
Lesson 2: Some Basic Words & Phrases 

,e;j ghlj;jpy; ehk; rpy mbg;gil thh;j;ijfshd ‘Mk;” “,y;iy” vd;fpw thh;j;ijfisg; ghh;g;Nghk;.  

 ह ाँ = YES (haa~ -  ‘`h’ vd;gij rw;W %f;fhy; cr;rhpf;fTk;) 

नह ीं = NO ( e`p) - ,y;iy)  

`pe;jpapy; “Mk;” “,y;iy” vd;gij ,d;Dk; khpahijahf cr;rhpf;f gy topfs; cs;sd. mit: 

"जी" (JI). “IP” - ,ij gjpypd; Muk;gj;jpNyh my;yJ filrpapNyh cgNahfpf;fyhk;.   

जी ह ाँ = YES (or "Yes, sir"... Ji Haa~ “IP `h” – ‘`h”it rw;W %f;fhy; cr;rhpf;fTk;) 

जी नह ीं = NO (or "No, sir"... Ji Nahi~ IP e`p) 

   * Note that you can place "JI" after "haa~" or "nahi~" too: 

ह ाँ जी = YES (or "Yes, sir"...Haa~ Ji) 

नह ीं जी = NO (or "No, sir"... Nahi~ Ji)  

Here is a good place to say that you can use जी (ji) on its own. When alone it could mean 

also "YES", so if you reply to a question just with "ji", you are speaking proper Hindi.:  

Well after you've learned that, it's time to learn how to say "Hello" and "Goodbye". Here 

they are: 

नमस्ते = நமஸ்தே!  Hello! OR Goodbye! ( Namaste )  

As you see, "namaste" is universal, just like Italian "Ciao" for example, which also can be 

used for both - hello and goodbye. There is another form of "namaste". It's namaskar, 

bearing the same meaning; you can use it instead of "namaste". They're fully 

interchangable. Of course if you want to be more polite, you can add the famous "ji" 

particle :-)  

In India you can almost devide the population into two parts according to their religion. 

The first parts are Hindus and the second one - Muslims. Because of their religious 

believes, they sometimes use different words when speaking. For example a Muslim 

could use the Arabic "assalamu alaikum" (peace be upon you, salam /selam/ means 

peace, it's the same as hebrew "shalom") instead of the Hindu "namaste", because 

Muslims use many Arabic words. If somebody greet you with "assalamu alaikum" you 

have to answer with "walaikum assalam" (peace be upon you too). In Urdu (and thus in 



Hindi) they say "khuda hafiz" for "goodbye". If you meet a Muslim you can use that for 

goodbye. 

Next we'll learn two words, designating "thanks" or "thank you": 

धन्यव द =  ேன்யவாத் - Thank you. ( Dhanyavaad, “jd;athj;’ - ,jpy; Kjy; ‘j’itAk; filrp 
‘j;”ijAk; rw;W mOj;jkhf cr;rhpf;fTk;)  it's the "native" Hindi word ) 

शुक्रिय  =  ஷுக்ரியா - Thank you. ( Shukriyaa, it's a word from Arabic origin, coming 

from the Arabic word "shukran")  

 We'll end this lesson with a phrase, meaning "Where are you from". You don't have to 

know what the words in there really mean; remember it just as a phrase: 

आप कह ीं से हैं? =  ஆப் கஹா: தே ஹஹ:? – நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறரீ்கள்? 
Where are you from?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson 3: Pronouns. 

First, a basic table of the Hindi personal pronouns. Then, I'll give some explanation. 



SINGULAR PLURAL 

(हहींद ) Hindi English (हहींद ) Hindi English 

मैं தம 

(main, mai~) - நான் 
I 

हम ஹம் 

(ham) நாங்கள் 
We 

तू தூ 

(tu)  நீ 
You (intimate) 

आप ஆப் 

(aap) ோங்கள் 
You 

तुम தும் 

(tum) நீ 
You 

वे தவ - அவர்கள் 

(ve) 
They/These 

वह / यह வஹ் யஹ் 
– அது இது 

(voh/vah) (yeh) 

He/She/It/That 
ये தய 

(ye) இவவகள் 
They/Those 

तू – தூ (tu) is used only for very close person, e.g. your girlfriend / boyfriend. Then तुम – தும் 
(tum) is probably the most used word for "you" (sg) in Hindi. You can say that to everybody unless you 

want to be polite, if so you can use the word "aap" (आप- ஆப்).  

NB. When using "aap" (आप - ஆப்) or "tum" (तुम - தும்) you have to conjugate the verb for plural, 

since they're actually the plural form of "you". Well, you don't know how to conjugate at this point, but do 

remember that rule! When meeting for the first time and when politeness is needed better use 'aap' for 'you'! 

Now let's have a look at some demonstrative pronouns: 

यह =  யஹ் - This ( yeh / yah ) - இது 

वह =  வஹ் - That ( voh / vah ) - அது 

ये =   தய   -  These ( ye )    - இவவகள் 

वे =   தவ   -  Those ( ve )    – அவவகள் 

Now for the possesive pronouns: 

SINGULAR PLURAL 

(हहींद ) Hindi English (हहींद ) Hindi English 

मेर  - தமரா 

(mera) என்னுவைய 
My 

हम र  -ஹமாரா 

(hamara) 
எங்களுவைய 

Our 

तरे  – தேரா  

(tera - /tu/) 
உன்னுவைய 

Your 

आपक  - ஆப்கா 

(aapka) 
ேங்களுவைய 

Your 

तुम्ह र  -துமாரா 

(tumhara - /tum/) 
உன்னுவைய 

Your 
उनक  – உன்கா 

(unka) அவருவைய 
Their 



उसक  –உஸ்கா 

(uska) அவனுவைய 
His   

I think one can build many sentences with so many pronouns. So, let's say something in hindi at last! ;-) 

है = ஹஹ is ( hai /hae/ ) - இருக்கிறது 

मेर  न म Peter है=  தமரா நாம் படீ்ைர் ஹஹ! ( Mera naam Peter hai.    न म – நாம் (naam) 

means "name" ). My name is Peter.  

NB: The verb in Hindi is placed always at the end of the sentence. That's a feature which many Asian 

languages share as well. So, Hindi is an SOV language (i.e Subject-Object-Verb). In our case, we don't say 

"My name is Peter", but "My name Peter is". That's the proper word order in Hindi. More examples: 

उसक  न म Peter है. -  உஸ்கா நாம் படீ்ைர் ஹஹ! – அவன் ஹபயர் படீ்ைர்.  His 

name is Peter.  

यह प नी है. =  தய பானி ஹஹ! – இது ேண்ணரீ் - This is water.  

