைொய்ச்சிகள் இன்றும் மதொடர்ந்து 
பமற்மகொள்ளப்ேட்டு வருகின்றன. 
 

 இந்தியொவில் பேசப்ேடும் மமொழிகளொன ஹிந்தி, மேங்கொலி, மைொத்தி, 
குஜைொத்தி அசொமி மமொழிகள் சம்ஸ்க்ருத மமொழிமயபய ஆதொைமொகக் 
மகொண் மகொண்டுள்ளன. 
 

 மேருவொரியொன இந்து சமய நூல்கள் சம்ஸ்க்ருத மமொழியிபலபய 
இயற்றப்ேட்டு, ேிற மமொழிகளில் மமொழிமொற்றம் மசய்யப்ேட்டுள்ளன.  ேல 
புத்த/மஜன சமய நூல்களும் சம்ஸ்க்ருத மமொழியில் கொணப்ேடுகின்றன. 

 

 கணக்கியல், வொன சொஸ்திைம், தர்க்க சொஸ்திைம், பஜொதிட சொஸ்திைம், தர்ம 
சொஸ்திைம், மருத்துவம், பயொகொ, மேொருளொதொைம், தத்துவம், அைசியல் 
பேொன்ற ேல துமற ரீதியொன ேமடப்புக்கள், சம்ஸ்க்ருத மமொழியில், 
உள்ளன. 

 

 சம்ஸ்க்ருத மமொழிப் ேமடப்புக்கள், ஓமலச்சுவடி, புத்தகம், ஒலி/ஒளி நொடொக் 
கருவிகள், கணினி மமன்மேொருள்  பேொன்ற எழுத்து மற்றும் அச்சுத் 
துமறயில் ஏற்ேட்ட வளர்ச்சிக்கு ஈடு இமணயொக, புதிய வடிவில் 
மவளிவந்துள்ளன. 

 

 1995ம் ஆண்டு, அமமரிக்க நொடு, “மஞ்சள்” ஒரு கிருமி நொசினி என்று 
தொங்கள் கண்டுேிடித்ததொகக் கூறி, அதற்க்குக் கொப்புரிமம மேற்றது. அமதத் 
மதொடர்ந்து, இந்தியொ, கடுமமயொகப் பேொைொடி, அந்தக்  கொப்புரிமம ைத்து 
மசய்யப்ேட்டது. அதற்க்குச் சொன்றொக,  நமது சம்ஸ்க்ருத மமொழிப் 
ேமடப்புக்களில்,  மஞ்சளின் மருத்துவ குணங்கள், ேற்றிய ேல  குறிப்புகள், 
பமற்க்பகொள் கொட்டப்ேட்டது. இதனொல், நமது நொட்டிற்க்கு ஏற்ப்ேடவிருந்த 
அந்நியச் மசலொவணி நஷ்டம் தவிர்க்கப்ேட்டது. இது ஒரு உதொைணபம. இது 
பேொன்ற ேல மூலிமககமளப் ேற்றிய ஆைொய்ச்சிகள் பமற்மகொள்ளப்ேட்டு, 
அவற்றிக்கொனக் கொப்புரிமமகமளப் மேற முயற்சி பமற்மகொள்ளப்ேடுகிறது. 

 
சமீப காலமாக சம்ஸ்க்ருத மமாழியின் நிளல 

கடந்த சில வருடங்களொக சம்ஸ்க்ருத மமொழிமய மீண்டும் அதன் ேமழய 
உன்னதமொன நிமலக்கு மகொண்டு வை ேல அமமப்புகள் முயற்சி எடுத்து 
வருகின்றன. அவற்றிக்கு மக்களிமடபய ஆதைவும் கிமடத்துள்ளது.  
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அம்முயற்சிகளில் சில கீபழ மகொடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 பகைள மொநிலத்தில், தற்மேொழுது 2,975  ேள்ளிகளில், சம்ஸ்க்ருத மமொழி, 
ஐந்தொம் வகுப்ேிலிருந்து, ேொடமொக வழங்கப்ேடுகிறது. இதில் ஏறக்குமறய, 
2,50,000 மொணவர்கள், ேயின்று வருகின்றொர்கள். இந்த வைபவற்ப்மேக் 
கணக்கில் மகொண்டு,  2014 ஆண்டிலிருந்து, முதல் வகுப்ேிலிருந்பத ேொடமொக 
வழங்கிட திட்டமிடப்ேட்டுள்ளது. 

 கர்நொடக சம்ஸ்க்ருத ேல்கமலக்கழகம் நடத்தும் இளநிமல ேட்டதொரி 
(சம்ஸ்க்ருத மமொழி) ேயிற்சி வகுப்புகள் 2010ல் மதொடங்கப்ேட்டது. 
அப்மேொழுது 4,000  மொணவர்கள்  ேயின்றனர். தற்மேொழுது, 2013ல், 
அவ்மவண்ணிக்மக 42,000 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அப் ேயிற்சியில், சம்ஸ்க்ருத 
மமொழியின், ேல்பவறு ேமடப்புகளில் உள்ள, உமைநமட, மசய்யுள், 
இலக்கணம், சரித்திைம், தத்துவம், பயொகொ பேொன்ற ேல துமறகள், ேொடமொக 
வழங்கப்ேடுகிறது. 

 புது தில்லி ேல்கமலக்கழகம் நடத்தும் இளநிமல ேட்டதொரி (சம்ஸ்க்ருத 
மமொழி) ேயிற்சி ேொடத் திட்டத்தில்,  கணக்கியல் (Mathematics), வொன 
சொஸ்திைம் (Astronomy), தர்க்க சொஸ்திைம் (Logic and Science of Debate) ,பவத 
இலக்கியம் (Vedic Literature) ,மமொழியியல் (Linguistics) ,கல்மவட்டு ேற்றிய 
ஆய்வு (Epigraphy), அைசியல் (Politics) ,தர்ம சொஸ்திைம் (Dharma Sastra) 
,மேொருளொதொைம் (Economics) ,தத்துவம் (Philosophy) ,வொழும் கமல (Art of 
Living) ,தனித் தன்மம வளர்ச்சி (Personality Development) ,நிர்வொகம் 
(Management) ,நொடகக்கமல (Theatre) ,அழகியல் மற்றும் அலங்கொைம் 
(Aesthetics & Fashion Designing) பேொன்ற துமறகள், ேொடமொக 
வழங்கப்ேடுகின்றன. 

 ைொஞ்சி ேல்கமலக்கழகத்தில், சம்ஸ்க்ருத மமொழியில் முதுகமலப் 
ேட்டப்ேடிப்பு வகுப்புகள் வழங்கப்ேடுகின்றன. இளநிமல ேடிப்ேில், 
வணிகவியல் (Commerce), ைசொயணம் (Chemistry), மேொருளொதொைம் (Economics), 
நிலவியல் (Geography)  பேொன்ற, ேல்பவறு துமறகளில் ேட்டம் மேற்றவர்கள், 
முதுகமலப் ேட்டப்ேடிப்மே சம்ஸ்க்ருத மமொழியில் ேயில, 60 
சதவிகிதத்திற்கும் பமற்ப்ேட்டவர்கள் விருப்ேம் மதரிவித்துள்ளனர்.   

 
 பமலும், 60 நொடுகளில் உள்ள 400க்கும் பமற்ேட்ட ேல்கமலக்கழகங்களில், 

சமஸ்கிருத மமொழியில் பமற்ேடிப்பு (Mphil) மற்றும் ஆய்வுற்கொன (PhD) 
வொய்ப்புகள் வழங்கப்ேட்டுள்ளன.  
(உதொைணம்:Harvard, Cambridge, Oxford, Edinburgh, London, Glasgow, Zurich 

University) 
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இந்தியர்களாகிய நமது கடளம என்ை? 
 
நொம் ஒவ்மவொருவரும் சம்ஸ்க்ருத மமொழிமயப் குமறந்த ேட்சம் எழுதப் ேடிக்கத் 
மதரிந்து மகொள்ள பவண்டும். 
 
அம்மமொழியிலுள்ள சில அடிப்ேமடச் மசொற்கமளப் ேயன்ேடுத்தி, எளிய 
மசொற்மறொடர்கமள அமமத்து, சைளமொகப் பேச முயற்சி மசய்ய பவண்டும். 
 
ேள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில், சம்ஸ்க்ருத மமொழியொனது, ேொடமொக வழங்கப்ேடும் 
வமை, தனியொர் நிறுவனங்கள் நடத்தும் ேயிற்சி மமயங்களில் / முகொம்களில் 
ேங்கு மகொண்டு நம் மமொழி அறிமவ வளர்த்துக் மகொள்ள பவண்டும். சில 
நிறுவனங்கள்  இப்ேயிற்சிமய, இலவசமொக அல்லது குமறந்த கட்டணத்தில் 
வழங்குகின்றன. வமலதளம் மூலமொகவும் சில நிறுவனங்கள் ேயிற்சி வகுப்புகள் 
நடத்துகின்றன. 
 

பின் குறிப்பு : மமாழிவாரிக் கணக்மகடுப்பில் உள்ள ஒரு குளறபாடு 
 
மக்கள் மதொமகயின் மமொழிவொரிக் கணக்மகடுப்பு வழிகொட்டுதலின் ேடி, தொய் 
மமொழிமயத் தவிை,  மற்ற மமொழிகளில், ஒருவருக்கு பேசும் திறன் என்ேது , 
தங்கள் கருத்துக்கமள, மதரிவிக்கும் அளவிற்கு இருந்தொபல, அவர்கள் அம்மமொழி, 
அறிந்தவர்களொகத் கருதப்ேடுவர்.  அம்மமொழிமய எழுதப் ேடிக்கத் மதரிந்திருக்க 
பவண்டிய அவசியமில்மல. சம்ஸ்க்ருத மமொழிமயப் மேொருத்த மட்டில், 
ஒருவருக்கு எழுதப் ேடிக்கத் மதரிந்திருந்தும், பேசும் வொய்ப்பு இல்லொததொல், 
அவர்களுமடய அம்மமொழி அறிவொனது கணக்கில் எடுத்துக் 
மகொள்ளப்ேடுவதில்மல. 
 
இைண்டொவதொக, கணக்மகடுப்பு ேதிவுப் ேடிவத்தில், ஒருவருக்கு மதரிந்த மமொழிகள் 
என்ற  ேகுதியின் கீழ்,  தொய் மமொழிமயத் தவிை, இைண்டு மமொழிகமள மட்டுபம 
குறிப்ேிட முடியும். உதொைணத்திற்கு, வடமொநிலங்களில் உள்ள மேரும்ேொலொபனொர், 
தங்கள் தொய் மமொழிமயத் தவிை, ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கில மமொழிமயக் 
குறிப்ேிடுவர். அவர்களுக்கு சம்ஸ்க்ருத மமொழி மதரிந்திருந்தொலும், அமதக் 
குறிப்ேிடுவதற்கு, வொய்ப்பு இல்மல. 
 
