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In the eighth Tamil lesson we will learn the consonants and how to write them. I will
introduce all eighteen (18) of them in this and next pages where I show how to write them.
Recollect that we learned about consonants in the third lesson. My intention here is to make
it easier for parents of Tamil loving people to give a resource to teach Tamil to their children.
If you find this useful, please contact me at: mail {@} somasundaram.us. I am posting this on
my Tamil websites (tamil. somasundaram.us and tlh-tamilsangam.somasundaram.us). I will
continue to add more lessons when I have time. Please let me know its usefulness and give
your suggestions. Please feel free to use it, but contact and let me know that you are using
it. I want to know whether my efforts have an impact. Thanks.
இந்த �தல் பாடத்தில் தமிழ் ெமய்�த்�க்கைள ப�க்கலாம். தமிழ்
ெமய்ெய�த்�க்கள் பதிெனட்� (18). அைவயைனத்ைத�ம் இந்த பக்கம்
ெதாடங்கி இன்�ம் இரண்� பக்கங்கள�ல் பார்க்கலாம். இந்த பாடத்தில் தமிழ்
ெமய் எ�த்�க்கைள எப்ப� எ�தலாம் என்� பார்க்கலாம். என் �ன்றாம்
பாடத்தில் ெமய் எ�த்�க்கைள ப�த்ேதாம், இங்ேக எ�திப் பார்க்கலாம்.
தய� ெசய்� என்ைன ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். mail {@} somasundaram.us
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ெமய் எ�த்�க்கள் எ�திப் பழக | Tamil consonants writing practice

Writing Tamil consonants ka to Na | தமிழில் க – ண எ��ம் பய�ற்சி

Writing Tamil consonants tha to ra | தமிழில் த – ர எ��ம் பய�ற்சி

Writing Tamil consonants tha to ra | தமிழில் த – ர எ��ம் பய�ற்சி
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