यह घर है. =  - தய கர் ஹஹ! – இது வடீு - This is a house.  



 

Lesson 4: Genders in Hindi. Hindi Verbs - Part 1. 

Genders in Hindi: 

Unlike many European language that have 3 genders or unlike other (e.g. English), which don't have any 

genders, Hindi has just two - masculine and feminine. There isn't really any reliable rule of what types of 

words are masculine and which are feminine. However, you can easily get the gender of a word by looking 

at it's ending. Most hindi words end in a vowel! If a word ends in a it is masculine. If a word ends in i 

(actually long i - ee) it is feminine. There are of course, words ending in consonants or other vowels. They 

are few, and their gender cannot unfortunately be predicted from their endings. So, you have to learn their 

gender. When we learn the adjectives, how to conjugate (Add inflections showing person, number, 

gender, tense, aspect, etc.) verbs etc, you'll see that those -a and -i ending are very important! So, please 

remember that well: 

-a (ा )   -  general mark of masculine words (singular!) - Nouns, adjectives, verbs 

-i (ाी)   -  general mark of feminine words (even both - singular and plural) - nouns, adjectives, 

verbs  

Here comes even better news. Many Hindi masculine words (ending in -a of course:) can be easily turned 

into feminine ones by simply replacing the -a ending with -i! Let's show you some examples to clear up 

what I said: 

लडक  (லட்கா) =  வபயன் - boy, 

लडकी (லட்கி) = ஹபண் - girl – “ட்” வய சற்று அழுத்ேி ஹசால்லவும் 

 

(Many hindi speakers would pronounce the 'd' in lardka/ladki as "R", so don't wonder if you see 

somebody write in irc-chats "larka" or "larki") 

बिल्ल (பில்லா) =  பூவன (ஆண்)  

tomcat, बिल्ल  (பில்லி) = பூவன (ஹபண்)  cat, pussycat 

Masculine Words, ending in -a: 

कमर  (கம்ரா) = room - அவற 

केल  (தகலா) = banana - வாவைப்பைம் 

त र  (ோரா) = star - நட்சத்ேிரம் 

हव  (ஹவா) = wind - காற்று 

 

Feminine Words ending in -i (-ee): 

चीनी (சீனி) = sugar - சர்க்கவர 

नकडी ( நக்டி) = spider – சிலந்ேி- “டி” வய சற்று அழுத்ேி ஹசால்லவும் 

पक्षी (பக்ஷி) = bird - பறவவ 



Words ending in consonant: 

डोस्त (தோஸ்த்) = friend  -  நண்பன் (Masculine)- “தோ” வவ சற்று அழுத்ேி 
ஹசால்லவும் 

क्रकत ि (கிோப்) = book (Feminine) “ப் ”வய சற்று அழுத்ேி ஹசால்லவும் 

औरत (ஔரத்) = woman (Feminine) 

Words ending in a vowel different from -a or -i: 

गुरु (குரு) = teacher – “கு” வவ சற்று அழுத்ேி ஹசால்லவும். 

To the general rule of the -a and -i ending there exist some exceptions. That is, there exist some masculine 

words, which end in -i. Such a word is, for example, the word for "man" (and what more masculine than 

that, lol) - admi: 

आदमम (ஆத்மி) = man – “த்” வய சற்று அழுத்ேி ஹசால்லவும் 

प नी (பானி) = water (ठींड  प नी – ைண்ைா பானி =  குளிர்ந்ே ேண்ணரீ் - cold water) 

Verbs in Hindi. General Information. 

Every hindi verb ends in -na! Remember this! That's the main form of the verb, i.e. the infinitive. 

-न  (-na) is the verb ending in the infinitive form of all verbs in Hindi 

Some verbs: 

ख न  (கானா)   = to eat - சாப்பிை 

पीन  (பனீா)    = to drink - குடிக்க 

ज न  (ஜானா)    = to go - தபாவேற்கு 

आन  (ஆனா)    = to come - வருவேற்கு 

करन  (கர்னா)    = to do  ஹசய்வேற்கு (remember that verb, it's used in many other 

"compound" verb forms) 

देन  (தேனா)    = to give - ஹகாடுப்பேற்கு 

लेन  (தலனா)    = to take - ஹகாடுப்பேற்கு 

मलखन  (லிக்னா)   = to write - எழுதுவற்கு 

पढन  (பட்னா)    = to read - படிப்பேற்கு 

समझन  (சமஜ்னா)   = to understand – புரிந்து ஹகாள்வேற்கு 

समझ न  (சம்ஜானா)   = to explain விளக்குவேற்கு (i.e. to make someone understand) 

सीखन  (சீக்னா)   = to learn - கற்றுக்ஹகாள்வேற்கு 

To get the root of the verb you have to remove the -na ending. Once you've done that, you can conjugate 

the verbs. 



You remember the rule about words ending in -a/-i, right? So here is the moment to talk about plural. In 

plural, the masculine -a ending becomes -e and the feminine -i ending remains -i (or becomes -i~). So here 

it is once more, especially for you: 

-a (ा )   -  general mark of masculine words (singular!) - MASC. SG. 

-e (ाे)   -  general mark of masculine words (plural!) - MASC. PL. 

-i (ाी)   -  general mark of feminine words (even both - singular and plural) - FEM. SG. and FEM. 

PL. (sometimes for pl - -in /-i~/ though!)  

Now back to verbs: 

 Add "त " (ோ) to verb-root for masculine singular and "ते" (தே) for masculine plurar. Add "ती" (ேி) for 

feminine singular and plural. 

Examples: 

ख त  (காோ)    = eat - சாப்பிை 

पीत  (பேீா)    = drink – குடிக்க 

etc., etc.,   *Note that those are conjugated verbs, but not ready to use, i.e. you cannot say "தம காோ", 

you need to use the copula (linking verb) "to be", so please be a bit patient, and wait until I have explained 

the most important verb in Hindi, the verb "to be": 

The verb "TO BE" (Hona - होन ) 

मैं हूाँ      = தம ஹூ: – நான் இருக்கிதறன். -  I am 

तू है      = தூ ஹஹ – நீ இருக்கிறாய் - You (intimate) are 

तुम हो      = தும் தஹா - நீ இருக்கிறாய்  - You are  

वह है  தவா ஹஹ   = அவன் இருக்கிறான் -  He/She/It/That is 

 

हम हैं      - ஹம் ஹஹ: =  நாங்கள் இருக்கிதறாம் - We are 

आप हैं     =  ஆப் ஹஹ: - ோங்கள் இருக்கிறரீ்கள் - You are 

वे हैं     = தவ  ஹஹ: - அவர்கள் இருக்கிறார்கள் - They are 

Let's give you a pattern:Verb root + TA / TE / TI    +   Conjugated corresponding form of "Hona" (to 

be)    =    Present Imperfect Tense 

(Oh, I forgot to mention it anywhere :/ - Hindi does not have articles!) 