இந்த அடிப்ேமடயில் தொன், இந்தியொவில் சம்ஸ்க்ருத மமொழிமயப் பேசுபவொரின் 
எண்ணிக்மக 14500 என்று கணக்கிடப்ேட்டுள்ளது. பமற்க்கூறிய, இைண்டு 
கொைணங்களொல், சம்ஸ்க்ருத மமொழிமய அறிந்தவர்களின் எண்ணிக்மக, ேல      
லட்சங்களிருந்தொலும், குமறவொன எண்ணிக்மகயிபலபய கணக்கிடப்ேட்டுள்ளது. 
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இந்திய மமாழிகள் - ஒரு பார்ளவ 

2001 மக்கள் மதொமக கணக்மகடுப்ேின்ேடி, இந்தியொவில் மேருவொரியொக பேசப்ேடும் 

மமொழிகளின்  விவைங்கள் கீபழ மகொடுக்கப்ேட்டுள்ளது.   

மமாழி வபசுவவார் 

ஹிந்தி 551 லட்சம் 

ஆங்கிலம் 125  

மேங்கொலி 91  

மதலுங்கு 85 

மைொத்தி 84 

தமிழ் 66 

உருது 59 

குஜைொத்தி 51 

கன்னடம் 51 

ஒரியொ 37 

மமலயொளம் 34 

ேஞ்சொேி 31 

அசொமி 18 
 

இவற்றில், ஆங்கிலத்மதத் தவிர்த்து, மற்றமவ இந்திய மமொழிகள்.  

இந்தப் புள்ளி விவைங்கமள கூர்ந்து ஆைொய்ந்தொல், சம்ஸ்க்ருத மமொழிமய பவைொகக் 

(Root) மகொண்ட ஹிந்தி, மேங்கொலி, மைொத்தி, குஜைொத்தி பேொன்ற மமொழிகமள, 

இந்தியொவில் ஏறக் குமறய 70 சதவிகித மக்கள் அறிந்துள்ளனர். அவ்வொபற, கிைந்த 

எழுத்துக்கள் ேலவற்றுடன் ஒற்றுமம உள்ள தமிழ், மமலயொளம், மதலுங்கு, கன்னட 

மமொழிகமள, ஏறக் குமறய 15 சதவிகித மக்கள் அறிந்துள்ளனர்.  

ஒரு மமொழியில் எவ்வளவு மசொற்கள் உள்ளன என்று ேட்டியலிடுவது மிகவும் 

கடினமொனது. உதொைணத்திற்கு ஆங்கிலத்தில், ேிைேலமொன அகைொதி Oxford English 

Dictionary யில், அடிப்ேமடச் மசொற்கள் (Root Word) 2,50,000 (child, write, short, known 

பேொன்றமவ) எனவும், அந்தச் மசொற்கமள அடிப்ேமடயொகக் மகொண்டப் ேிறச் மசொற்கள் 
(inflections), 5,50,000 (children, wrote, shorter, unknown பேொன்றமவ) எனவும் 

கணக்கிட்டுள்ளனர். இவற்றில் கமல, அறிவியல், மதொழில் சொர்புமடய மசொற்கள் 

பசர்க்கப்ேடவில்மல.  

நமடமுமறயில், ஆங்கிலத்தில் , ஒருவைொல் 500 முதல் 1000 மசொற்கமளப் 

ேயன்ேடுத்தி, எளிய மசொற்மறொடர்கமள அமமத்து, சைளமொக பேச முடியும் என்ேது 

உண்மம. இன்மறய அன்றொட வொழ்மகயில், ஆங்கிலம் ேடிக்கொதவர்கள்  கூட, 
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ஏறக்குமறய, 100 முதல் 200 மசொற்கமளப் ேயன்ேடுத்தி தங்களுமடய 
கருத்துக்கமளத் மதரிவிப்ேமத நம்மொல்  கொணமுடியும். 

ஆகபவ, ஒரு மமொழியில் எழுதப் ேடிக்கத் மதரிந்து மகொள்ள, மற்றும் அன்றொட 

வொழ்க்மகயில் உேபயொகப்ேடுத்தும் மசொற்கமள/மசொற்மறொடர்கமள சில நொட்கள், 

பமற்மகொள்ளும் ேயிற்சியில் மேற முடியும். 

நமது தமிழ் மமொழியின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட, திருவள்ளுவர், கம்ேர், அவ்மவயொர் 

பேொன்ற ேண்மடயக் கொலப் புலவர்கள் முதல் இன்மறயக் கொலத்       அறிஞர்கள், 

ேொைதியொர், மு.மு இஸ்மொயில், ம மேொ சிவஞொனம், சொலமன் ேொப்மேயொ 

பேொன்றவர்கள் வமை, ேலர், சம்ஸ்க்ருத மமொழியில் புலமம மேற்றவர்களொகபவொ 

அல்லது அதன் அருமம மேருமமகமள உணர்ந்தவர்களொக உள்ளனர். பவற்று 

மமொழிப் ேயிற்சியொனது, ஒருவைது தொய் மமொழியின் பமலுள்ள ஈடுேொட்மட 

குமலத்துவிடும் என்ற ேைவலொன ஒரு கருத்மத அவர்கள் ஆதரிக்கவில்மல. அதற்கு 

மொறொக , ேன்மமொழிப் ேயிற்சியொனது, அவர்களின் அறிமவயும், வொழ்மகமயயும் 

பமம்ேடுத்த உதவும் என்பற கருதினர். 

 

      மமொழியுடன், ஹிந்தி, மேங்கொலி, மதலுங்கு,சம்ஸ்க்ருதம், ஆங்கிலம் ,ப்மைஞ்ச்  

பேொன்ற ேிற மமொழிகளிலும் புலமமப் மேற்ற ேொைதியொர்  

 

“யாமறிந்த மமாழிகளிவல தமிழ்மமாழிவபால் இைிதாவமதங்கும் காவணாம்” 

 

என்று தமிழ் மமொழியின்  சிறப்மேப்  ேமறசொற்றியவர். அவரின், இந்தப் ேொடல் 

வரிகமள நிமனவு கூர்ந்து, நம்முமடய ேன்மமொழித் திறமமகமள வளர்த்துக் மகொள்ள 

முற்ேடுபவொம். 

பின் குறிப்பு : இங்கு, 10 மமொழிகளின் எழுத்துக்கள், எழுத்து முமறகமள 
அடிப்ேமடயொகக் மகொண்டு, 3 ேகுதிகளொகப் ேிரிக்கப்ேட்டு, மகொடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 

      மமொழி எழுத்துக்கள் 
 பதவநொகரி எழுத்துக்கமள அடிப்ேமடயொகக் மகொண்ட சம்ஸ்க்ருதம், ஹிந்தி, 

மேங்கொலி, மைொத்தி, குஜைொத்தி மற்றும் அசொமி மமொழி எழுத்துக்கள் 
 கிைந்த எழுத்துக்கமள அடிப்ேமடயொகக் மகொண்ட மதலுங்கு, கன்னடம் 

மற்றும் மமலயொளம் மமொழி எழுத்துக்கள் 

தமிழில் ஆய்த எழுத்து, சம்ஸ்க்ருதத்தில் அம்,அஹ,க்ஷ பேொன்ற சில 
எழுத்துக்களும், உயிர்மமய்மயழுத்துகளும் மகொடுக்கப்ேடவில்மல. 

இந்தப் ேகுதிமய கூர்ந்து பநொக்குமகயில், பதவநொகரி மற்றும் கிைந்த  எழுத்து 
முமறகளில் உள்ள, ஏறக்குமறய 50  எழுத்துக்கமள எழுத மற்றும் ேடிக்க 
ேழகிவிட்டொல், அந்த எழுத்துக்கமள அடிப்ேமடயொகக் மகொண்ட, மமொழியின் ேிற 
எழுத்துக்கமள (உயிர்மமய்மயழுத்து, கூட்மடழுத்து பேொன்றவற்மற) சுலேமொகக் 
கற்க முடியும். 
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அ अ अ अ অ અ অ অ అ ಅ അ 

ஆ आ आ आ আ આ আ আ ఆ ಆ ആ 

இ इ इ इ ই ઇ ই ই ఇ ಇ ഇ 

ஈ ई ई ई ঈ ઈ ঈ ঈ ఈ ಈ ഈ 

உ उ उ उ উ ઉ উ উ ఉ ಉ ഉ 

ஊ ऊ ऊ ऊ ঊ ઊ ঊ ঊ ఊ ಊ ഊ 

எ       এ       ఎ ಎ എ 

ஏ ए ए ए   એ এ এ ఏ ಏ ഏ 

ஐ ऐ ऐ ऐ ঐ ઐ ঐ ঐ ఐ ಐ ഐ 

ஒ ऒ ऒ ऒ অ     ও ఒ ಒ ഒ 

ஓ       ও ઓ ও   ఓ ಓ ഓ 

ஔ औ औ औ ঔ ઔ ঔ ঔ ఔ ಔ ഔ 

                      

  ऋ ऋ ऋ ঋ ઋ ঋ ঋ ఋ ಋ ഋ 

  ॠ ॠ ॠ ৠ ૠ ৠ ৠ ౠ ೠ ൠ 

  ऌ ऌ ऌ ঌ ઌ ঌ ঌ ఌ ಌ ഌ 

  ॡ ॡ ॡ ৡ ૡ ৡ ৡ ౡ ೡ ൡ 

                      

க क क क ক ક ক ক క ಕ ക 

  ख ख ख খ ખ খ খ ఖ ಖ ഖ 

  ग ग ग গ ગ গ গ గ ಗ ഗ 

  घ घ घ ঘ ઘ ঘ ঘ ఘ ಘ ഘ 

ங ङ ङ ङ ঙ ઙ ঙ ঙ ఙ ಙ ങ 
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ச च च च চ ચ চ চ చ ಚ ച 

  छ छ छ ছ છ ছ ছ ఛ ಛ ഛ 

ஜ* ज ज ज জ જ জ জ జ ಜ ജ 

  झ झ झ ঝ ઝ ঝ ঝ ఝ ಝ ഝ 

ஞ ञ ञ ञ ঞ ઞ ঞ ঞ ఞ ಞ ഞ 

                      

ட ट ट ट ট ટ ট ট ట ಟ ട 

  ठ ठ ठ ঠ ઠ ঠ ঠ ఠ ಠ ഠ 

  ड ड ड ড ડ ড ড డ ಡ ഡ 

  ढ ढ ढ ঢ ઢ ঢ ঢ ఢ ಢ ഢ 

ண ण ण ण ণ ણ ণ ণ ణ ಣ ണ 

                      

த त त त ত ત ত ত త ತ ത 

  थ थ थ থ થ থ থ థ ಥ ഥ 

  द द द দ દ দ দ ద ದ ദ 

  ध ध ध ধ ધ ধ ধ ధ ಧ ധ 

ந न न न ন ન ন ন న ನ ന 

ன ऩ ऩ ऩ               

                      

ே प प प প પ প প ప ಪ പ 

  फ फ फ ফ ફ ফ ফ ఫ ಫ ഫ 

  ब ब ब ব બ ব ব బ ಬ ബ 

  भ भ भ ভ ભ ভ ভ భ ಭ ഭ 

ம म म म ম મ ম ম మ ಮ മ 
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ய य य य য ય য য య ಯ യ 

ை र र र র ર ৰ র ర ರ ര 

ற ऱ ऱ ऱ         ఱ ಱ റ 

ல ल ल ल ল લ ল ল ల ಲ ല 

ள ळ ळ ळ   ળ   ঌ ళ ಳ ള 

ழ ऴ ऴ ऴ           ೞ ഴ 

வ व व व   વ ৱ ৱ వ ವ വ 

                      

ஶ श श श শ શ শ শ శ ಶ ശ 

ை ष ष ष ষ ષ ষ ষ ష ಷ ഷ 

ஸ स स स স સ স স స ಸ സ 

ஹ ह ह ह হ હ হ হ హ ಹ ഹ 
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சமஸ்கிருத மமாழி - உச்சரிப்பு மற்றும் எழுத்து இலக்கணம் 

ஒரு மமொழிமயப், ேிமழயறப் பேசவும் எழுதவும், அம்மமொழி  வொயிலொக, 
எண்ணங்கமள மவளிப்ேடுத்தவும் இலக்கணம் உதவுகிறது. 
 
