


ஒலி – சத்தம் (Sound)
	 ïஅம்மா	வமான�மாலியின்	ஒலி	அளவவ	குவைத்து	வவத்்மார்.
ஒளி – வெளிசசம் (Light)/மறைதது றெத்தல் (Hide)
	 ïசூரியன்	உலகிற்கே	ஒளி	்ருகிைது.
	 ï்மாைன்	புத்்கேத்வ்	ஒளிதது	வவத்்மான்.
ஒழி – அழித்தல் (Destroy)
	 ïநமாம	தீய	எண்ணஙகேவள	விட்டு	ஒழிககே	்வணடும.

ெணக்கம்	்ரியமாவ்வய	னவளிப்படுத்்	இரு	வகேகேவளக	கூபபி	வ்ணககேம	
கூறும	்்பமாது,	விரல்	நுனிகேளில்	ஏற்படும	அழுத்்ம	்றைவர்கேவள	

நிவ�வில்	வவத்துகனகேமாளள	உ்வுவ்மாகே	நம்பப்படுகின்ைது.

Vannakam Vannakam is a Tamil greeting that recognises and respects the presence of 
the other person. This greeting is usually accompanied by the gesture of joining one’s 

palms and fingers together. Pressing all of one’s fingertips together is believed to activate 
the pressure points which help us to remember a person for a long time. 
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அறை – பாதிப் பகுதி (Half)/ மாறெ அறைத்தல் (To Grind)
	 ïகேலமா	வவையின்	அறைப்பகுதிவயத்	்ன்	்ஙவகேககுக	னகேமாடுத்்மார்.
 ïஅம்மா	்்மாவைககு	்மாவவ	அறைத்்மார்.
அறை – ்கன்னததில் அறை (Slap) / படுகற்க அறை (Room)
 ïசிவமா	்கேமா்பத்தில்	்ன்	நண்பனின்	கேன்�த்தில்	அறைந்மார்.
	 ï்கேமாபி	்படுகவகே	அறைவயச்	சுத்்ம	னைய்மான்.

க்காலம்எ	றுமபுகேள,	பூச்சிகேள,	்பைவவகேள	்்பமான்ை	உயிரி�ஙகேளுககு	
உ்ணவளிககேவும	அவறவை	வீட்டுககுள	நுவையவிைமா்ல்	்விர்ககேவும	்கேமாலம	

்்பமாைப்படுகின்ைது.	்்லும,	இது	நம	உைலுககு	உைற்பயிறசியமாகேவும	
வீட்டின்	வமாைவல	அைகுப்படுத்்வும	உ்வுகின்ைது.	

Kolam A Kolam is a decorative pattern usually drawn at the entrance of the house by 
females who use rice flour to create these colourful designs. This practice serves the 
purpose of feeding the insects and birds and prevents them from entering the house. 

Drawing the Kolam is also a form of exercise. 
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ம்னம் – உள்ளம் (Heart)
 ïபிைர்	ம்னம்	புண்படும்படி	நமாம	்்பைககூைமாது.
மணம் – ொசற்ன (Fragrance)
 ï்ல்லிவகே	்லரின்	மணம்	அவ�வவரயும	கேவர்ந்து.

மரு்தாணி ்ரு்மாணி	அைகுபன்பமாருளமாகேவும	கிருமிநமாசினியமாகேவும	
விளஙகுவ்்மாடு	சூரிய	கேதிர்கேளமால்	ஏற்படும	்பமாதிபவ்பத்	்விர்ககேவும	

்பயன்்படுகின்ைது.

Henna Henna are patterns usually drawn on the hands of females, especially during 
festive occasions as they symbolise good luck. The paste used to draw the Henna designs 

is also believed to be antifungal, antibacterial and have the ability to block harmful 
ultraviolet rays.  
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கெறல – பணி (Work)
 ïஅப்பமா	கெறல	முடிநது	வீடு	திருமபி�மார்.
  கெற்ள  - கேைம் (Time)
 ïசிறுவர்கேள	்மாவல	கெற்ளயில்	விவளயமாடி�மார்கேள.