Some examples: 

मैं ख त  हूाँ   .=  தம காோ ஹூ – நான் சாப்பிடுகிதறன் - I eat. 

लडक  ख त  है.    – லட்கா காத்ோ ஹஹ =  வபயன் சாப்பிடுகிறான் – 



       The (A) boy eats.  

लडकी ख ती है.     = லட்கி காத்ேி ஹஹ – ஹபண் சாப்பிடுகிறாள் – 

       The (A) girl eats. 

आप पीत ेहैं.    =  ஆப் பதீே ஹஹ: - நீங்கள் குடிக்கிறரீ்கள் - You  

                      (polite sg) eat OR You (plural) eat. 

मैं प नी पीत  हूाँ.    = தம பானி பேீா ஹூ – நான் ேண்ணரீ் 

                     குடிக்கிதறன் I drink water. 

तुम प नी पीत ेहो.   =  தும் பானி பதீே தஹா – நீ ேண்ணரீ் குடிக்கிறாய்  

You drink water. 

 

NB! "TUM", what is the most used word for "you" is actually in Plural! So whenever you use it conjugate 

the verb for plural! 

Here is another, slightly "funny", example: 

मैं मसगरेट पीत  हूाँ. - .தம சிகஹரட் பதீ்ோ ஹூ – நான் சிகஹரட் பிடிக்கிதறன். -  I 

smoke a cigarette. - The literal meaning of the sentence is "I drink a cigarette.", but every language has its 

oddities and peculiarities 

Lesson 5: Hindi Verbs - Part 2. 

Present Continuous Tense: 

Verb Stem + रह  / रहे / रह  (ரஹா/ரதஹ/ரஹி) + Present Tense of "Hona" (தஹானா- (to be) 

For those who don't like grammatical terms and don't know for sure what is a "continuous tense", I'll tell 

that it's the same as the English verbs, ending in "-ing". So if you want to say that you "read" a book in the 

moment of speaking, you have to say "I am reading a book", not simply "I read a book", because the last 

could mean that you read a book in general, i.e. you're not reading it in the moment of speaking. So let's 

clear all that out with some examples.  

मैं क्रकत ि पढ रह  हूाँ.- தம கிோப் பட் ரஹா ஹூ= நான் புத்ேகம் படித்துக் 
ஹகாண்டிருக்கிதறன் - I'm reading a book. 

मैं प नी पी रह  हूाँ. (தம பானி ப ீரஹா ஹூ) =  நான் ேண்ணரீ் குடித்துக் 
ஹகாண்டிருக்கிதறன் - I'm drinking water. 

मैं रोट  ख  रह  हूाँ. (தம ஹராட்டி கா ரஹி ஹூ) = நான் ஹராட்டி சாப்பிட்டுக் 
ஹகாண்டிருக்கிதறன் ( ஹபண் என்பேினால் “ரஹி” என்று உச்சரிப்பு 
வந்துள்ளது)  I'm eating bread. (a girl speaking!) 

The verbs stem and raha/rahe/rahi are pronounced almost as one (at once), although they're written 

separately. Sometimes in colloquial speech, they are shortened even more. The "raha hu~" for example is 

pronounced "rahu~", "raha hai" as "rahai", "raha hai~" -> "rahai~"... 

Past Tense: 

Building past is easy. Just take the root of a verb and add -a, -e, or -i, respectively for Masculine Singular, 

Masculine Plural  and Feminine both - Singular and Plurar: 



Verb Stem + ा /ाे/ाी (-A/-E/-I) = Past Tense 

NB! For verbs whose stem end in a vowel you have to add य /ये/यी (யா,தய,யி) 
E.g. ख न  (கானா)-> ख  (கா)-> ख य  – (காயா)(Khana -> Kha (stem) -> Khaya) 

Some Verbs are irregular. I'll show you some of them (A little below you'll see the past of 'to be', which is 

needed to build the imperfect past tense, necessary to be able to say such phrases as "I've used to go ..."): 

Past of ज न (Janaa = to go) 

ग य  /        ग ये /          ग यी /      ग यीीं  
காயா  /   காதய /       காயி /    காயி: 
(1: Masc.      Sg, 2: Masc. Pl.    3: Fem. Sg,     4: Fem. Pl.) 

To build the past imperfect tense, we have first to learn the past tense of the "main" hindi verb: "to be" 

(Hona). Past of "hona" is even simplier than the present form: 

Past of होन  – தஹானா-  (To be) 

थ  (ோ)   =  was (for Masculine SINGULAR) 

थे (தே)   =  were (for Masculine PLURAL) 

थी (ேி)   =  was (for Feminine SINGULAR) 

थीीं (ேீ:)   =  was (for Feminine PLURAL) 

Examples: 

मैं वह ीं थ . (தம வஹா: ோ.) = நான் அங்கிருந்தேன் -  I was there. 

आप यह ीं थे. (ஆப் யஹா: தே) =  நீங்கள் இங்கிருந்ேீர்கள் -You (polite) was here. OR You 

were here. 

(वह ीं /வஹா/ = அங்தக - there, यह ीं /யஹா:/ = இங்தக -here, जह ीं /ஜஹா:/ = எங்தக – 
where, கஹா – எங்தக - where) 

 

जह ीं धुआीं है, वह ीं आग भी है. (ஜஹா: துஆ ஹஹ வஹா: ஆக் ப ீஹஹ = Where there is a 

smoke, there is a fire too. 

Past Imperfect Tense: 

Verb Stem + थ  / थे / थी (ோ/தே/ேி) + Past Tense of "Hona" (to be) = Past Imperfect Tense 

Stem + त /त/ेती + थ /थे/थी/थीीं= Past Imperfect Tense 

     ோ/தே/ேி + ோ/தே/ேி  

 



The past imperfect tense is used to tell about habitual actions in the past. In English it's best translated with 

the pattern "used to + verb": 

मैं ख त  थ . (தம காோ ோ) =  நான் சாப்பிட்தைன் . 

लडक  ख त  थ . (லட்கா காோ ோ) = வபயன் சாப்பிட்ைான். 

लडकी ख ती थी. (லட்கி காேி ேி) = ஹபண் சாப்பிட்ைாள். 