ஒரு மமொழியின்  இலக்கணம், அம்மமொழியிலுள்ள எழுத்துக்களின் உச்சரிப்புக் 
களுக்கொண மைபுகமள வகுத்துக் மகொடுக்கின்றது. அவற்மற முமறயொகக் கற்க 
பவண்டும். எழுத்துக்கமளச் சரியொக உச்சரிக்கவில்மலமயன்றொல் மசொற்களின் 
மேொருள் பவறுேடும். அதுபேொல், சில எழுத்துக்களின் உச்சரிப்புகளில் உள்ள  
நுண்ணிய பவறுேொடுகமளயும் மதரிந்து மகொள்ள பவண்டும்.(உதொைணம்: ண,ன,ந / 
ற,ை).  
 
ஒரு எழுத்மத உச்சரிப்ேதற்கு, நொக்கு (Tongue), ேற்கள் (Teeth), உதடுகள் (Labial) , 
உள்நொக்கு / மதொண்மட (Guttural), மூக்கு (nasal), மூச்சு (aspiration), அண்ணம் (Palate)  
முதலிய அங்கங்கமள  நொம் உேபயொகிக்கின்பறொம்.. அண்ணம் என்ேது, வொயில் 
அமைவட்டமொக உள்ள பமல் ேகுதி. இந்த அண்ணத்மத மூன்று ேகுதிகளொகக் 
கூறலொம். பமல் முன் ேற்களுக்கு அருகில் உள்ளது நுனி அண்ணம் (Dental); 
அண்ணத்தின் இமடப்ேகுதி நடு அண்ணம் (Cerebral); நடு அண்ணத்துக்கும் உள் 
நொக்குக்கும் இமடப்ேட்ட அடி அண்ணம் (Palatal). இப்ேடி, அங்கங்கமளயும் 
தமசகமளயும் மூச்மசயும் இயக்கினொல் இன்ன ஒலி வரும் என்று மமொழி 
இலக்கணங்களில் வமையறுக்கப்ேட்டுள்ளப்ேடி உச்சரிப்புப் ேயிற்சிகமள 
பமற்க்மகொள்ளபவண்டும். 
 
சில மமொழிகளில் பேச்சு நமடக்கும், எழுத்து நமடக்கும், சில மொறுேொடுகமள 
கொணமுடியும். அதொவது, பேச்சு வழக்கில் உேபயொகிக்கும் மசொற்களில் உள்ள 
எழுத்துக்களின், ஒலி அமமப்பு,  எழுத்து வடிவில் அபத அமமப்ேில் 
இருப்ேதில்மல. அத்தமகய ஒலி அமமப்ேின் பவறுேொடுகள், சொர்ந்திருக்கும் 
இடத்தொல், பவறுேட்ட தொய் மமொழிகளொல், அல்லது பவபறதும் கொைணங்களினொல் 
கூட இருக்கலொம். ஆனொல், பமற்க்கூறிய இந்த பவறுேொடுகள், எழுத்து வடிவில், 
கொணப்ேடுவதில்மல. 
 
பேச்சு மமொழிக்கும், எழுத்து மமொழிக்கும் உள்ள பமற்க்கூறிய பவறுேொடுகள், 
சமஸ்கிருத மமொழியில், கொணப்ேடுவது இல்மல என்று மமொழி 
ஆைொய்ச்சியொளர்கள்  கருதுகின்றனர். சமஸ்கிருத மமொழி விஞ்ஞொன பூர்வமொக 
வடிவமமக்கப்ேட்டுள்ளது  என்ேது அவர்கள் கருத்து. அமமரிக்கொ மற்றும் 
ஐபைொப்ேிய நொடுகளில், சமஸ்கிருத மமொழி ேற்றிய ஆைொய்ச்சியில் ேல 
நிறுவனங்கள் ஈடுேட்டுள்ளன. இந்த மமொழியின்  எழுத்து மற்றும் ஒலி 
அமமப்ேொனது, கணினி மமன்மேொருள்  வடிவமமப்ேிற்க்கு  (Computer Software 
Development) ஏதுவொக உள்ளதொகக் கருதுகின்றனர்.  
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குறிப்ேொக இப்மேொழுது, மமன்மேொருள் ஆைொய்ச்சியொளர்கள் ஈடுேட்டுள்ள, 
ஒலியிலிருந்து எழுத்து (Speech to Text) என்கின்ற ஒரு முயற்சிக்கு, சமஸ்கிருத 
மமொழி, மிகவும் உகந்ததொகக் கருதப்ேடுகின்றது. கீழ்க்கண்ட  கொைணங்களுக்கொக, 
ஆங்கில மமொழிமய  அவர்களொல் முழுவதுமொக உேபயொகிக்க முடியவில்மல.  
 

 உதொைணத்திற்கு, ஆங்கிலத்தில், code, colour  என்ற மசொற்களின் ஒலி 
அமமப்மே எழுத்து வடிவில் மொற்றும் மேொழுது, “பகொட்”, “கலர்” என்பற 
எழுத பவண்டும்.  அதொவது, இந்த இைண்டு மசொற்களில் உள்ள “CO” என்ற 
எழுத்தொனது, “பகொ” மற்றும் “க” என்பற ஒலிக்கப்ேடும். இந்த 
பவறுேொட்டிற்க்கொன விதிமுமறகள் அம்மமொழியின் இலக்கணத்தில் 
கொணப்ேடுவதில்மல. 

 
 பமற்கூறிய  உதொைணத்தில், colour என்ற மசொல்,  ஆங்கிபலயர்களொல் 

(British) ேின்ேற்றப்ேடும் அகைொதியில், colour என்றும், அமமரிக்கர்களொல் 
(American) ேின்ேற்றப்ேடும் அகைொதியில், color என்றும் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது. 
ஆங்கிபலயர்களுக்கும், அமமரிக்கர்களுக்கும், தொய் மமொழி, ஆங்கிலம் தொன் 
என்றொலும்,  இந்த பவறுேொடு, சொர்ந்திருக்கும் இடத்தொல் உண்டொனது. 

 
 ஒபை  எழுத்துக்கமள உமடய மசொற்கமள (உதொைணம் : Read), கடந்த 

கொலத்மத குறிப்ேிடும் மேொழுது, “மைட்”  என்றும், நிகழ் கொலத்மத 
குறிப்ேிடும் மேொழுது, “ரீட்”  என்றும் உச்சரிக்கப்ேடுறது.  
 

 மவவ்பவறு  எழுத்துக்கமள உமடய மசொற்கள் (உதொைணம் : See மற்றும் 
sea),  “சீவக சிந்தொமணி”  என்ற மசொல்லில் உள்ள “சீ” பேொல் 
உச்சரிக்கப்ேடுகிறது. 

 
 ஒரு மசொல்லில்  உள்ள  அமனத்து எழுத்துக்களும்  

உச்சரிக்கப்ேடுவதில்மல (உதொைணம் : Knock மற்றும் Knew) . இந்தச் 
மசொற்கள் “நொக்“ மற்றும் “நியூ”  என்பற உச்சரிக்கப்ேடுகின்றன. இந்தச் 
மசொற்களில் உள்ள “k” என்ற எழுத்து உச்சரிக்கப்ேடுவதில்மல. 

 
பமற்க்கூறிய  கொைணங்களொல், அம்மமொழிகளில் சைளமொகப் பேசுவதர்க்கு, 
ேயிற்ச்சியும் இலக்கண அறிவும், இன்றியமமயொததொகின்றது. 
 
இது பேொல் குமறகள் சமஸ்கிருத மமொழியில் கொணப்ேடுவதில்மல.   பமலும் 
சமஸ்கிருத மமொழியின் எழுத்துக்கமள உச்சரிக்கும் மேொழுது, நொக்கு, ேற்கள், 
உதடுகள், உள்நொக்கு, அண்ணம்  முதலிய அங்கங்களுடன்  சுவொசமும் 
சீர்ேடுவதொல், பமமல நொடுகளில்,  சில ேள்ளிகளில், மொணவர்களின் உச்சரிப்புத் 
திறமமகமள வளர்த்துக்மகொள்ளவும், பமம்ேடுத்தவும், சமஸ்கிருத மமொழிப் 
ேயிற்சி,  கட்டொயப் ேொடமொக, வமையறுக்கப்ேட்டுள்ளது.  
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தமிழ், ஹிந்தி மமாழிகளில் ஒத்த மபாருள், ஒலி அளமப்புளடய சம்ஸ்க்ருதச் மசாற்கள் 

Tamil Word with 
Sanskrit Roots 

Meaning in 
English 

Hindi 
equivalent 

 

Tamil Word with 
Sanskrit Roots 

Meaning in 
English 

Hindi 
equivalent 

அக்கிைமம் Improper अक्रम  
 

அமொவொமச New moon अमावास्या 
அகங்கொைம் Ego अहंकार 

 

அமொனுஷ்ய Not human अमानुषषक 
அகதி Refugee   

 

அமிர்தமும் Nectar अमतृ 
அக்னி Fire आग 

 

அர்ச்சமன Oblation/Offering अचचना 
அகொல Un timely अकाल 

 

அர்த்தம் Meaning अथच 
அகிலம் World अखखल 

 

அர்ேணி Dedicate अषपचत 
அங்கம் Part of अंग 

 

அருகமத Qualification अहचता 
அங்கி  Wardrobe   

 

அலங்கொைம் Make up अलंकार 
அங்கீகொைம் Accept अंगीकार 

 

அலட்சியம் Ignore अलक्ष्य 
அங்குச Hook अंकुश 

 

அவகொசம் Time अवकाश 
அச்சு Axle अक्ष 

 

அவசியம் Necessary अवश्य 
அசை Amazing   

 

அவதொைம் Incarnation अवतार 
அசொத்திய Impossible असाध्य  

 

அவதி Discomfort   
அசுைர் Demon असुर 

 

அவமொனம் Insult अवमान 
அசூமய Dislike/Distaste अछूत 

 

அவயம் Organ अवयव  
அஞ்சலி Tribute श्रद्ांजलल 

 