வபாட்டு ன்பமாட்டு	இடுவ்மால்	்�ம	ஒருமுகேப்படுத்்ப்படுவ்்மாடு	இரத்்	
ஓட்ைமும	சீரமாககேப்படுகின்ைது.	சிவபபு	நிைப	ன்பமாட்டு	திரு்்ண்மா�வர்கேவளயும	

கேருபபு	நிைப	ன்பமாட்டு	திரு்்ண்மாகேமா்வர்கேவளயும	குறிககும.		

Pottu The Pottu is a red or black dot worn in the centre of one’s forehead. It is believed 
to improve concentration and regulate blood circulation in the body. The colours of the 
Pottu symbolize different meanings: the red Pottu is worn by a married woman and the 

black Pottu is worn by a single woman. 
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இைங்கு – இைக்கம் ்காட்டு்தல் (To show pity)
	 ï்பமாரதி	முதியவருககு	்�ம	இைங்கி	உ்வி	னைய்மாள.
இைங்கு – கீகே இைங்கு்தல் (To come down)
	 ïகுரஙகு	்ரத்திலிருநது	கீ்ை	இைங்கியது.

வி்ளகக்கற்று்தல் வீட்டில்	விளக்கேறறு்ல்,	இருவள	நீககி	னவளிச்ைத்வ்த்	
்ருகின்ைது.	அது்்பமால	நமாம	நம	்�தில்	உளள	தீய	எண்ணஙகேவள	அகேறறி	

நல்ல	எண்ணஙகேவள	உருவமாககிகனகேமாளள	்வணடும.	

Lighting the Oil Lamp The lighting of an oil lamp denotes the dispelling of darkness 
and also signifies the removal of negative thoughts
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பா்னம் – குளிரபா்னம் (Hot/Cold Beverage) 
 ïனவயில்	அதி்மாகே	இருந்்மால்	்ணி	குளிரபா்னம்	அருநதி�மான்.
பாணம் – அம்பு (Arrow)
 ï்வைன்	புலிவயக	னகேமால்லப	பாணத்வ்த்	ன்மாடுத்்மான்.

மாவிறலத க்தாைணம்	்ஙகேலப	ன்பமாருளமாகேக	கேரு்ப்படும	்மாவிவலத்	
்்மார்ணம,	கேமாயநது	உலர்ந்மாலும	நமாம	னவளியிடும	கேரியமில	வமாயுவவத்	்ன்னுள	

இழுத்துகனகேமாணடு	ந்ககுத்	்்வவயமா�	உயிர்ககேமாறவைத்	்ருகின்ைது.

Thoranam Thoranam are hanging decorations which, depending on the type of leaves 
used, can be auspicious or inauspicious. One type of auspicious Thoranam is the Maavilai 

Thoranam which is made by tying mango leaves together and hung outside the doorstep. 
It is also believed that the dried mango leaves take in carbon dioxide and give out oxygen 

which is beneficial to us. 
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ொல் – விலங்கின ஓர உறுப்பு (Tail)
	 ïகு்ரவ�க	கேணைவுைன்	நமாய	்ன்	ொறல	ஆட்டியது.
ொள – நீ்ளமா்ன ்கததி (Sword)
 ïவீரன்	ொற்ளக	னகேமாணடு	்்பமாரிட்ைமான்.
ொழ் – ொழ்கற்கறய ொழ்்தல் (Live)
	 ïரமா்ன்	ஏவையமாகே	இருந்மாலும	்கிழ்ச்சியமாகே	ொழ்ந்மான்.

ஒட்டியாணம்	ஒட்டியமா்ணம	அன்றும	இன்றும	ஓர்	ஆ்பர்ண்மாகேப	
்பயன்்படுத்்ப்பட்டு	வருகின்ைது.	இது	்பைஙகேமாலத்தில்	ன்பணகேளின்	இவை	

அளவு	எப்்பமாதும	குறுகி்ய	இருப்ப்றகேமாகே	அணியப்பட்ைது.