आप पीत ेथे. (ஆப் பதீே தே) =    நீங்கள் குடித்ேீர்கள்  

मैं प नी पीत  थ . (தம பானி பேீா ோ) =  நான் ேண்ணரீ் குடித்தேன்.. 
तुम प नी पीत ेथे. (தும் பானி பதீே தே) =  நீ ேண்ணரீ் குடித்ோய்.  

Past Continuous Tense: 

Well, no need to help you much here. It's the same as the present continous except that it uses the past tense 

of Hona: 

Verb Stem + रह /रहे/रह  (ரஹா/ரதஹ/ரஹி) + Past Tense of "Hona" (to be) = Past Continuous Tense    

मैं क्रकत ि पढ रह  थ . (தம கிோப் பட் ரஹா ோ) =  நான் புத்ேகம் படித்துக் 
ஹகாண்டிருந்தேன் - I was reading a book. 

मैं प नी पी रह  थ . (தம பானி ப ீரஹா ோ) = நான் ேண்ணரீ் குடித்துக் 
ஹகாண்டிருந்தேன் -  I was drinking water. 

मैं रोट  ख  रह  थी. (தம ஹராட்டி கா ரஹி ேி) =  நான் ஹராட்டி சாப்பிட்டுக் 
ஹகாண்டிருந்தேன். - I was eating bread. (a girl speaking!) – ஹபண் என்பேினால் 
“ரஹி” என்று உச்சரிக்க  தவண்டும் 

I think you got it, now for the FUTURE: 

Future Tense: 

The Future tense it a bit more complicated than the past for it has more verb-endings for person than those 

by the past tense. 

Future Imperfect Tense: 

Let us conjugate a verb in the future tense, then I'll give the endings: 

Future Imperfect of "Pina" (पीन  = பனீா - to drink) 

मैं पीउीं ग  (தம பஊீங்கா) = நான் குடிப்தபன் -  I will drink 

तु पीएग  (து பதீயகா) =  நீ குடிப்பாய் - You will drink 

तुम पीओगे (தும் பஓீதக) =  நீ குடிப்பாய் - You will drink 

वह पीएग  (தவா பஏீகா) =  அவன்/அவள்/அது – குடிப்பான்/ குடிப்பாள்/குடிக்கும் -   
He/She/It will drink. 

 



हम पीएींगे (ஹம் பதீயங்தக) =  நாங்கள் குடிப்தபாம் - We will drink 

आप पीएींगे (ஆப் பதீயங்தக ) =  நீங்கள் குடிப்பரீ்கள் - You will drink. 

वे पीएींगे (தவ பதீயங்தக) =  அவர்கள் குடிப்பார்கள் - They will drink.  

For "I" use –ஊங்கா  for "து" use "ஏகா", for "தும்" use "ஓதக", for "தவா" use "ஏகா" and for 

"ஹம்/ஆப்/தவ" the plural form "ஏங்தக". 

Future Continuous Tense: 

To build that tense use these endings:  रहुींग  रहेग  रहेंगे रहोगे 

(ரஹூங்கா/ரதஹகா/ரதஹங்தக/ரதஹாதக) similarly as the forms for Future Imperfect 

together with the "conjugated" verb. 

Verb Stem + TA  (ே)/ TE (தே) / TI (ேி) + ரஹூங்கா/ரதஹகா/ரதஹங்தக/ரதஹாதக= 

Future Continuous Tense 

Let's make the future continuous of the verb "pina- பனீா" to make things clear: 

Future Continuous of "Pina" (पीन  = பனீா - to drink) 

मैं पीत  रहुींग . (தம பேீா ரஹூங்கா) =  நான் குடித்துக் ஹகாண்டிருப்தபன் - I will be 

drinking. 

तु पीत  रहेग . (து பேீா ரதஹகா) =  நீ குடித்துக் ஹகாண்டிருப்பாய் - You will be drinking. 

तुम पीत ेरहोगे. (தும் பதீே ரதஹாதக) =  நீ குடித்துக் ஹகாண்டிருப்பாய் - You will be 

drinking. 

वह पीत  रहेग . (தவா பேீா ரதஹகா) =  அவன்/அவள்/அது குடித்துக் 
ஹகாண்டிருப்பான்/ஹகாண்டிருப்பாள்/ஹகாண்டிருக்கும் - He/She/It will be drinking. 

 

हम पीत ेरहेंगे. (ஹம் பதீே ரதஹங்தக) = We will be drinking. 

आप पीत ेरहेंगे. (ஆப் பதீே ரதஹங்தக) = நீங்கள் குடித்துக் ஹகாண்டிருப்பரீ்கள் -  You 

will be drinking. 

वे पीत ेरहेंगे. (தவ பதீே ரதஹங்தக) = They will be drinking. 

So, now you have everything you have to know about verbs, unless I've missed something.  

 

 

 

 

 

Lesson 6: Adjectives. Colors 



After the long and fatiguing lesson about Hindi tenses, let me explain you how adjectives 

act in Hindi in a short and neat lesson :-) 

What you've learned so far will help you greatly to understand the adjectives in Hindi. 

Actually, they act just like nouns or verbs, having the ending -a for masculine and -i for 

feminine (generally speaking). The other thing you have to know about them is that 

they're declined according to the noun they modify. Nothing new as I said! Here are some 

adjectives, which I'll use a little below in a few examples. 

Some Adjectives: 

िड  (பைா- some pronounce that 'bara') = ஹபரிய - Big 

छोट  (தசாைா) = சின்ன - Small 

लम्ि  (லம்பா) = நீளமான - Long 

महींग  (மஹங்கா) = அேிகமான (விவல)-Expensive – “மஹங்கா” 
என்று எழுேியிருந்ோலும், உச்சரிக்கும் தபாது ஹமஹங்கா” 
என்றுோன் உச்சரிக்க தவண்டும் 

सस्त (ேஸ்ோ) = விவல கம்மி-  Cheap 

स फ (ோஃப்) = சுத்ேமான - Clean 

ग न्द (கந்ோ) = அழுக்கான - Dirty 

ठण्ड (ைண்ைா) = குளிர்ந்ே – Cold (நம்மில் பல தபர் “ேண்ைா” என்று 
ஹசால்வவே தகட்டிருப்தபாம் – அது ேவறு) 
गमम (கரம்) = சூைான-  Hot 

* Note that all adjectives given above are in masculine. To make them feminine simply 

change the -a (அ) to an –i(இ) and of course those not ending in a vowel do not decline 

at all. 

Now we'll use those to build some senteses you already are familiar with: 

यह िड  घर है. (தய பைா கர் ஹஹ ) = இது ஹபரிய வடீு - This is a big 

house.   

यह घर िड  है. (ஹய கர் பைா ஹஹ) =  இந்ே வடீு ஹபரியது - This house 

is big.  