அவஸ்மத Difficulty अवस्था 
அஞ்சனம் Eye liner   

 

அற்புத Magic अदभुत 
அட்சைம் Alphabet अक्षर 

 

அனல் Heat   
அட்டகொசம் Trouble अट्टहास 

 

அன்னம் Food अन्न 
அடம் Adamant   

 

அனொமத Orphan अनाथ 
அணி Team   

 

அனுகூலம் Positive  अनुकूलन 
அணு Molecules   

 

அனுசைமண Accordance अनुसार 
அதி Ultra अतत 

 

அனுேவம் Experience अनुभव 
அதிகமொக More / Excess अधधक 

 

அனுமதி Permission अनुमतत 
அதிகொைம் Power अधधकार 

 

அனுஷ்டிக்க Observe अनुष्ठान  
அதிர்ஷ்டம் Luck अदृष्ट 

 

அபனக Lot of अनेक  
அந்தைங்க Personal अन्तरंग 

 

அஸ்தமனம் Sunset सूयाचस्त 
அந்நிய Foreign अन्य 

 

அஸ்திைம் Weapon अस्र 
அநியொயம் Injustice अन्याय 

 

அஷ்ட Eight अष्टलक्ष्मी 
அேகரித்து Take away   

 

அஹிம்மச Non-violence अहहसंा 
அேயம் Fearless अभय 

 

ஆகம Scriptures   
அேைொதம் Fine अपराध 

 

ஆக்ைமிப்பு Occupy आक्रमण 
அேொைம் Outstanding अपार 

 

ஆகொயம் Sky आकाश 
அேிப்ேிைொயம் Opinion अलभप्राय 

 

ஆகொைம் Food आहार 
அேிமொனம் Respect अलभमान 

 

ஆச்சர்யம் Surprise आश्चयच 
அேிவிருத்தி Expand वषृद् 

 

ஆசனம் Seat आसन 
அேிபைகம் Oblation अलभषेक 

 

ஆசொைம் Custom आचार 
அபூர்வ Rare अपूवच 

 

ஆசீர்வொதம் Blessing आशीवाचद 
அம்சங்கள் Part अंश 

 

ஆமச Wish / Liking आशा 
அமைர் Dead अमर  

 

ஆட்பசேம் Object आके्षप 
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Tamil Word with 
Sanskrit Roots 

Meaning in 
English 

Hindi 
equivalent 

 

Tamil Word with 
Sanskrit Roots 

Meaning in 
English 

Hindi 
equivalent 

ஆடம்ேை Extravagance आडबंर 
 

உச்சி Top ऊंची  
ஆணி Pin   

 

உசித Appropriate उधचत 
ஆத்மொ Soul आत्मा 

 

உத்திகள் Method युक्तत 
ஆதொயம் Gain   

 

உத்திபயொகம் Job उद्योग 
ஆதொைம் Basis आधार 

 

உத்பதசித்து On Account of उद्ेश्य 
ஆதி Beginning आहद 

 

உதயம் Rise उदय 
ஆேத்து Danger आपदा 

 

உதொசீனம் Indifferent उदासीन 
ஆேைணங்கள் Ornaments आभरण 

 

உதொைணம் Example उदहारण 
ஆம் Yes हााँ 

 

உதிைம் Blood रुधधर 
ஆயொச Relaxed   

 

உேகைணம் Instruments उपकरण 
ஆயுர்பவத Ayurveda आयुवेद 

 

உேகொைம் Help उपकार 
ஆயுள் Life time आयु 

 

உேத்திைவம் Disturb उपद्रव 
ஆைத்தி  Offering आरती 

 

உேபதசம் Advice उपदेश 
ஆைம்ேம் Begin आरंभ 

 

உேபயொக Use उपयोग 
ஆைவொைம் Jubilation   

 

உேரி Extra / above ऊपर 
ஆர்ஜிதம் Acquire अक्जचत  

 

உேொசமன Veneration उपासना 
ஆரியர்  Aryan  आयच 

 

உேொயம் Methods उपाय 
ஆரூடம் Foretell आरूढ़  

 

உலகம் World लोक 
ஆபைொக்கியம் Healthy आरोग्य 

 

உபலொகம் Metal / Iron लोह 
ஆலயம் Temple आलय 

 

உவமொனம் Compare-Base उपमान 
ஆலிங்கனம்  Embrace आललगंन 

 

உவபமயம் Compare-Target उपमेय 
ஆபலொசமன Suggestion आलोचना 

 

உவமம Examples उपमान 
ஆவர்த்தனம் Cyclical/Rotation आवतचन 

 

உற்சவம் Ceremony उत्सव 
ஆனந்தம் Happiness आनंद 

 

உற்சொகம் Excitement उत्साह 
ஆஸ்தொன Chief Artist   

 

உற்ேத்தி Manufacture उत्पक्त्त 
ஆஸ்திக Believer/ Theist आक्स्तक 

 

உன்னதமொன Praiseworthy उन्नत 
ஆஸ்ைமம் Hermitage आश्रम 

 

உஷ்ணம் Heat ऊष्ण 
இங்கிதம் Subtle Signs इंधगत 

 

ஊர்ஜிதம் Confirm   
இச்மச Like / Wish इच्छा 

 

ஊனம் Handicap   
இதமொக Soothing हहत 

 

ஊஹம் Guess   
இதயம் Heart हृदय 

 

எபதச்மசயொ By chance यादृक्च्छक 
இதை Other इतर 

 

எந்திைம் Machine यंर 
இதிகொசங்கள் Epic इततहास 

 

எஜமொன் Master   
இந்திரிய Physical/ Sense इंहद्रय 

 

ஏக Single एक 
இலகு Light    

 

ஏகொந்தம் Solitude एकांत 
இலட்சியம் Target लक्ष्य 

 

ஏலக்கொய் Cardamom इलायची 
இஷ்டம் Liking इष्ट 

 

ஐக்கியம் Integrated   
ஈசொன North East ईशान 

 

ஐதீக Convention   
உக்ை Very hot उग्र 

 

ஓதம் Moisture   
உச்சரிப்ேில் Pronounce उच्चारण 

 

கங்கணம் Wrist Band कंकण 
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கச்சம் Pleats   
 

கவளம் Mouthful   
கமச Flog   

 

கவி Poet कषव 
கஞ்சி Gruel   

 

கவுைவம் Honour गौरव 
கடொக்ஷம் Glance कटाक्ष 

 

களங்கம் Blot कलंक 
கடினம் Difficult कहठन 

 

களத்திை Wife   
கண்டத்தின் Continent खंड 

 

கபளேைம் Confusion   
கணித Mathematics गखणत 

 

கற்ேமன Imagine कल्पना 
கத்திரி Scissor   

 

கற்பூைம் Camphor कपूचर 
கதம்ே Mixture   

 

கன்னி Unmarried कन्या 
கதி Fate   

 

கஷ்டம் Difficult कष्ट 
கதி Speed गतत 

 

கைொயம் Medicine   
கமத Story कथा 

 

கொகம் Crow काक 
கமத Weapon   

 

கொட்சி Display   
கந்தக Sulphur गन्धक 

 

கொந்தம் Magnet   
கந்தர்வ Demi-god गंधवच  

 

கொமம், Love काम 
கந்மத Cloth Rags   

 

கொயபம Body काया 
கேடம் Deceit कपट 

 

கொைணம் Reason कारण 
கேளகீைம் Swallow   

 

கொரியதரிசி Secretary   
கேொலம் Skull कपाल 

 

கொருண்யம் Pity कारुखणक 
கம்ேள Carpet कम्बल 

 

கொலம் Time काल 
கம்ேைீம் Brave गम्भीर 

 

கொவியம் Epic काव्य 
கை Hand कर 

 

கொனம் Sing गाना 
கைகம் Head Pot   

 

கிைகணம் Eclipse ग्रहण 
கர்ண Ear कणच 

 

கிைகம் Planet ग्रह 
கைண்டி Spoon करछी 

 

கிைகித்து Accept/intake/eclipse ग्रहण 
கைணம் Doing/Somersault   

 

கிைணங்கள் Rays ककरण 
கர்ேம் Pregnant गभच 

 

கிைொம Village ग्राम 
கர்வம் Pride गवच 

 

கிரி Mountain   
கர்ஜமன Roar गजचन 

 

கிரீடம் Crown ककरीट 
கருடன் Garuda Bird गरुड़ 

 

கிருமே Mercy/benevolence कृपा 
கருமண Mercy करुणा 

 

கிருமி Virus   
கருமம் Action कमच 

 

கீதம் Music गीत 
கமை River Bank  

 

கீர்த்தி Famous कीततच 
கல Plough हल 

 

குமக Cave गुहा 
கலகம் Trouble कलह 

 

குடம் Vessel   
கலகலப்பும் Joy   

 

குடிமச Hut कुटी 
கலசம் Pot कलश 

 

குடும்ேம் Family कुटुम्ब 
கல்யொணம் Marriage कल्याण 

 

குண்டம் Vessel कंुड 
கவச  Armour/shield कवच 

 

குண்டலம் Ear Ring   

கவ்யம் 
Medicine from 
Cow पंचगव्य 

 

குணம் Virtue गुण  
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குதூகலம் Joy कुतूहल 
 

சந்ததி Descendant संततत 
கும்ேம் Holy pot   

 

சந்தர்ப்ேம் Opportunity सन्दभच 
குமுதம் A flower   

 

சந்தனம் Sandal चंदन 
குரூைம் Cruel कू्रर 

 

சந்தி Joint संधध 
குல Tribe कुल 

 

சந்திப்பு Meeting सक्न्ध 
பகசம் Hair केश 

 

சந்திைன் Moon चन्द्र  
பகவலம் Mere केवल 

 

சந்பதகம் Doubt संदेह 
பகொட்மட Fort   

 

சந்பதொைம் Happy/Content संतुष्ट 
பகொடி Corner   

 

சப்த Seven सात 
பகொணம் Angle कोण 

 

சேதம் Vow शपथ 
பகொத்திைம் Hindu Lineage गोर 

 

சப்தம் Sound शब्द 
பகொதுமம Wheat गोधूम 

 

சேலம் Lust/Longing चपल 
பகொேம் Anger कोप 

 

சமே Association सभा 
பகொபுைம் Tower  

 

சம்சொைம் World संसार 
பகொைம் Disturbing घोर 

 

சமத்துவ Equality समता 
பகொலொகலமொக Pompous/Grand कोलाहल 

 

சம்ேந்தம் Relationship संबंध 
பகொவணம் Loin   

 

சம்ேவம் Event संभव 
பகொை Loud Slogans घोषणा 

 

சம்ேொதிக்க Earn सम्पाहदत 
சக்கைங்கள் Wheel चक्र 

 

சம்ேிைதொயம் Tradition सम्प्रदाय 
சக்கைவர்த்தி King of Kings   

 

சமம் Even सम 
சக்தி Strength शक्तत 

 

சம்மதம் Agree सम्मत 
சகலமும் Everything सकल 

 

சமயம் Time समय 
சகஜ Normal   

 

சமர்ப்ேிக்க Submit समपचण 
சகொய Subsidised सहायक 

 