Ornamental Waist Belt The Ornamental Waist Belt or Ottiyanam is worn as a form of 
jewellery. In the past, it acted as a corset for the waist.
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பரி – குதிறை (Horse)
 ïவிலஙகியல்	்்மாட்ைத்தில்	சிறுவன்	பரி	்்ல்	அ்ர்நது	ைவமாரி	னைய்மான்.
பறி – பிடுங்கு (To pluck)
 ïபூஙகேமாவில்	உளள	பூககேவளப	பறிககேக	கூைமாது.

எணவணய் க்தய்ததுக குளித்தல் எணன்ணய	்்யத்துக	குளிப்ப்மால்	
உைல்	சூடு	குவைககேப்படுகின்ைது.	்்லும,இது	இரத்்	ஓட்ைத்வ்ச்	

சீர்ப்படுத்தி	உைலுககுப	ன்பமாலிவமா�	்்மாறைத்வ்த்	்ருகின்ைது.

Oil Bath An oil bath reduces body heat. It also helps to regulates blood circulation and 
gives one a clear complexion.
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்தனி – ஒற்றையா்க (Alone)
 ïமுதியவர்	்தனியமாகே	வீட்டில்	வசித்து	வந்மார்.
்தணி – குறைத்தல் (To lesson)
	 ïநமாம	ந்து	்கேமா்பத்வ்க	்தணித்துகனகேமாளவது	மிகேவும	அவசியம.

ொறேயிறல	வமாவையிவலயில்	ைமாபபிடுவ்மால்		உ்ணவின்	சுவவ	
கூடுவ்்மாடு	உ்ணவும	எளிதில்	னைரி்மா�ம		ஆகின்ைது.	இது	ந்து	்நமாய	

எதிர்பபுச்	ைகதிவய	அதிகேரிககேச்	னையகின்ைது.

Banana Leaf Eating off a banana leaf enhances the taste of the food and aids digestion. 
The antioxidant found in the banana leaf is also beneficial to health.
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நீலம் – நிைம் (Blue Colour) 
	 ï்மாலினி	்ன்	பிைந்நமாளுககு	நீல	நிை	ஆவைவய	வமாஙகி�மாள.
நீ்ளம் – அ்ளவு (Length)
	 ïகே்லமா	இவ்ணப்பமாை	நைவடிகவகேககேமாகே	நீ்ளமா�	கேயிறவை	வமாஙகி�மாள.

க்தாப்புக்கைணம் ்்மாபபுககேர்ணம	மூவளககு	இரத்்	ஓட்ைத்வ்	
அதிகேரித்து	நிவ�வமாறைவல	்்ம்படுத்துகின்ைது.	்வைகேள	்றறும	

மூட்டுகேளுககு	வலிவ்	்ைர்ப்பதுைன்	உைல்	எவைவயயும	குவைககின்ைது.

Thoppukaranam Thoppukaranam is a form of sit-up or physical movement of body 
going up and down in a vertical manner while holding on to one’s earlobes. It is believed 

that this movement increases blood flow in the memory cells of the brain. This posture 
also strengthens the muscle tissues and joints in the body and helps one to lose weight.
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கூரிய – கூரறமயா்ன (Sharp)
	 ïரமா்ன்	கூரிய	கேத்தியமால்	்பைஙகேவள	னவட்டி�மான்.
கூறிய – வசான்ன (To say)
 ïஆ�நதி	ஆசிரியர்	கூறிய	அறிவுவரகேவளக	கேவ�்மாகேக	்கேட்ைமாள.

மங்்கல இறச திரு்்ணத்தில்	்மாலி	கேட்டுமன்பமாழுது	்்ண்ககேள	
அ்ஙகேல்மா�	ஒலிகேவள்யமா	வி்ர்ை�ஙகேவள்யமா	்கேட்கேமா்ல்	இருப்ப்றகேமாகே	

்ஙகேல	இவை	வமாசிககேப்படுகின்ைது.	்விலும	(்்மால்	கேருவி)	நமா்ஸவரமும	(	
ஊது	கேருவி)	்ஙகேல	இவை	கேருவிகேள	எ�க	கேரு்ப்படுகின்ைது.