लडकी अच्छी रोट  ख ती है. (லட்கி அச்சி ஹராட்டி காத்ேி ஹஹ) =  ஹபண் 
சுவவயான ஹராட்டி சாப்பிடுகிறாள். - The girl eats a tasty bread. 



मैं ठण्ड  प नी पी रह  हूाँ. (தம ைண்ைா பானி ப ீரஹா ஹூ) = நான் 
குளிர்ந்ே ேண்ணரீ் குடித்துக் ஹகாண்டிருக்கிதறன் -  I'm drinking cold 

water. 

(Present Tenseல் मैं (தம) என்று ஆரம்பிக்கும் தபாது வார்த்வேயின் 
முடிவில் हूाँ (ஹூ) என்றுோன் முடியும் – முடிக்க தவண்டும். 
“ஹூ” என்பவே சற்று மூக்கால் உச்சரிக்க தவண்டும்) 

Note how meaning can change depending on the position of the adjective in the first two 

sentenses. Actually not really different in meaning, but rather the way of saying that "the 

house is big" is changed. 

Now you get the idea, I hope. Therefore let me show you some colors: 

रींग (ரங்) = கலர் - Color 

सफेद (ேஃதபத்) = ஹவள்வள- White 

क ल  (காலா) = கருப்பு - Black 

नील (நீலா) =  நீலம் - Blue 

हर  (ஹரா) = பச்வச- Green 

पील  (பலீா) = மஞ்ச்ள் -  Yellow 

ल ल (லால்) = சிகப்பு -  Red 

I've mentioned it above, but I'll say it once again. You have to "decline" the adjective 

according to the word it modifies. If it's masculine, use the adjective with the ending -a 

else i.e. if the word being modified is feminine change the ending to -i. If a word ends in 

a consonant however you don't have to decline it at all! 

You have it all now. You can build crazy sentences as for example "This is a blue house" 

(தய நீலா கர் ஹஹ!) or "The girl eats red bread" (லட்கி லால் ஹராட்டி 
காத்ேி ஹஹ!) etc. :-) Just be imaginative. I won't give more examples in this lesson. 

I've promised it'll be short, so it is. Next lesson is about the cases. It isnt' really hard, but 

it's very important. There you'll learn some postpositions as well. 

 

 

 

 

 

 



Lesson 7: Cases in Hindi. The Direct and Oblique cases. Plural of Nouns. 

Like the many prepostitions in English (e.g. in, at, on, under, below, of etc.) in Hindi 

there exist the so called postpositions, playing the same role as the English prepostitions, 

having the same meaning, but with the only difference that they stay after the noun not 

before it. For example in English we say "In London", but in Hindi that would be 

"London in" (லண்ைன் தம). 

In Hindi there are two cases: The Direct case and The Oblique case. When a word is used 

with a postposition it is in the Oblique case, in all other cases it is in the Direct case. The 

Direct case is kind of the same case as Nominative in many European languages. Here 

are some postpositions: 

में(தம) =  “ல்” - In 

स े(தே) = “லிருந்து”- From 

क  (கா) =  .... “உவைய” - Of 

को (தகா) = Not really translatable. ஆனால் “க்கு” என்ற ஹபாருள் ேரும். 
Used to build Dative and Accusative. I'll explain a little below. 

In the previous lessons, I gave many nouns. Their forms are the main forms, i.e. they're in 

the Direct case. I explained also that masculine nouns ending in -a become in the plural 

the ending -i. That's the general rule. However there are words, which do not end in -a 

and I havn't explained the plural of feminine, so here it goes: 

Singular and Plural of Nouns in the Direct Case: 

Masculine: Ending in –a - அ 

Singular:   लडक  (லட்கா) = வபயன் - boy 

Plural:   लडके (லட்தக) = வபயங்கள் - boys 

Masculine: Ending in other vowel (very few): 

Singular:   गुरु (குரு) = ஆசிரியர் - teacher 

Plural:   गुरु (குரு) = ஆசிரியர்கள்-  teacher 

Masculine: Ending in a consonant 

Singular:   दोस्त (தோஸ்த்) = நண்பன் -  friend 

Plural:   दोस्त (தோஸ்த்) = நண்பர்கள் - friends 



Feminine: Ending in –I –இ  

Singluar:   लडकी (லட்கி) =  ஹபண் - girl 

Plural:   लडक्रकय  (லட்கியா) = ஹபண் கள் - girls 

Feminine: Ending in a consonant 

Singular:   क्रकत ि (கிோப்) = புத்ேகம் - book 

Plural:   क्रकत िें (கிோதப) = புத்ேகங்கள் -  books –“தப”வவ மூக்கால் 
உச்சரிக்கவும். 

Feminine: Ending in -a or –u – அ (or) உ 

Singular:  आध्य पीक  (அத்யாபிகா) = ஹபண் ஆசிரிவய - female teacher 

Plural:   आध्य पीक एीं (அத்யாபிகாதய) = ஹபண் ஆசிரியர்கள் - female 

teachers –“தய” வவ மூக்கால் உச்சரிக்கவும். 

All the sentences I gave in past lessons can be easily turned into plurals now or in some 

cases the sentences are even in plural since some words don't change in plural. Let me 

show you some examples: 

लडक्रकय  अच्छी रोट  ख तीीं हैं. (லட்கியா அச்சி ஹராட்டி காத்ேி ஹஹ:). = 

ஹபண்கள் சுவவயான ஹராட்டி சாப்பிடுகிறார்கள் - The girls eat tasty bread. –
யா\ ஹஹ: - வவ மூக்கால் உச்சரிக்கவும் 

लडके अच्छी रोट  ख ते हैं. (லட்தக அச்சி ஹராட்டி காதே ஹஹ) = வபயன்கள் 
சுவவயான ஹராட்டி சாப்பிடுகிறார்கள் - ஹஹ-வவ மூக்கால் 
உச்சரிக்கவும் - The boys eat tasty bread. 

ये िड ेघर हैं. (தய பதை கர் ஹஹ) = இவவகள் ஹபரிய வடீுகள் - These are 

big houses. 

वे सुन्दर लडक्रकय  हैं. (தவ ேுந்ேர் லட்கியா ஹஹ) =  அவர்கள் அைகாண்ட் 
ஹபண்கள் - Those (they) are pretty girls. 

वे लडक्रकय  सुन्दर हैं. (தவ லட்கியா சுந்ேர் ஹஹ) = அந்ே ஹபண்கள் 
அைகானவர்கள் -  Those girls are pretty. 