சம்ஹொைம் Kill संहार 
சகிதம் Alongwith   

 

சமொச்சொைம் News समाचार 
சகிப்புத் Tolerate सहना 

 

சமொதொனம் Peace समाधान 
சகுனம் Omen सगुन 

 

சமொதி Tomb समाधध 
சங்கடம் Crisis/ difficulty संकट  

 

சமொன Equality समानता 
சங்கமம் Confluence संगम 

 

சமீே Near समीप 
சங்கு Conch शंख 

 

சமுத்திைம் Sea समुद्र 
சஞ்சலம் Unsteady चंचल 

 

சமூக Social समूह 
சஞ்சொைம் Movement संचार 

 

சர்க்கம் Chapter   
சடுதி Instant   

 

சர்க்கமை Sugar शक़्क़र 

சண்மட Fight   
 

சர்ச்மச Debate चचाच 
சத்தியம் Truth सत्य 

 

சைணம் Surrender शरण 
சத்திைத்தில் Hall   

 

சர்வ All सवच 
சதம் Hundred शत 

 

சைளமொக Fluent सरल 
சத்ரு Enery शरु 

 

சரித்திைம் History चररर 
சதொ Always सदा 

 

சலனம் Sway चलना 
சதுை Four चतुर 

 

சன்மொனமொக Donation सन्मान 
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சன்னதி God Chamber   
 

சிைமம் Difficulty श्रम 

சன்னியொசம் Renounce सन्यास 

 

சிருஷ்டி 
Nature's 
Creation सकृ्ष्ट 

சொகசம் Daring साहस 
 

சிபைொமணி Learned/ Expert लशरोमखण  
சொகைம் Ocean सागर 

 

சிமல Statue लशला 
சொசனம் Constitution शासन 

 

சின்னம் Symbol धचन्ह 
சொட்சி Witness साक्षी 

 

சின்னொேின்னம் Pieces   
சொமண Sharpen   

 

சிஷ்யன் Student लशष्य 
சொதக Positive   

 

சீக்கிைம் Fast शीघ्र 
சொதனம் Equipment साधन 

 

சீதளம் Cold शीतल 
சொதமன Achievement साधना 

 

சீபதொஷ்ண Weather   
சொதொைண Ordinary साधारण 

 

சீமம Border सीमा 
சொது Quiet साध ु

 

சீைக ம் Cumin SÉd जीरक 
சொதுர்யம் Smart चतुर 

 

சுகத்மத Happiness सुख 
சொந்தி Peace शाक्न्त 

 

சுகந்தம் Scent/Odour सुगंध 
சொேம் Curse शाप 

 

சுத்தம் Clean शुद्  
சொேல்யம் Achievement सफलता 

 

சுதந்திை Independent स्वतंर  
சொமர்த்தியமொன shrewd सामर्थयच 

 

சுந்தைத் Beautiful सुंदर 
சொமொனியர் Ordinary सामान्य  

 

சுேம் Well शुभ 
சொமி God स्वामी 

 

சுப்ைேொதம் Morning सुप्रभात 
சொயம் கொலம் Evening सायंकाल 

 

சுேொவம் Nature स्वभाव 
சொயலில் Alike छाया 

 

சுய Self स्वयं 
சொைம் Essence सार 

 

சுய Self स्वयं 
சொரி Doer/Walker   

 

சுயம்வைம் Marriage स्वयंवर 
சொமல Road / Place शाळा 

 

சுயரூேம் Nature/Ownself स्वरूप 
சொஸ்திைம் Scriptures शास्र 

 

சுபயச்மச Independent स्वैक्च्छक 
சொஸ்வதம் Ever lasting शाश्वत 

 

சுைங்க Tunnel सुरंग 
சொஷ்டொங்க Prostrate साष्टांग 

 

சுைேி Self-generating   
சிகைம் Peak लशखर 

 

சுலேம் Easy सुलभ 
சிகிச்மச Treatment धचककत्सा 

 

சுவர்க்கம் Heaven स्वगच 
சிமக Hair लशखा 

 

சுவொசம் Health/Breathe स्वास ्
சிங்கம் Lion लसहं  

 

சுவொதீன Independent स्वाधीन 
சிசு Child लशशु 

 

சுவகீொைம் Accept स्वीकार 
சித்த  Siddha लसद् 

 

சூட்சுமம் Subtle सूक्ष्म 
சித்திைம் Picture धचर 

 

சூடொமணி Head Ornament   
சிமதக்கு Corpse   

 

சூத்திைங்கள் Method सूर 
சிந்தமன Thought धचतंा 

 

சூைணம் Balm चूणच 
சிந்தொமணி Type of Gem   

 

சூைன் Strong शूर 
சிபநகித Friendship स्नेह 

 

சூலம் Spear शूल 
சிம்மொசனத்தில் Throne लसहंासन 

 

சூன்ய Nothing शून्य 
சிைம் Head लसर 

 

பசட்மட Pranks   
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பசமவ Service सेवा 
 

தளம் Floor तल 
பசனொதிேதி Army Leader सेनापती  

 

தனியொ Coriander धतनया 
மசொப்ேனம் Dream स्वप्न 

 

தனுசு Bow धनुष  
பசொகம் Sorrow शोक 

 

தொகம் Thirst   
பசொதமன Test   

 

தொசி Slave दास 
பசொேிக்க Beauty शोभा 

 

தொட்சண்யம் Mercy   
மசௌகரியமொக Comfort   

 

தொண்டவங்கள் Dance    
ஞொேக Remember   

 

தொத்ேர்யம் Meaning तात्पयच 
ஞொனம் Wisdom ज्ञान 

 

தொது Mineral धात ु
டொம்ேகீ Ostentatious   

 

தொேம் Yearning ताव 
படொலி Palanquin डोली  

 

தொம்பூலம் Betel  ताम्बूल 
தகனம் Burnt दहन 

 

தொமிைம் Copper ताम्र 
தச Ten दस 

 

தொைக Saviour तारक 
தச்சன் Carpenter   

 

தொைதம்மிய Differentiation   
தட்சிமண Offering   

 

தொமை Drop धारा 
தடொகம் Pond तट 

 

தொளம் Muscial Scale ताल 
தண்டமன Punishment दंड 

 

தொனம் Donate दान 
தத்து Adopt दत्तक 

 

தொனியம் Cereal धान्य 
தத்துவம் Philosophy तत्व 

 

திக்கு Direction   
தத்ரூே Almost real   

 

திமச Direction हदशा 
தந்தம் Tusk दांत  

 

திடமொன Firm दृढ़ 
தந்தி Chord तंरी 

 

திதி Date ततधथ  
தந்திைம் Action तंर 

 

திமிங்கலம் Whale   
தேசு Meditate तपस 

 

தியொகம் Sacrifice त्याग 
தம்ேதி Couple दम्पतत 

 

தியொனம் Meditate ध्यान 
தயவு Compassion दया 

 

திைவ Liquid द्रव 
தர்க்கம் Argue तकच  

 

திைவியம் Matter द्रव्य, 

தைங்க 
Muscial 
Instrument   

 

திைஸ்கொைம் Ignore   
தைணி World   

 

திைொட்மச Grapes द्राक्षा 
தர்ப்ேணம் Oblation/Offering तपचण 

 

திைொவகம் Acid   
தர்ப்மே Kind of Grass   

 

திைொவிட Dravidian द्रषवड़ 
தர்ம Righteous धमच 

 

திரி Three त्ररशूल 
தரிசனம் To See दशचन 

 

திருஷ்டி Sight दृक्ष्ट 
தரித்திைம் Poverty दररद्रता 

 

திலகம் Mark ततलक 
தரித்து To wear   

 

தினம் Day हदन 
த்ருப்தி Contend तकृ्प्त 

 

தீேம் Light दीप 
தல Place स्थल 

 

தீர்க்க Foresight दीघच 
த்வம்சம் Destruct ध्वंस 

 

தீர்த்தம் Water तीथच 
த்வனி Sound ध्वतन 

 

தீர்த்து Settle   
த்வஜ Flag/Banner ध्वज 

 

தீவைீம் Intense तीव्र 
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தீன Low Sound दीन 

 

நஷ்டம் Loss नष्ट  
துக்கம் Sorrow दखु 

 

நொகம்  Snake नाग 
துச்சம் Belittle तुच्छ 

 

நொகரீகம் Civilised नागररक 
துத்த Zinc   

 

நொசம் Destroy नाश ्
துரித Speedy   

 

நொடகம் Drama नाटक 
துருவங்கள் Poles ध्रुव 

 

நொட்டிய Dance नाट्य 
துபைொகம் Cheat द्रोह 

 

நொடி Pulse नाड़ी  
துல்லியமொன Exactly/Minute   

 

நொணயம் Coin (Currency)   
துலொ Scale तुलना 

 

நொத்திகம் Atheist नाक्स्तक 
துவொைம் Keyhole द्वार 

 

நொதம் Sound नाद 
துபவசம் Hatred द्वेष 

 

நொதஸ்வை Musical Instrument   
துளசி Basil leaf तुलसी 

 

நொேி Navel नालभ 
துஷ்ட Wicked दषु्ट 

 

நொம பதய  Named नाम देना 
தூது Messenger धूत  

 

நொமொவளி List of Names नामावली 
தூேம் Incense धूप 

 

நொயகன் Actor नाहटक  
தூை Distance दरू 

 

நொளம் Pipe /Tube नली 
தூரிமக Paint brush तूललका 

 

நிகை Approximate/Net तनवल 
தூைண Taint/deface दषूण 

 

நிச்சியம் Confirm तनक्ष्चत 
மதய்வம் God देव 

 

நித்திய Perpetual/Continuous तनत्य 
பதக Body देह 

 

நித்திமை Sleep तनद्रा 
பதசம் Country देश 

 

நிதர்சன Show/Illustrate तनदशचन 
பதவமத Angel/God देवता 

 

நிதி Finance तनधध 
பதஜஸ் Energy तेजस 

 

நிந்தமன Condemn तनदंा 
மதரியம் Bold धैयच 

 

நிேந்தமன Stipulations तनबंध 
மதலம் Oil तैल  

 

நிபுணைொக Specialist तनपुण 
பதொைணம் Decoration   

 

நிமிடம் Minute   
பதொைம் Blemish दोष 

 

நிமித்தமொக Reason तनलमत्त 
நகம் Finger nail नख 

 

நியமம் Rule तनयम 
நகைம் City नगर 

 

நியமிக்க Appoint तनयमन 
நட்சத்திைம் Star नक्षर 

 

நிர்ணயம் Settled/Decided तनणचय  
நடனம் Dance नट 

 

நிைந்தை Permanent तनरंतर 
நதி River नदी 

 

நிைேைொதி Innocent तनरपराध 
நந்தி Statue/Obstruct   

 

நிர்மூல Without Roots तनमूचल 
நமஸ்கொைம் Prostrate नमस्कार 

 

நிர்வொக Management तनवाचह  
நயனம் Eyes   

 

நிர்வொண Disappear/Liberated तनवाचण 
நை Man/Human नर 

 

நிைொகரிப்பு Refuse   
நைகம் Hell नरक 

 