Auspicious Music Auspicious music or ceremonial wedding music is played during a 
South Indian Hindu wedding. This is played so that the wedding couples are not exposed 
to negative energy or words from the guests. The Thavil (drums) and Nadaswaram (wind 

instrument) are the musical instruments usually used to play the music.
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பனி – பனிததுளி (Dew/Snow)
 ïசுவிட்ைர்லமாநதில்	உளள பனி்வலகேவளக	கேணடு	நமான்	வியந்்ன்.	
பணி – கெறல (Work)
 ïஎன்	அககேமா	்ருத்துவ்வ�யில்	பணிபுரிகிைமார்.

மஞசள ்ஞைள	ைரு்	்நமாயகேவளத்	்விர்ப்பதுைன்	உைமபில்	ஏற்படும	
கேமாயஙகேவள	விவரவமாகேக	கு்ணப்படுத்்வும	உ்வுகின்ைது.	இது	்நமாய	எதிர்பபுச்	

ைகதிவயயும	அதிகேரிககின்ைது.

Turmeric Turmeric acts as a natural antibiotic and prevents skin related diseases. It also 
helps to heal wounds better.  
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ெலி – கெ்தற்ன (Pain)
 ïமுரளிககுக	கேமாயம	ஏற்பட்ை்மால்	ெலி	ன்பமாறுககே	முடியமா்ல்	அழு்மான்.
ெளி -  ்காற்று (Wind)
 ï்பலத்்	சூைமாெளி	வீசிய்மால்	்ரஙகேள	ைமாயநது	விழுந்�.
ெழி – பாற்த (Path)
 ï்பமாலமா	நூலகேத்திறகுச்	னைல்ல	ெழி	ன்ரியமா்ல்	்டு்மாறி�மான்.

ெற்ளயல் வவளயல்	அணியும்்பமாது	அது	நரமபுகே்ளமாடு	ஒரு	வி்	உரமாயவவ	
ஏற்படுத்துகிைது.	இது	உைலில்	இரத்்	ஓட்ைத்வ்ச்	சீர்னையகிைது.

Bangles The constant friction produced by bangles worn by women promotes blood 
circulation in the body. 
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்கறை – ்கடற்்கறை (Sea-shore)
 ïசிறுவர்கேள	கேைற்்கறையில்	்்ணல்	வீடு	கேட்டி�மார்கேள.
்கறை – இைத்தக ்கறை (Stain)
 ïரமாகேவன்	்ன்	ைட்வையில்	இருந்	இரத்்க	்கறைவயக	கேணடு		 	
	 அதிர்ச்சி	அவைந்மான்.

்காதுகுதது்தல் ஆண,	ன்பண	இரு்பமாலருககும	கேமாது	குத்தும	வைககேம	
்மிைர்கேளிவை்ய	உணடு.	இ்றகுக	கேமார்ணம,	கேமாது	நுனியில்	இருககும	

நரமபுகேள	மூவள்யமாடு	ன்மாைர்புவையவவ.	கேமாது	குத்துவ்மால்	இநநரமபுகேள	
எபன்பமாழுதும	துடிபபுைன்	னையல்்படுகின்ை�.

Custom of Ear Piercing The custom of ear piercing is done for both males and females. 
It is believed that the nerve branches at the tip of the ears are connected to the brain, and 

earrings are worn to keep these nerves constantly activated.
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அற்னதது – எல்லாம் (All)
 ïஅற்னதது	்மா்ணவர்கேளும	வரிவையில்	நின்ை�ர்.
அறணதது – ்கட்டி அறணத்தல் (To Hug) / 
     –தீறய அறணத்தல் (To put out the fire)
 ï்நவ்,	்்பமாட்டியில்	னவறறி	ன்பறை	்ன்	்கேவ�க	கேட்டி		 	 	
 அறணததுக	னகேமாணைமார்.
 ïதீயவ்ணப்பமாளர்கேள	்்பமாரமாடித்	தீவய	அறணத்்�ர்.

