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Please contact Thayumanasamy Somaundaram, if you use these lessons. Thanks | somabhanu@gmail.com

In the fifth lesson we will start to learn the about the human face and body parts.
Unfortunately I couldn’t use any photos available on the web, so I created my own. I will
show the major components of the human face with columns for the Tamil word, the same
word transliterated in English, word equivalent in English. If you find this useful, please contact
me at: mail {@} somasundaram.us
இந்த ஐந்தாவ� பாடத்தில் மன�த �கத்ைத�ம் �கத்தின்
பாகங்கைள�ம் பார்க்கலாம். தமிழ் வார்த்ைத, வார்த்ைதய�ன் ஆங்கில
உச்ச�ப்�, ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப்� ெகா�த்�ள்ேளன். இந்த பாடம்
உங்க�க்� உபேயாகமாக இ�ந்தால் தய� ெசய்� என்ைன ெதாடர்�
ெகாள்ள�ம். mail {@} somasundaram.us.
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Tamil Word
வகி�

மன�த �கம் | Human Face
Transliterated Word
Vagidu

English Word
Parting (Hair)

ெநற்றி

Netrhi

Forehead

கா�

Kadhu

Ear

�க்�

Mukku

Nose

பல் | பற்கள்

Pal | PaRkkal

Tooth | Teeth

�கவாய் (தாைட)

Muhavai

Chin

தா�

Thadi

Beard

க�த்�

Kazhuthu

Neck
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Tamil Word
��

மன�த �கம் | Human Face
Transliterated Word
Mudi

English Word
Hair

நைர (��)

Narai (mudi)

Grey hair

(கண்) ��வம்

(KaN) Puruvam

Eyebrow

(கண்) இைம

(KaN) Emai

Eyelid

கண்

KaN | KaNkaL

Eye (Eyes)

கன்னம்

Kannam

Cheek

ம� ைச

MEsai

Moustache

உத�

Uthadu

Lip

நாக்�

Nakku

Tonque

ேதாள்

THoL

Shoulder

If you find this useful, please contact me at: mail {@} somasundaram.us. இந்த பாடங்கள்
உங்க�க்� உதவ�யாக இ�ந்தால் தய� ெசய்� என்ைன ெதாடர்�
ெகாள்ள�ம். mail {@} somasundaram.us
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�க்கிய ெசாற்கள்: தமிழ், தமிழ் பாடம், தமிழ் பள்ள�, தாய் ெமாழி தமிழ்,

Please contact Thayumanasamy Somaundaram, if you use these lessons. Thanks | somabhanu@gmail.com

தமிழ் ெமாழி, தமிழ்ச் ெசாற்கள், எள�ய தமிழ் வார்த்ைதகள், தமிழ் ெசால்லித்
த�தல், தமிழ் ��டர், ஆங்கிலம் �லம் தமிழ், தமிழ் கற்�க் ெகாள், தமிழ்
ப�ப்�, தமிழ் எ�த்�க்கள், மன�த �கம், �க�ம் அதன் பாகங்க�ம், மன�த
�க�ம் அதன் உ�ப்�க்க�ம்.
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