நிைொமச Disappointed तनराश 
நர்த்தனம் Dance   

 

நிரூேி Ascertained/Proved तनरूषपत  
நவ Nine नवग्रह 

 

நிமலயம் Centre तनलय 
நவனீமொனது New नवीन 

 

நிமலயம் Place of Stay   
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நிவர்த்தி Abolish/Prevent तनवकृ्त्त 
 

ேைம Very much   
நிவொைணம் Solace तनवारण 

 

ேைம்ேமை Lineage परम्परा 
நிஜம் Truth   

 

ேைபலொக Other world परलोक 
நீச்சம் Low point नीच 

 

ேைஸ்ேை Mutual परस्पर 
நீதி Justice तनद्रा 

 

ேைொக்கிைமம் Strong पराक्रम 
நீர்,ஆகொயம் Sky आकाश 

 

ப்ைொர்த்தமன Prayer प्राथचना 
நீலம் Blue नीला 

 

ேரிகொசம் Make fun पररहास 
நீவி Tie waist cloth    

 

ேரிகொைம் Offer पररहार 
நூதன New नूतन 

 

ேரிச்சயமொன Familiar पररचय 
மநபவத்தியம் Offering नैवेद्य 

 

ேரிசீலமன Consider पररशीलन 
ேக்குவம் Readied पतव 

 

ேரிட்மச Examine परीक्षा 
ேக்தி Devotion भक्तत 

 

ேரிணொம Evolution पररणाम 
ேகவொன் God भगवान 

 

ேரிதொேம் Sympathy   
ேமக Enmity   

 

ேரிேொலனம் Implement पररपालन 
ேங்கம் Damage भंग 

 

ேரிேொலனம் Maintain पररपालन 
ேசு Cow पशु 

 

ேரிபூைணமொன Full पररपूणच 
ேஞ்ச Five पंच 

 

ேரிவட்டம் Respect   
ேஞ்சு Cotton   

 

ேரிவர்த்தமன Exchange पररवतचन 
ேட்சணம் Eatables भक्ष्य 

 

ேரிவொைம் Family पररवार 
ேட்சமொக Side पक्ष 

 

ப்ரீதி Affection प्रीतत 
ேட்சி Bird पक्षी 

 

ேலமக  Board फलक 
ேட்டம் Stately   

 

ேலம் Strength बल 
ேடி Read पढ़ 

 

ேல்லி Lizard तछपकली 
ேடு Extraordinary   

 

ேலன் Result फल 
ேண் Song   

 

ேலொத்கொைம் Forced बलत्कार 
ேண்டொை Mendicant   

 

ேலி Oblation/Offering बलल  
ேண்டிதர் Learned पंडडत 

 

ேலித்தது Come True   
ேணம் Money   

 

ேவ்யமொக Respect भव्य 
ேதக்கம் Medal पदक  

 

ேவித்திைமொன Pious पषवर 
ேத்ததி Method पद्तत 

 

ேஜமன Chant भजन 
ேத்திைம் Paper पर 

 

ேஸ்மம் Ash भस्म 
ேத்திரிக்மக Magazine पत्ररका 

 

ேொகம் Part / Chapter भाग 
ேதம் Word पद  

 

ேொகம் Cooked Food   
ேத்மொ Padmasana पद्मा 

 

ேொக்யம் Privilege भागय 
ேதவி Official Role पदवी 

 

ேொகு Shoulder बाहु 
ேதி Husband पतत 

 

ேொச Loop/Rope पाश 
ேந்தம் Bound बंधन 

 

ேொடம் Lesson पाठ 
ேந்தி Row पंक्तत 

 

ேொண்டம் Vessel   
ேயங்கைவொதி Terror भयंकर 

 

ேொணி Style   
ேை Other / different पर 

 

ேொதகம் Setback   
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ேொதசொரி Pedestrian   
 

ேிைதி Copy प्रतत 
ேொத்திைம் Vessel पार 

 

ேிைதிநிதி Representative प्रतततनधध 
ேொதம் Feet पाद 

 

ேிைதிேலன் Expect in return   
ேொதொளம் Deep / Depth   

 

ேிைதிஷ்மட Install प्रततष्टा 
ேொதுமக Foot wear पादकुा  

 

ேிைபதசம் Area प्रदेश 
ேொமை  Poor/Uneducated   

 

ேிைேஞ்ச Universe प्रपंच 
ேொயசம் Sweet soup पायस 

 

ேிைேந்தம் Composition प्रबंध 
ேொைேட்சம் Discriminate पक्षपात 

 

ேிைபு Lord/Ruler प्रभु 
ேொைம் Load भार  

 

ேிைமொணம் Oath प्रमाण 
ேொைம்ேரிய Traditional पारम्पररक 

 

ேிைமம Mental State भ्रम 
ேொைொயணம் Repeated study पारायण 

 

ேிையத்தனம் Effort प्रयत्न 
ேொரிஜொதம் Flower species पाररजात 

 

ேிையொண Travel प्रयाण 
ேொலகன் Child बालक 

 

ேிைபயொகம் Practice प्रयोग 
ேொல்ய Childhood बाल्य 

 

ேிைபயொஜனம் Purpose प्रयोजन 
ேொவம் Sin पाप 

 

ேிைவொக Flow प्रवाह 
ேொனகம் Sweet liquid   

 

ேிைபவசம் Entry प्रवेश 
ேொனம் Liquid/Potation पान 

 

ேிைளயம் Flood प्रलय 
ேொைொண Stone पाषाण  

 

ேிைமஜ People प्रजा 
ேொமை Language भाषा 

 

ேிைொசீன Ancient प्राचीन  
ேிச்மச Beg लभक्षा  

 

ேிைொண Life / Oxygen प्राण 
ேிசொசு Devil षपशाच 

 

ேிைொணி Animal प्राणी 
ேிசுனொ Oriented   

 

ேிைொப்தி Attain प्राप्त 
ேிட்டம் Back Body   

 

ேிைொயச்சித்தம் Atone प्रायक्श्चत 
ேிண்டம் Lump षपण्ड 

 

ேிரியம் Dear षप्रय 
ேித்தமள Brass पीतल 

 

ேிரும்மசொரி Celibacy ब्रह्मचयच 
ேிது Ancestor षपत ृ

 

ேிபைத Corpse प्रेत 
ேிம்ேத்மத Image त्रबम्ब 

 

ேின்னம் Division   
ேிைகடனம் Announce प्रकट 

 

ேடீம் Seat पीठ 
ேிைகொசம் Bright प्रकाश 

 

ேடீித்தது Infested पीडड़त 
ேிைகொைம் According to प्रकार  

 

ேமீட Discomfort पीड़ा 
ேிைசங்கி Talkative   

 

ேதீி Fear भयभीत 
ேிைசவம் Delivery प्रसव 

 

ேஜீ Seed बीज 
ேிைசன்ன Happy प्रसन्न 

 

புசித்து Eat   
ேிைசொதம் Offering प्रसाद  

 

புண்ணியம் Holy पुण्य  
ேிைசொைம் Canvass प्रचार 

 

புத்தகம் Book पुस्तक 
ேிைசித்தி Popular प्रलसद् 

 

புத்தி Mind बुषद् 

ேிைதக்ஷிணம் 
Around left to 
right प्रदक्षक्षणा 

 

புத்திை Son पुर 
ேிைதமர்  First प्रथम 

 

புைம் Place   
ேிைத்பயக  Special   

 

புைொணம் Epic पुराण 
ேிைதொன Important प्रदान  

 

புைொதன Ancient पुराना 
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புருவம் Brow भौंह 
 

மமமத Arrogance   
புருைன் Man पुरुष 

 

மைகதம் Emerald मरकत 
புவனம் World भुवन 

 

மைணம் Death मरण 
புளகொன்கிதம் Cheerful पुलककत  

 

மர்மம் Mystery ममच 
புனர் Again पुनः 

 

மரியொமத Respect मयाचदा 
புஷ்டி Strong पुक्ष्ट 

 

மலம் Solid Waste मल 
புஷ்ேம் Flower पुष्प 

 

மல்யுத்தம் Wrestling   
பூகம்ேம் Earth Quake भूकम्प 

 

மல்லி Jasmine चमेली 
பூதம் Ghost भूत 

 

மலிவொன Cheap   
பூமி Earth भूलम 

 

மனசொட்சி  Witness साक्षी 
பூைண Full पूणच 

 

மன்மத Cupid मन्मथ 
பூர்த்தி Fill up पूतत च 

 

மனிதன் Human being मनुष्य 
பூர்வ Former पूवच 

 

மஜ்மஜ Bone marrow मज्जा 
பூமஜ Pooja पूजा 

 

மொங்கல்யம் Marriage Thread   
மேட்டகம் Box पेटी 

 

மொணவர் Student   
பேதம் Difference भेद 

 

மொணிக்கம் Precious Stone माखणतय  
பேரிமக Horn   

 

மொத்சர்ய Dislike   
பேொகம் Harvest   

 

மொத்திைம் Only मार 
பேொதமன Preach   

 

மொதம் Month मास 
பேொைொக்கு Healthy   

 

மொதொ Mother माता 
மேௌதிக Botany   

 

மொந்திரிகம் Magic Art   
மேௌர்ணமி Full moon पूखणचमा  

 

மொநொடு Assemble   
மகத்தொன Grand महत्त्व 

 

மொமன் Uncle मामा 
மகைந்த Pollen flower   

 

மொமிசம் Flesh मांस 
மகிமம Greatness महहमा 

 

மொயொவி Magician मायावी 
மகுடம் Crown मुकुट 

 

மொர்க்கம் Way मागच 
மங்களம் Auspicious मंगल 

 

மொமல Garland माला 
மசி Ink मलस 

 

மொனசீக Of the mind मानलसक 
மஞ்சம் Bed   

 

மிதமொன Mild मदृ ु
மடம்  Monastery मठ 

 

மிருகங்கள் Animal मगृ 

மண்டேம் Hall मंडप 

 

மிருதங்கம் 
Muscial 
Instrument मदंृग 

மண்டலம் Circle/Cycle मंडल 
 

மிருது Soft मदृ ु
மணி 60th Birthday मखण 

 

மீன் Fish   
மத்திய Central मध्य  

 

முக்கிய Important मुतय 
மதம் Violent Anger   

 

முக்தி Salvation मुक्तत 
மதி Intelligence   

 

முகூர்த்தம் Auspicious Time मुहूतच 
மதுைமொன Sweet मधुर 

 

முத்திமை Seal मुद्रा 
மந்தமொக Slow मंदगतत 

 

முத்து Pearl मुतताफल 
மந்திைங்கள் Manthra मंर 

 

முனிவர் Sage मुतन 
மந்திரி Minister मंरी 

 

முஷ்டி Hand मुहठ 
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மூடன் Fool मूखच 
 

ைொகம் Muscial Scale राग 
மூத்திை Urine मूर 

 

ைொசி  Planetary State   
மூர்க்க Fool मूखच 

 

ைொட்சஸ Monster राक्षस 
மூர்ச்மச Unconscious मूछाच 

 

ைொத்திரி Night रात्रर 
மூர்த்தி Statue मूतत च 

 