க்காவில் மணி்கள ்கேமாவில்	்ணி	்பல	உ்லமாகேஙகேளமால்	ஆ�து.		்ணிவய	
ஒலிககேச்	னையயும	்்பமாது	ஒவனவமாரு	உ்லமாகேமும	ஒவனவமாரு	்னித்	

்ன்வ்யுவைய	ஒலிவய	எழுபபும.	இது	இைது	்றறும	வலது	மூவளவய	
இவ்ணககேச்	னையயும.	நீணை	்நரம	ஒலிககும	இந்	ஒலி	மூவளககுப	

புத்து்ணர்வவ	அளிககும.

Temple Bells Temple Bells are made from different metals. The sounds that they produce 
create unity in the left and right parts of our brains and help to clear one’s negative thoughts.  
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அலகு – பைறெயின மூககு (Beak)
 ïனகேமாககுத்	்ன்	அல்கால்	மீவ�க	னகேௌவியது.
அேகு – எழில் (Beauty)
	 ï்ரமாஜமாப	பூககேளின்	அேகு	அவ�வரின்	்�வ்யும	கேவர்ந்து

வமட்டி ன்ட்டி	அலஙகேமாரத்துககேமாகே	்ட்டும	அணியப்படுவதில்வல.	ன்ட்டி	
இ்யத்திறகு	னைல்லும	நரமபுகேவளத்	ன்மாைர்நது	அழுத்தி	இரத்்	

ஓட்ைத்வ்ச்	சீர்னையகின்ைது.

Toe Ring Married women wear toe rings on the second toe not just for decoration, but to 
help connect the nerves from this toe to the heart. This is believed to help regulate blood 

flow throughout the body. 
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எரி – தீப்பற்றி எரி்தல் (To burn)
 ïதீ	வி்பத்தில்	ன்பமாருட்கேள	எரிநது	ைமாம்பலமாயி�.
எறி – வீசு்தல் (Throw)
 ïவீட்வைச்	சுத்்ம	னைய்்்பமாது	அம்மா	்்வவ	இல்லமா்		 	 	
	 ன்பமாருட்கேவள	வீசி	எறிந்மார்.

ஆசிரொ்தம் ன்பரியவர்கேளின்	கேமாலில்	விழுநது	ஆசிர்வமா்ம	ன்பறுமன்பமாழுது	
ஒருவரின்	கேர்வம	குவைகின்ைது.	்்லும,	இருவர்கேளிவை்ய	ஒருவி்த்	

ன்மாைர்பு	ஏற்படுகின்ைது.	இது	ஆசிர்வமா்ம	வைஙகு்வமாரின்	்பமா்ம	வழியமாகே	
ஆசிர்வமா்ம	ன்பறு்பவவரச்	னைன்ைவைநது	அவவரப		புத்து்ணர்வு	அவையச்	

னையகின்ைது.

Blessings Younger members of the family fall at the feet of their elders in this traditional 
manner of seeking blessings. This customary action signifies humility and respect for 

their elders. It is also believed that the positive thoughts and energy of the elders are 
passed down to the younger members through this practice. 
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்கனி – பேம் (Fruit)
	 ï்பமாலன்	்ரத்திலிருநது	்மாங்்கனிவயப	்பறித்்மான்.
்கணி – ்கணககிடு்தல் (Calculate)
	 ï்கேமாபி	்நரத்வ்ச்	ைரியமாகேக	்கணிததுத	்்ர்வு	எழுதிய்மால்	சிைந்		
	 ்திபன்பணகேள	ன்பறைமான்.

வ்காலுசு கேமாலில்	அணியப்படும	னகேமாலுைமா�து	உைமபிலிருநது	வீ்ணமாகே	
னவளி்யறும	ஆறைவலத்	்டுத்து	மீணடும	அவவமாறைவல	உைமபிறகுள	

னைலுத்துகின்ைது.	இ்�மால்	ஒருவர்	அதிகே	்நரம	புத்து்ணர்வுைன்	விளஙகே	
முடிகின்ைது.