மரியாவே மற்றும் பன்வமயில் முடியும் தபாது “ஹஹ” என்பவேயும்  
மற்றும் சிகப்பில் தபால்ட் ஹசய்யப்பட்டிருக்கும் எழுத்துக்கவள 
மூக்கால் உச்சரிக்கவும். 

Now for the oblique case. Nouns change in singular and plural in the oblique case as 

well. Here is the explanation (to make it easier for you, I'll use the same words as in the 

examples of direct case above): 

Singular and Plural of Nouns in the Oblique Case: 

Masculine: Ending in –a -அ 

Singular:   लडके (லட்தக) - வபயன் 

Plural:   लडकों (லட்தகா) – வபயன்கள் 

Masculine: Ending in other vowel (very few): 

Singular:   गुरु (குரு) 

Plural:   गुरुओीं(குருஓ) 

(for "admi" (ஆத்மி)/man/ it'll be "admiyo~" – आदममयों - ஆத்மிதயா) 

Masculine: Ending in a consonant 

Singular:   दोस्त (தோஸ்த்) - நண்பன் 

Plural:   दोस्तों (தோஸ்தோ) - நண்பர்கள் 

Feminine: Ending in –I - இ 

Singluar:  लडकी (லட்கி) - ஹபண் 

Plural:   लडक्रकयों (லட்கியா) - ஹபண்கள் 

Feminine: Ending in a consonant 

Singular:   क्रकत ि (கிோப்) - புத்ேகம் 

Plural:   क्रकत िें (கிோதப) 

 



Feminine: Ending in -a or –u – ஆ (or) உ 

Singular:   आध्य पीक  (அத்யாபிகா) - ஆசிரியர் 

Plural:   आध्य पीक एीं (அத்யாபிகாதய) - ஆசிரியர்கள் 

At last you know almost all grammar in Hindi! Congrats! Now we can extend our well-

know sentences and make them look really long. Let's try: 

सफेद घर में लडक्रकय  अच्छी रोट  ख तीीं हैं. (ேஃதபத் கர் தம லட்கியா 
அச்சி ஹராட்டி காத்ேி ஹஹ). =  ஹவள்வள வடீ்டில் ஹபண்கள் நல்ல 
சுவவயான ஹராட்டி சாப்பிடுகிறார்கள் - The girls eat tasty bread in the 

white house. 

मैं कमरे में ठण्ड  प नी पी रह  हूाँ और लडकी अच्छी र ट  ख  रह  है. (தம கம்தர 
தம ைண்ைா பானி ப ீரஹா ஹூ ஔர் லட்கி அச்சி ஹராட்டி கா 
ரஹி ஹஹ). = நான் அவறயில் குளிர்ந்ே ேண்ணரீ் குடித்துக் 
ஹகாண்டிருக்கிதறன் தமலும் ஹபண் நல்ல சுவவயான ஹராட்டி 
சாப்பிட்டுக் ஹகாண்டிருக்கிறாள் -  I'm drinking cold water in the room and the 

girl is eating tasty bread  

The point is, whenever you wanna say "in", "at", "on", "of" etc of something, you have to 

use the oblique case, since you use the word with a postposition. Note for example how it 

is: "கம்தர தம", not "கம்ரா தம”, because we use the postposition "in" (தம). 

Now I want to explain you the use of the postposition particle "ka - கா", meaning "of". 

Use of the postposition "क " (ka) = OF 

1. Since it's a postposition you always have to use the word preceding it in the 

Oblique case. 

2. Second thing you have to know about it is, that it could (and should :) change to 

ke–தக / ki-கி according to the word following it (the subject). 

In English we say "the house of the girl". In Hindi that should be said as "the girl of the 

house". In this case "the girl" should be in oblique case and house of course (since 

obviously is the subject) is in the direct case. Our example will be in Hindi "லட்கி கா 
கர்" (लडकी क  घर). But if we use a feminine word for a subject "ka-கா" changes to "ki 
- கி" as in "லட்கி கி ோரி" (लडकी की स डी), meaning அந்ே 



ஹபண்ணுவைய புைவவ - "the sari of the girl".- “ோடி” என்ற ஹசால் 
“இ” ல் முடிந்ேிருப்போல் கி” என்ற preposition  வந்ேிருக்கிறது. Then 

if we want to say "the houses of the girl" we have to say "larki ke ghar" (लडकी के घर – 
லட்கி தக கர்). I think you got the idea. Now we can build even bigger sentences... 

The last thing I should tell you about in this lesson is the use of the particle (postposition) 

"ko - தகா". It's could be translated as "to", but in some cases it shouldn't be translated 

at all. That's so because actually it's the accusative or dative marker. If somebody is the 

receiver of an action (or the verb) you have to use that particle. 

Use of the postposition "को"  - தகா - (ko) 

I'll give firstly some examples and then explain you: 

लडक  लडक्रकयों को प नी देत  है. (லட்கா லட்கிதயா தகா பானி தேோ 
ஹஹ) = வபயன் ஹபண்களுக்கு ேண்ணரீ் ஹகாடுக்கிறான் - The boy 

gives water to the girls. 

लडक  लडक्रकयों को क्रकत िें देत  है. (லட்கா லட்கிதயா தகா கிோதப 
தேோ ஹஹ) = வபயன் ஹபண்களுக்கு புத்ேகங்கள் ஹகாடுக்கிறான். 
The boy gives the books to the girls. 

मैं लडके को ज नत  हूाँ. (தம லட்தக தகா ஜாந்ோ ஹூ) =  எனக்கு அந்ே 
வபயவன ஹேரியும் - I know the boy. 

मैं लडकी को ज नत  हूाँ. (தம லட்கி தகா ஜாந்ோ ஹூ) = எனக்கு அந்ே 
ஹபண்வணத் ஹேரியும் - I know the girl. 

मैं लडकों को ज नत  हूाँ. (தம லட்தகா தகா ஜாந்ோ ஹூ) =  நான் அந்ே 
வபயன்கவள அறிதவன் - I know the boys. 

मैं लडक्रकयों को ज नत  हूाँ. (தம லட்கிதயா தகா ஜாந்ோ ஹூ =  நான் 
அந்ே ஹபண்கவள அறிதவன் - I know the girls. 

Some verbs require the use of dative/accusative and thus the use of 'ko - தகா'. Such a 

verb is "to know – ஜானா - janna". There are of course other verbs of that sort as for 

example "to give". "I give the book to the girl" -> To whom do I give to book? -> to the 

girl (or even just 'the girl') -> dative, so "லட்கி தகா - larki ko". I'm sure I'll find a 

better way to explain that, but for now use that poor explanation. However I think 

examples can help... 



Lesson 8: Modal Verbs. 