ைொஜ்ஜியம் Kingdon राज्य 
மூலதனம் Capital मूलधन 

 

ரிைி Rishi ऋषष 
மூலம் Root मूल 

 

ரீதி Manner रीतत 
பமக Cloud मेघ 

 

ருசி Taste रुधच 
பமதொவி Intellect मेधा 

 

ருத்ை Angry कु्रद् 
பமள Musical Scale मेल 

 

ருது Season ऋत ु
மமத்துனன் Brother in law   

 

ரூேம் Form/Shape रूप 
பமொகம் Charm मोह 

 

பைமக Lines रेखा 

பமொகினி 
Tempting 
woman मोहहनी 

 

பைொக Disease रोग 
பமொசம் Cheat   

 

பைொகண Ascent आरोहण 
பமொட்சம் Salvation मोक्ष 

 

பைொதமன Pain / Irritation   
மமௌன Silence मौन 

 

பைொமம் Hair रोम 
யதொர்த்தம் Reality यथाथच 

 

பைொைம் Anger रोष 
யமன் Yama - God यम 

 

மைௌத்ைம் Intense Anger   
யொகம் Oblation/Offering यज्ञ 

 

லக்னம் Planetary State   
யொசி Request याधचका 

 

லக் ைணம் Characteristics लक्षण 
யொத்திமை Journey यारा 

 

லட்சம் Lakh लाख 
யொமம் Part of day   

 

லட்டு Laddu/Làdu लाडू 
யுகம் Era युग 

 

லயம் Rhythm लय 
யுத்தம் War युद् 

 

லவங்க Clove लौंग 
யுவ Young युवा 

 

லவண Clove लौंग 
பயொக்கியமத Qualification योग्य 

 

லஜ்மஜ Shy लज्जा 
பயொகம் Time of Day   

 

லஹரி Flowing joy लहरी 
பயொசமன Suggestion योजना 

 

லொேம் Profit लाभ 
மயௌவனம் Youth यौवन 

 

லொவகம் Elegance लावण्य 
ைகசியங்கமள Secret रहस्य 

 

லொவண்யம் Beautiful लावण्य 
ைசம் Liquid / Juice रस 

 

லிங்கம் Shiva Idol  ललाँग 
ைசமன Taste रसना 

 

லிேி Script ललषप 
ைசொயன Chemical रसायन 

 

லீமல Act / Perform लीला 
ைட்சிக்க Saviour रक्षा 

 

பலொேம் Greed लोभ  
ைணம் Wound   

 

மலௌகீக Wordly issues   
ைத்த Blood रतत 

 

வக்கிை Lewd वक्र  
ைத்தினம் Gem रत्न 

 

வசம் Vested वश 
ைதம் Chariot रथ 

 

வசனம் Words वचन  
ைதி Cupid's love   

 

வசீகை Entrancing   
ைம்ய Pleasing रम्य 

 

வஞ்சமன Deceit वंचना 
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வணிக Trade वाखणज्य 
 

விசித்திை Bizarre षवधचर 
வதம் Kill वध 

 

விசுவொசம் Belief षवश्वास 
வதனம் Face   

 

விபசைமொக Grand षवशेष 
வந்தனம் Salutation वंदन 

 

விஞ்ஞொன Science षवज्ञान 
வம்சம் Lineage वंश 

 

வித விதமொன Different षवषवध 
வயது Age वय 

 

வித்வொன் Master   
வர்க்க Category वगच 

 

விதமவ Widow षवधवा 
வர்ணம் Colour वणच 

 

விதன்டொ Unnecessary   
வர்ணமன Commentary वणचन 

 

விதி Fate षवधध 
வர்த்தி Lamp wick बत्ती  

 

விநயம் Modest षवनय  
வைம் Boon वर 

 

விநிபயொகம் Distribute षवतनयोग 
வருடம் Year वषच 

 

விேச்சொைம் Infidelity व्यलभचार 
வமளயல் Bangle   

 

விேத்து Accident   
வனம் Forest वन 

 

விேரீதம் Adverse षवपरीत 
வஜ்ைம் Very strong वज्र 

 

விபூதி Vermillion   
வஸ்திைம் Cloth वस्र 

 

விமர்சனம் Deliberate षवमशच 
வஸ்து Article/thing वस्तु  

 

விமொனம் Aeroplane षवमान 
வொக்கியம் Sentence वातय 

 

விபமொசனம் Redemption षवमोचन 
வொக்குவொதம் Argument वाक्,वादा 

 

விபமொசனம் Liberation षवमोचन 
வொகனம் Vehicle वाहन 

 

வியொதி Disease व्याधध 
வொசம் Stay वास 

 

வியொேொைம் Trade व्यापार 
வொசமன Smell वासना 

 

வியூக Formation व्यूह 
வொஞ்மச Desire वांतछत  

 

விைக Sensual षवरह  
வொத்சல்யம் Love वात्सल्य 

 

விைக்தி Despair   
வொத்தியம் Instruments वाध्य 

 

விைசம் Lewd/Debase   
வொதம்,ேித்தம்,கேம் Ailment type षपत्त 

 

விைதம் Fasting व्रत 
வொந்தி Vomit   

 

விருத்தி Proliferate वषृद् 
வொயு Air/Gas वाय ु

 

விபைொதம் Enmity षवरोध 
வொர்த்மத Word वाताच 

 

விவகொைம் Issue व्यवकार  
வொைம் Week   

 

விவைம் Details षववरण 
வொனை Monkey वानर 

 

விவஸ்மத Method व्यवस्था 
வொஸ்தவ Real वास्तषवक 

 

விவொக Marriage षववाह 
வொஸ்து Architectural वास्त ु

 

விவொகம் Marriage षववाह 
விக்கிைய Dispose/Sale षवक्रय 

 

வினொடி Second (Time)   
விக்ைஹம் Idol षवग्रह 

 

விபனொத Amusing षवनोद  
விகல்ேம் Fluctuation षवकल्प 

 

விஜயம் Arrival/Conquest षवजय 
விகொை Spoilt/Defect षवकार  

 

விஸ்தொை Wide / Expand षवस्तार 
விகிதம் Percent   

 

விைம் Poison षवष 
விசொைமண Enquiry षवचारण 

 

விைமம் Mischievous षवषम 
விசொலமொக Wide षवशाल  

 

விையம் Issue षवषय 
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Tamil Word with 
Sanskrit Roots 

Meaning in 
English 

Hindi 
equivalent 

 

Tamil Word with 
Sanskrit Roots 

Meaning in 
English 

Hindi 
equivalent 

விஷ்ைொந்தி Relaxed षवश्राम 
 

ஸ்துதி Praise स्तुतत 

வமீண Veena 
Instrument 

वीणा 

 

ஸ்ேரிசம் Touch स्पशच 

வதீி Road   
 

ஸ்வைம் Music Tone स्वर 
வைீ தீை Bold वीर 

 

ஹிம்மச Violent हहसंा 
வரீியம் Intense/Powerful   

 

பஹொமம் Offering होम 
வழீ்ச்சி Fall / Drop   

    பவகம் Speed वेग 
    பவசி Sex worker वेश्या 
    பவதமன Pain वेदना 
    பவதொந்த Spiritual वेदान्त 
    பவதொளம்  Vetal/Satan वेताल 
    பவதியர் Scripture वेद 
    பவமள Session   
    பவைம் To act वेश 
    மவதீக Traditional   
    மவேவம் Pomp वैभव 
    மவைொக்கியம் Determined वैराग्य 
    மவரி Enemy वैरी 
    ஜமட Plait   
    ஜந்து Living Creature जंत ु
    ஜலம் Water जल 
    ஜனங்களின் People जन 
    ஜனைஞ்சகம் Entertain जन ,मनोरंजन 
    ஜொக்கிைமத Beware   
    ஜொதக Horoscope   
    ஜொதி Caste/Group जातत 
    ஜொலம் Net जाल 
    ஜொல்ைொ Cymbal झांझ 
    ஜொனு Knee जान ु
    ஜைீண Digestion   
    ஜவீன் Life जीवन 
    ஜுைம் Fever ज्वर 
    மஜேம் Meditate जप 
    மஜயந்தி Anniversary जयंती 
    மஜன்ம Birth जन्म 
    ஸ்தம்ேித்து Stop स्तक्म्भत 
    ஸ்தொேித்து Install स्थापना 
    ஸ்தொன Place स्थान 
    ஸ்திதி Position क्स्थतत 
    ஸ்திைமொன Strong क्स्थर 
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தமிழ், ஹிந்தி, மபங்காலி மமாழிகளில் ஒத்த மபாருள், ஒலி அளமப்புளடய சில 
சம்ஸ்க்ருத  மசாற்கள் 

Tamil Hindi English Bengali 

அட்சைம் अक्षर Alphabet অক্ষর 

அநியொயம் अन्याय Injustice অনযায় 

அவசியம் अवश्य Necessary আবশযক 

அனுமதி अनुमतत Permission অনুমতত 

அஷ்ட अष्ट Eight অষ্ট 

ஆகொைம் आहार Food আহার 

இதயம் हृदय Heart হৃদয় 

உச்சரிப்ேில் उच्चारण Pronounce উচ্চারণ 

உதயம் उदय Rise উদয় 

உதொைணம் उदहारण Example উদাহরণ 

உதிைம் रुधधर Blood রূতধর 

எந்திைம் यंर Machine যন্ত্র 

ஏகொந்தம் एकांत Solitude একাকী 
ஏலக்கொய் इलायची Cardamom এলাতচ 

கொலம் काल Time কাল 

சப்த सात Seven সপ্ত 

சொேம் शाप Curse শাপ 

சிகைம் लशखर Peak তশখর 

சிமல लशला Statue তশলা 
சிஷ்யன் लशष्य Student তশক্ষা 
சீமம सीमा Border সীমা 
சுகத்மத सुख Happiness সুখী 
சுவர்க்கம் स्वगच Heaven স্বগগ 
மசொப்ேனம் स्वप्न Dream স্বপ্ন 

ஞொனம் ज्ञान Wisdom জ্ঞান 

தர்க்கம் तकच  Argue তকগ  
தொனம் दान Donate দান 

திக்கு   Direction তদক 

தியொனம் ध्यान Meditate ধযান 

திைொவிட द्रषवड़ Dravidian দ্রাতবড় 

தீவைீம் तीव्र Intense তীব্র 

துக்கம் दखु Sorrow দ:ু খ 

நடனம் नट Dance নট 

நைகம் नरक Hell নরক 

ேதக்கம் पदक  Medal পদক 

ேை पर Other / different পর 
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Tamil Hindi English Bengali 

ேரிட்மச परीक्षा Examine পরীক্ষা 
ேிம்ேத்மத त्रबम्ब Image তবম্ব 

ேதீி भयभीत Fear ভয় 

மசி मलस Ink মতস 

மொமிசம் मांस Flesh মাাংস 

மொர்க்கம் मागच Way মাগগ 
முக்தி मुक्तत Salvation মুতি 

மூலம் मूल Root মূল 

லக் ைணம் लक्षण Characteristics লক্ষণ 

வம்சம் वंश Lineage বাংশ 

வயது वय Age বয় 

விசுவொசம் षवश्वास Belief তবশ্বাস 

விைம் षवष Poison তবষ 

ஜலம் जल Water জল 
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தமிழ், ஹிந்தி, குஜராத்தி மமாழிகளில் ஒத்த மபாருள், ஒலி அளமப்புளடய சில 
சம்ஸ்க்ருதச் மசாற்கள் 