Anklet By wearing anklets, one’s energy is not wasted but vibrated back into one’s own body. 
This keeps the positive energy flowing throughout the body.
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மறல – வபருங்குனறு (Mountain)/அதிரசசி (Shock)
 ïஇ்யமறலயில்	ஏறிப	்பலர்	ைமா்வ�	புரிநதுளள�ர்.
	 ï்மாலன்	்மாஜ்ஹமாலின்	அைவகேக	கேணடு	மறலத்து	நின்ைமான்.
மறே – மறே வபய்்தல் (Rain)
 ï்்லசியமாவில்	ன்மாைர்நது	மறே	ன்பய்்மால்	னவளளம	ஏற்பட்ைது.	

்தறையில் அமரந்து உணணுெது ்வரயில்	அ்ர்நது	உணணும்்பமாது,	
சுகேமாை�	(ஒருவவகே	்யமாகேமாை�ம)	்்மாரவ்ணயில்	அ்ருகி்ைமாம.	

இந்த்	்்மாரவ்ண	னைரி்மா�த்வ்	்்ம்படுத்தி	உ்ணவவ	எளிதில்	
னைரி்மா�்வையச்	னையகின்ைது.

Traditional Way of Eating (Body Posture) Indians usually sit cross-legged on the floor 
while consuming their food. This posture, which is a form practised in Yoga, helps to 

improve digestion. 
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அருந்து  - பருகு்தல் (To drink)
	 ïஅன்ைமாைம	எட்டுக	குவவளத்	்ணணீர்	அருந்துவது	நல்லது.	
அறுந்து  - பிரி்தல் (Cut off)
 ï்பட்ைம	விடும்்பமாது	கேயிறு	அறுந்துவிைமா்ல்	்பமார்த்துகனகேமாளள	்வணடும.

வ்தாட்டில் ன்மாட்டில்,	குைநவ்வயத்	தூஙகே	வவககே	்பயன்்படுத்்ப்படும.	
்ரம	்றறும	உ்லமாகேத்்மால்	ஆ�	ன்மாட்டில்கேள	இருந்மாலும,	்ைவலயமால்	

கேட்ைப்படும	ன்மாட்டில்	ந்து	்பமாரம்பரிய	முவையமாகும.	இ்வ�த்	தூளி	
என்ைவைப்பர்.

Cradle In a traditional Indian setting, a cradle made from other materials such as wood is 
not commonly used. Instead, a cradle made using a sari (a type of cloth worn by Indian 
women) is predominantly used. Using a forward-backward movement, a child is rocked 

in the sari cradle and falls asleep. 
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ொ்னம்  - ஆ்காயம் (Sky)
 ïொ்னத்தில்	நட்ைத்திரஙகேள	அைகேமாகே	மின்னி�.
ொணம்  - ொணகெடிகற்க (Fireworks)
	 ïபுத்்மாணவை	ொண்வடிகவகேயுைன்	அவ�வரும	வர்வறை�ர்.

இைாஜக்காபுைம் இநது	்கேமாவில்கேளின்	முககிய	நுவைவமாயிலில்	இந்	
இரமாஜ்கேமாபுரம	இருககும.	ஏவ�ய	நுவைவமாயில்கேளில்	உயரமில்லமா்	
்கேமாபுரஙகேள	கேமா்ணப்படும.	இரமாஜ்கேமாபுரஙகேள	ஐநது	அடுககுகேவளக	

னகேமாணடு	்னி்னின்	ஐநது	ைகதிகேவளப	பிரதி்பலிப்ப்மாகேக	
கேரு்ப்பட்ைமாலும,	்பல	்கேமாவில்கேளில்	ஐநதிறகும	்்ற்பட்ை	அடுககுகேவளக	

னகேமாணடு	இரமாஜ்கேமாபுரஙகேள	கேட்ைப்பட்டுளள�.

