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முன்னுரை :      

தமிழ் என்பது யதற்ைாசிொவின் தமிழ் மை்ைளால் கபசப்படும் ஒரு திராவிை யமாழி. 

தமிழ், இந்திெ மாநிலமான தமிழ்நாை்டின் அதிைாரப்பூரவ் யமாழி, மற்றும் சிங்ைப்பூர ்

மற்றும் இலங்கை ஆகிெ இகறொண்கம யைாண்ை நாடுைளின் தமிழ். இந்திொவில், 

இது யூனிென் பிரகதசமான புதுசக்சரியின் அதிைாரப்பூரவ் யமாழிொைவும் உள்ளது. 

கைரளா, ைரந்ாைைா, ஆந்திரா மற்றும் யதலங்ைானா ஆகிெ நான்கு யதன்னிந்திெ 

மாநிலங்ைளிலும், அந்தமான் மற்றும் நிகைாபார ் தீவுைளின் யூனிென் பிரகதசத்திலும் 

குறிப்பிைத்தை்ை சிறுபான்கமயினரால் தமிழ் கபசப்படுகிறது. மகலசிொ, 

யதன்னாப்பிரிை்ைா, யுகனயைை் கிங்ைம், அயமரிை்ைா, ைனைா, ஆஸ்திகரலிொ மற்றும் 

யமாரிஷிெஸ் உை்பை பல நாடுைளில் ைாணப்படும் தமிழ் புலம்யபெர ் மை்ைளால் இது 

கபசப்படுகிறது. இலங்கையில் மூரஸ்ால் தமிழ் யமாழியும் கபசப்படுகிறது. 

 

 

 



INTRODUCTION : 

Tamil is a Dravidian language natively spoken by the Tamil people of South Asia. Tamil is the 

official language of the Indian state of Tamil Nadu, and of the sovereign nations of Singapore 

and Sri Lanka. In India, it is also the official language of the Union Territory of Puducherry. 

Tamil is spoken by significant minorities in the four other South Indian states of Kerala, 

Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana and the Union Territory of the Andaman and Nicobar 

Islands. It is also spoken by the Tamil diaspora found in many countries, including Malaysia, 

South Africa, United Kingdom, United States, Canada, Australia and Mauritius. Tamil is also 

natively spoken by Sri Lankan Moors. 
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