Well, modal verbs are verbs such as "to want", "to can" (to be able to), "to have to" etc. 

Actually in this lessons I'm going to explain you how to use such verbs in Hindi and to be 

more precise I'll give you in the lesson the use of exactly those four verbs: to can (be able 

to), to must (to have to), to need and to want. So here we go: 

(1). Can /be able to/ = sakna (सकन - சக்னா) 

You only have to know that it's added to the root of the main verb. "I can read hindi" - in 

that sentence "the main verb" is "read". So: 

Verb stem + SAKNA/ सकन  (sakta - சக்ோ/sakte- சக்தே / sakti- சக்ேி) + To be 

(hona- தஹானா, conjugeted) = Can + Verb 

of course you must "conjugate" the verb sakna as I taught you (i.e. add ோ/தே/ேி to it's 

stem "sak - ேக்"). Here are some examples: 

मैं हहींद  में मलख सकत  हूाँ. (தம ஹிந்ேி தம லிக் ேக்ோ ஹூ) =  
என்னால் ஹிந்ேியில் எழுே முடியும் - I can write in Hindi. 

मैं हहींद  कुछ कुछ िोल सकत  हूाँ. (தம ஹிந்ேி குச் குச் தபால் ேக்ோ 
ஹூ =  என்னால் சிறிது ஹிந்ேியில் தபச முடியும் -  can speak a very 

little Hindi. 

मैं वह नह ीं समझ  सकत  हूाँ. (தம தவா  நஹி ேம்ஜா ேக்ோ ஹூ) = 

என்னால் புரிய/ விவரிக்க (வவக்க) முடியாது - I cannot explain that. 

लडकी अच्छी रोट  कर सकती हैं. (லட்கி அச்சி ஹராட்டி கர் ேக்ேி ஹஹ) = 

அந்ே ஹபண் ருசியான ஹராட்டி ேயாரிக்க முடியும் - The girl can make 

tasty bread. 

(2). Must (to have to) 

It's built extremely easily! :-) It uses the Dative case. The pronunciation changes when 

used in dative of course, but I haven't explained it to you yet. I will later. For know I'll 

say that "mai~ தம" becomes "mujhe - முதஜ" (to me) and "tu- து" becomes 
"tujhe- துதஜ" (to you) For the plural we use the particle "ko- தகா". I hope you 

remember it from the previous lesson. So "ham ko- ஹம் தகா" = "to us". Now about 

the verb "to have to", the Hindus use this "pattern" to express it: "to me ... it is", so if you 

want to say "I have to go" in Hindi, you have to say "to me it is to go". Examples: 



मझु ेज न  हैं. (முதஜ ஜான ஹஹ) =  எனக்குப் தபாக தவண்டும் - (to me 

/ to go / is) = I have to go. 

तूझ ेख न  हैं. (துதஜ கானா ஹஹ.) = உனக்கு (நீ) சாப்பிை தவண்டும் - 
(to you / to eat / is) = You have to eat. 

भर त में हमको हहींद  िोलन  हैं. (பாரத் தம ஹம்தகா ஹிந்ேி தபால்னா 
ஹஹ) = இந்ேியாவில் நமக்கு ஹிந்ேியில் தபச தவண்டும்.; (India in / 

to us / hindi / to speak / is) = In India we have to speak Hindi. 

(3). Need (Chahie – च ह ए - தவண்டும்) 

It's used in similar manner as the verb "to have to". Again you have to say "to me" or "to 

you" or "to tus", "to the person", i.e. use the Dative case. Instead of placing the 

conjugated verb "to be" at the end of the sentence place "chahie": 

मुझ ेज न  च ह ए. (முதஜ ஜானா சாஹிதய) =எனக்கு தபாக தவண்டும்  

I need to go. (Similar to meaning and construction with "mujhe jana hai – முதஜ 
ஜானா ஹஹ"...) 

मुझ ेप नी च ह ए. (முதஜ பானி சாஹிதய) = எனக்கு ேண்ணரீ் 
தவண்டும்-  I need water. 

(4). Want (chahna = च हन - சாஹ்னா – தேவவ, விரும்புேல்) 

Use the same way as "to can": 

Verb stem +CHAHNA / च हन  (சாஹ்ோ/சாஹ்தே/சாஹ்ேி-chahti/சாஹ்ேீ:) + 

To be (hona, conjugeted) = Want to + Verb 

मैं ज न  च हत  हूाँ. (தம ஜானா சாஹ்ோ ஹூ) = நான் தபாக 
விரும்புகிறன் -  I want to go. 

वह ख न  च हत  है. (தவா கானா சாஹ்ோ ஹஹ) =  அவன் சாப்பிை 
விரும்புகிறான் - He wants to eat. 

हम हहींद  सीखन  च हते हैं. (ஹம் ஹிந்ேி சீக்னா சாஹ்தே ஹஹ) =  
நாங்கள் ஹிந்ேி  கற்க விரும்புகிதறாம் - We want to learn Hindi. 

मैं च िल च हत  हूाँ. (தம சாவல் சாஹ்ோ ஹூ) =  எனக்கு சாேம் 
தவண்டும் - I want rice. 

That'll set the end for that lessons. Yes, I know I should extend it, give more example and 

explanations, but that's all I know about Hindi modal verbs. If I learn something new, I'll 



put in here for sure. Enjoy the next lesson, where you'll learn how to count to 20 and 

where you'll learn some wh-questions as well. 

Lesson 9: Numbers up to 20. Wh-questions and other question-words. 

Here is a table of the numbers up to 20: 

Number Hindi Transliteration Number Hindi Transliteration 

1 एक ஏக் 11 ग्य रह க்யாரா 

2 दो தோ 12 ि रह பாரா  

3 तीन ேீன் 13 तरेह தேரா 

4 च र சார் 14 चौदह ஹசௌோ 

5 प ींच பான்ச் 15 पन्रह பந்த்ரா 

6 छः தச 16 सोलह தசாலா 

7 स त ோத் 17 सत्रह ேத்ரா 

8 आठ ஆட் 18 अठ रह அட்ைாரா 

9 नौ ஹநௌ 19 उन्नीस உன்னஸீ் 

10 दस ேஸ் 20 िीस பஸீ் 

Next come the question words: 

क्य  (kya - க்யா) = What? – என்ன? 

कौन (kaun - ஹகௌன்) = Who? – யார்? 

कह ीं (kaha~ - கஹா:) = Where? – எங்தக? 

क्यों (kyo~ - க்யூ) = Why? – ஏன்? 

कैस  / कैसे / कैसी (வகோ-kaisa/வகதே-kaise/வகஸீ-kaisi) = How? – எப்படி? 