Tamil Hindi English Gujarati 

அசுைர் असुर Demon અસરુ 
கற்பூைம் कपूचर Camphor કપરૂ 
கொைணம் कारण Reason કારણ 
கொவியம் काव्य Epic કાવ્ય 
கிைகணம் ग्रहण Eclipse ગ્રહણ 
குணம் गुण  Virtue ગણુ 
பகவலம் केवल Mere કેવળ 
பகொேம் कोप Anger ખોફ 
சக்கைங்கள் चक्र Wheel ચક્ર 
சமயம் समय Time સમય 
சமூக समूह Social સમહૂ 
சன்மொனமொக सन्मान Donation સન્માન 
சொந்தி शाक्न्त Peace શાાંતત 
சிகைம் लशखर Peak તશખર 
சித்திைம் धचर Picture ચચત્ર 
சுதந்திை स्वतंर  Independent સ્વતાંત્ર 
ஞொனம் ज्ञान Wisdom જ્ઞાન 
தத்துவம் तत्व Philosophy તત્વ 
தந்தம் दांत  Tusk દાાંત 
த்வனி ध्वतन Sound ધ્વતન 
தொனியம் धान्य Cereal ધાન્ય 
திருஷ்டி दृक्ष्ट Sight દૃષ્ટટ 
தூது धूत  Messenger દૂત 
நகம் नख Finger nail નખ 
நதி नदी River નદી 
நொளம் नली Pipe /Tube નળી 
நிைொமச तनराश Disappointed તનરાશા 
ேைம்ேமை परम्परा Lineage પરાંપરા 
ேரிச்சயமொன पररचय Familiar પરરચચત 
ேலம் बल Strength બળ 
ேவித்திை पषवर Pious પતવત્ર 
ேொகம் भाग Part ભાગ 
ேொடம் पाठ Lesson પાઠ 
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Tamil Hindi English Gujarati 

ேொைம் भार  Load ભાર 
ேொவம் पाप Sin પાપ 
ேொமை भाषा Language ભાષા 
ேிைதி प्रतत Copy પ્રત 
ேிையத்தனம் प्रयत्न Effort પ્રયત્ન 
ேிைொயச்சித்தம் प्रायक्श्चत Atone પ્રાયતિત  
மைணம் मरण Death મરણ 
மஜ்மஜ मज्जा Bone marrow મજ્જા 
மொத்திைம் मार Only માત્ર 
மொதம் मास Month માસ 
யுத்தம் युद् War યદુ્ધ 
ைகசிய रहस्य Secret રહસ્ય 
ைசம் रस Liquid / Juice રસ 
ைொத்திரி रात्रर Night રાતત્ર 
ஜொலம் जाल Net ાળ 
ஜொல்ைொ झांझ Cymbal ઝાાંઝ 
ஸ்திதி क्स्थतत Position સ્સ્થતત 
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தமிழ், ஹிந்தி, மராத்தி மமாழிகளில் ஒத்த மபாருள், ஒலி அளமப்புளடய சில 
சம்ஸ்க்ருதச் மசாற்கள் 

Tamil Hindi English Marathi 

அட்சைம் अक्षर Alphabet अक्षर 
ஆைம்ேம் आरंभ Begin आरंभ 
ஆஸ்ைமம் आश्रम Hermitage आश्रम 
இதை इतर Other इतर 
உதொைணம் उदहारण Example उदाहरण 
உேகைணம் उपकरण Instruments उपकरण 
உற்சொகம் उत्साह Excitement उत्सुक 
கமத कथा Story कथा 
கொனம் गाना Sing गाणे 
கிைொம ग्राम Village ग्राम  

கிரீடம் ककरीट Crown ककरीट 
பகொை घोषणा Loud Slogans घोष 
சக்தி शक्तत Strength शतती 
சங்கு शंख Conch शंख 
சன்னியொசம் सन्यास Renounce संन्यास 
சொைம் सार Essence सार 
சிகைம் लशखर Peak लशखर 
தத்துவம் तत्व Philosophy तत्व 
தந்திைம் तंर Action तंर 
தளம் तल Floor तळ 
திடமொன दृढ़ Firm दृढ 
தியொகம் त्याग Sacrifice त्याग 
திைவ द्रव Liquid द्रव 
நட்சத்திைம் नक्षर Constellation / Star नक्षर 
நவ नव Nine नऊ 
நொசம் नाश ् Destroy नाश  
நொடி नाड़ी  Pulse नाडी 
நியமம் तनयम Rule तनयम 
நீலம் नीला Blue तनळा 
ேங்கம் भंग Damage भंग 
ேத்திரிக்மக पत्ररका Magazine पत्ररका 
ேிைொணி प्राणी Animal प्राणी 
ேஜீ बीज Seed बीज 
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Tamil Hindi English Marathi 

புத்திை पुर Son पुर 
பூகம்ேம் भूकम्प Earth Quake भूंकप 
மகுடம் मुकुट Crown मुकुट 
மைணம் मरण Death मरण 
முக்கிய मुतय Important मुख्य 
ைதம் रथ Chariot रथ 
ைொட்சஸ राक्षस Monster राक्षस 
பைொக रोग Disease रोग 
பலொேம் लोभ  Greed लोभ 
வைம் वर Boon वर 
வஸ்து वस्तु  Article/thing वस्तु 
வொனை वानर Monkey वानर 
பவகம் वेग Speed वेग 
ஜொலம் जाल Net जाळे 
ஜுைம் ज्वर Fever ज्वर 
ஸ்துதி स्तुतत Praise स्तुती 
ஹிம்மச हहसंा Violent हहसंा 
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மசாற்களின் எதிர்ப்பதம் 

கீழ்க்கண்ட உதொைணங்களில் ஒரு மசொல்லின் முன்  “அ”  என்ற ஒரு எழுத்மத பசர்த்த 

உடன் (முற்பசர்க்மக-prefix)  அச்மசொல்லின் எதிர்ப்ேதம் (Antonym) உருவொவமதக் 

கொணலொம் . ஆங்கில இலக்கணத்திலும் அத்தமகய மைபே கமடேிடிக்கப்ேட்டுள்ளது.  

 (முற்வசர்க்ளக-Prefix) 

+ மசால் 
எதிர்ப்பதம் 

(Antonym) 
ஆங்கிலச் மசால் 

(English Word with Prefix) 

அ + ஹிம்மச அஹிம்மச Non-violence 

அ + கொலம் அகொலம்  Un-timely 

அ + சரீரி அசரீரி State - Less (Oracle) 

அ + ஜொக்கிைமத அஜொக்கிைமத Care-less 

அ + சொத்தியம் அசொத்தியம் Im-practical 

அ + சுத்தம் அசுத்தம் Un-clean 

அ+ ஞொனம் அஞ்ஞொனம் Un-known 

அ + நியொயம் அநியொயம் In-justice 

அ + நீதி அநீதி In-justice 

அ + ேயம் அேயம் Fear-less 

அ+ நொகரிகம் அநொகரிகம் Un-civilised 

அ + தர்மம் அதர்மம் Un-ethical 

அ + ஜைீண அஜைீண In-digestion 

அ + மங்கலம் அமங்கலம் In-auspicious 

அ + மொனுஷ்யம் அமொனுஷ்யம் State - Less (Oracle) 

அ + கிைமம் அக்கிைமம் dis-order 

அ + சுேம் அசுேம் In-auspicious 

அ + பூர்வம் அபூர்வம் Un-precedented 

 

பின் குறிப்பு : பமபல குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள மசொற்கள், தமிழ் மற்றும் ஹிந்தி 
மமொழிகளில் ஒத்த மேொருள், ஒலி அமமப்புமடய சம்ஸ்க்ருதச் மசொற்கள். 
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              சம்ஸ்க்ருதச் மசாற்கள் 

       
1   ர                                 . 
9                                                 . 
18                                                . 
19           ர                                  . 
29                                             . 
43                                                    

   . 
60                                            . 
102                                                 . 
120                                                . 
215                             ர           . 
261                                                . 
266                                                    . 
271                                           . 
337                                         . 
360                                           . 
490                                              . 
580                                           . 
636                                              . 
682         ர                 ர                      . 
706                                            . 
763                                              .  
931                                                  

   . 
958                                               . 
1029                                                   . 
1073                                          . 
1086                                              . 
1116                                         . 
1157                                            . 
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ஆத்திச்சூடியில் சில சம்ஸ்க்ருதச் மசாற்கள் 

27                                                   ! 

32      ம      ர                            
33                                           
36   ம                              ! 
44                ர                    !!  
46                                     ! 
56    ம                                      !!! 
59              

       

      ர                        !! 

61                                        

62                 .                              

         ! 
67                                               

              .  
69              .                  

82  ம                                           

88 ம     ம                                   

93                  ர          ர    
98  ம                                    
100                                               

       
101                                    
103    ம       
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து 

 
பேைொசிரியர் மபனொன்மணயீம் மே. சுந்தைம் ேிள்மள இயற்றியது.இந்த ேொடல் 
மபனொன்மணயீம் என்ற நூலில் வருகிறது. கடவுள் வணக்கத்திற்கு அடுத்ததொக தமிழ்த் 
மதய்வ வணக்கத்தில் வருகிறது. இந்தப் ேொடலில் ேல சம்ஸ்க்ருதச் மசொற்கள் உள்ளன.  
 
நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்மதக் மகழிமலொழுகும்  
சீைொரும் வதைமமனத் திகழ்ேைத கண்டமிதில்  
மதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிட நல் திருநொடும்  
தக்கசிறு ேிமறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுபம  
அத்திலக வாசளைபேொல் அமனத்துலகும் இன்ேமுற  
எத்திளசயும் புகழ் மணக்க இருந்த மேருந் தமிழணங்பக!  
உன் சீரிளமமத் திறம் வியந்து மசயல் மறந்து வொழ்த்துதுபம!  
 
விளக்கம்:- 
நீலக் கடமல வண்ண ஆமடயொக உடுத்திய நிலமகளுக்குப் ேொைத நொடு முகமொக 
விளங்குகிறது. 
அதன் ேிமற பேொன்ற மநற்றியில் மதற்குப் ேகுதி ஒளிர்கிறது. 
அந்த மநற்றியிபல இட்ட திலகமொக தமிழ்நொடு திகழ்கிறது. 
அத்திலகத்திலிருந்து ேைந்து மசல்லும் நறுமணம் தொன் தமிழ்த்தொய் (தமிழ் மமொழி). 
அந்த நறுமணத்தின் மூலம் அமனத்து உலகும் இன்ேமுறுகிறது. 
அதனொல் அகில உலகிலும் புகழ்மேற்றுச் சிறக்க வறீ்றிருக்கிறொள்.  
 