Rajagopuram A Rajagopuram is a tall pyramidal tower found in Hindu Temples. Situated at 
the entrance of the temple, the basic Rajagopuram has five towers with window-like structures. 

These five towers represent the five senses of human beings.
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அளி – வ்காடு (To give)
 ïசிைப்பமாகேப	்்பசிய	்கேமா்பமாலுககுச்	‘சிைந்	்்பச்ைமாளர்’	என்னும		்பரிசு		 	
 அளிககேப்பட்ைது.
அழி – ்த்கரத்தல் (To destroy)
	 ïதுபபுரவமாளர்கேள	னகேமாசுககேவள	அழித்து	அககேம்பககேத்வ்ச்		 	 	
	 சுத்்ப்படுத்தி�மார்கேள.

்தாலாட்டு ்மாலமாட்டு	என்்பது	ஒருவவகே	நமாட்டுபபுை	இலககிய்மாகும.	
்்பமாதிய	எழுத்்றிவு	இல்லமா்	கிரமா்ஙகேளில்,	்மாய	்ன்	குைநவ்ககு	

விழுமியஙகேவளயும	்ன்னுவைய	உ்ணர்வுகேவளயும	்பமாைல்	வழி	வலியுறுத்தி,	
குைநவ்வயத்	தூஙகே	வவப்பமார்.

Lullaby A lullaby is a form of Tamil folklore or literature and was commonly sung by mothers 
in villages. Mothers sing these lullabies to impart values and share their feelings to their children 

and in the process, sing their baby to sleep.
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குறை – ோய் குறைத்தல் (To bark) 
 ïதிருைவ�க	கேணை	நமாயககுட்டி	குறைத்துகனகேமாண்ை	இருந்து.
குறை – ்தாழ்தது (Reduce)/ புைங்கூறு்தல் (Shortcomings)
 ï்பணடிவகேக	கேமாலத்வ்னயமாட்டிப	ன்பமாருட்கேள	குறைவமா�	விவலயில்			
	 விறகேப்பட்ை�.
 ïநமாம	்றைவர்கேவளப	்பறறிக	குறை	கூறுவவ்த்	்விர்ககே்வணடும.	

புடறெ புைவவ	அல்லது	்ைவல	இநதிய	்மா்ர்கேளமால்	அணியப்படும	
ஒருவவகே	உவை.	நீணை	துணிவயத்	்ஙகேள	உைல்	மீது	சுறறியபின்	சில	

்டிபபுகேவளக	னகேமாணடு	உடுத்்ப்படும.	புைவவ	கேட்டும	முவைகேள	ஒவனவமாரு	
இநதிய	்மாநிலத்திறகும	்வறு்படும.

Sari (Saree) A sari is a traditional Indian garment which consists of five to nine yards of cloth 
that is wrapped around an Indian female in a particular way. A sari is usually worn with a top 

blouse piece. The styles of wearing a sari vary from each Indian state or culture.
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்க்னம் – எறடமிக்க (Heavy)
	 ïபுத்்கேபவ்ப	மிகேவும	்க்னமாகே	இருந்து.
்கணம் – வோடி (In a moment)
	 ï்்பமாட்டியில்	னவறறின்பறைவ்		அறிந்	்று்கணகம	ரகு	்கிழ்ச்சியில்			
	 துளளிக	குதித்்மான்.

கெட்டி ்வட்டி	அல்லது	்வஷ்டி,		ஆணகேள	உடுத்தும	ஒருவவகே	
உவையமாகும.	உைமபின்	இடுபபுப	்பகுதிவயச்	சுறறி	்வட்டி	கேட்ைப்படும.	

அடிப்பவையில்	னவளவள	நிைத்திலமா�	்வட்டி்ய	அணியப்பட்ைமாலும,	
்ற்்பமாது	வண்ண	நிை	்வட்டிகேளும	அணியப்படுகின்ை�.

Dhoti A Dhoti or Veshti is a traditional garment worn by Indian men. It is an unstitched 
rectangular cloth that is wrapped around the waist. The Dhoti is usually around four and a 

half metres in length.
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