क्रकतन  / क्रकतने / क्रकतनी (kitna-கித்னா/kitne-கித்தன / kitni-கித்ன)ீ = How much?, How many? – 
எவ்வளவு? 

 

 

 

 

 

Hindi-English-German Dictionary 

HINDI ENGLISH Transliteration Meaning  

धन्यव द thank you ேன்யவாத் நன்றி 
गुरु teacher குரு ஆசிரியர் 



ह ाँ yes ஹா ஆமாம் 

नह ीं no நஹி இல்வல 

जी ह ाँ yes ஜ ீஹா: ஆமாம் 

जी नह ीं no ஜ ீநஹி: இல்வல 

ह ाँ जी yes ஹா ஜ ீ ஆமாம் 

 नह ीं जी no நஹி ஜ ீ இல்வல 

नमस्ते Hello!; Goodbye! நமஸ்தே வணக்கம் 

शुक्रिय  thank you ஷுக்ரியா நன்றி 
मैं I தம நான் 

तू You து நீ 

तुम You தும் நீ/ நீங்கள் 

वह He, she, it, that 

வஹ் (உச்சரிக்கும் 
தபாது “தவா” 
என்று உச்சரிக்க 
தவண்டும் 

அவன்,அவள், அது  

हम We ஹம்   நாங்கள் 

आप You ஆப் ோங்கள் 

यह This 

யஹ் (உச்சரிக்கும் 
தபாது “தய” என்று 
உச்சரிக்க 
தவண்டும் 

இது 

वह That (demonstr.) வஹ் அது 

ये These தய இவவகள் 

वे Those தவ அவவகள் 

मेर  My தமரா என்னுவைய 

तरे  Your தேரா உன்னுவைய 

तुम्ह र  Your 

தும்ஹாரா 
(உச்சரிக்கும் தபாது 
“துமாரா” என்று 
உச்சரிக்க 
தவண்டும் 

உன்னுவைய 

उसक  His உஸ்கா அவனுவைய 

हम र  Our ஹமாரா எங்களுவைய 

आपक  Your ஆப்கா ோங்களுவைய 



उनक  Their உன்கா அவருவைய 

न म Name  நாம் ஹபயர் 

प नी Water பானி ேண்ணரீ் 

घर House கர் வடீு 

लडक  Boy லட்கா வபயன் 

लडकी Girl லட்கி ஹபண் 

बिल्ल  Tomcat பில்லா பூவன (ஆண்) 
बिल्ल  Cat பில்லி பூவன (ஹபண்) 
कमर  Room கம்ரா அவற 

केल  Banana தகலா வாவைப்பைம் 

त र  Star தேரா உன்னுவைய 

हव  Wind ஹவா காற்று 

चीनी Sugar சீனி சர்க்கவர 

नकडी Spider நக்டி சிலந்ேி 
पक्षी Bird பக்ஷி பறவவ 

डोस्त Friend தோஸ்த் நண்பன் 

क्रकत ि Book கிோப் புத்ேகம் 

औरत Woman ஔரத் ஹபண் 

आदमम Man ஆத்மி மனிேன் 

ख न  To eat கானா சாப்பிடு 

पीन  To drink பனீா குடித்ேல் 

ज न  To go ஜானா தபாேல் 

आन  To come ஆனா வருேல் 

करन  To do கர்னா ஹசய்ேல் 

देन  To give தேனா ஹகாடுத்ேல் 

लेन  To take தலனா எடுத்ேல் 

मलखन  To write லிக்னா எழுதுேல் 

पढन  To read பட்னா படித்ேல் 

समझन  To understand 
ேமஜ்னா புரிந்து 

ஹகாள்ளுேல் 

समझ न  To explain ேம்ஜானா புரிய வவத்ேல் 

सीखन  To learn 
ஸீக்னா கற்றுக் 

ஹகாள்ளுேல் 



मसगरेट Sigaret சிகரட் சிகரட் 

रोट  Bread ஹராட்டி ஹராட்டி 

वह ीं There வஹா அங்தக 

यह ीं Here யஹா இங்தக 

जह ीं Where ஜஹா எங்தக 

धुआीं Smoke துவா புவக 

आग Fire ஆக் ஹநருப்பு 

भी Also, too, as well ப ீ கூை, தமலும் 

िड  Big பைா ஹபரிய 

छोट  Small தசாட்ைா சின்ன 

लम्ि  Long லம்பா நீளமான 

महींग  expensive மஹங்கா விவல அேிகமான 

सस्त  cheap ேஸ்ோ விவல குவறவான 

स फ clean ோஃப் சுத்ேமான 

ग न्द  Dirty கந்ோ அழுக்கான 

ठण्ड  Cold ைண்ைா குளரீ்சியான 

गमम Hot கரம் சூைான 

रींग Color ரங் கலர் 

सफेद White ேஃதபத் ஹவள்வள 

क ल  Black காலா கருப்பு 

नील Blue நீல் நீலம் 

हर  Green ஹரா பச்வச 

पील  Yellow பலீா மஞ்சள் 

ल ल Red லால் சிகப்பு 

में In தம ‘ல்’ 

से From தே ‘லிருந்து:” 
क  Of கா “...யுவைய” 

ज नन  to know ஜான்னா அறிேல் 

च िल Rice சாவல் சாேம் 

क्य  What க்யா என்ன? 

कौन Who ஹகௌன் யார்? 

कह ीं Where கஹா எங்தக 



क्यों Why? க்யூ ஏன் 

कैस   How? வகசா எப்படி 

क्रकतन   How much? கித்னா? எத்ேவன? 

 

 

 

 

 

 

Examples of sentences in Hindi 

 

Greetings 

Good morning   subh prabhat 
ஷுப் ப்ரபாத் காவல 

வணாக்கம் 

Good day  -  subh din ஷுப் ேின்  

Good afternoon  -  subh sandhya ஷுப் சந்த்யா  

Good night  -  subh ratri ஷுப் ராத்ரி  

Hello  -  namaskar / namaste  நமஸ்கார்/நமஸ்தே  

Good bye (hindus)  -  namaste  நமஸ்தே  

Good bye (muslims)  -  khuda hafiz குே ஹாஃபஸீ்  

How are you (r,m)  -  ap kaise hain? 
ஆப் வகதே 
ஹஹ? 

 

How are you (r,f)  -  ap kaisi hain? ஆப் வகேி ஹஹ?  

I am fine, thanks  -  bahut accha, sukriya 
பஹூத் அச்சா / 
ஷுக்ரியா 

 

I am fine, thanks  -  main thik hun, dhanyavad 
தம டீக் ஹூ/ 
ேன்யவாத் 

 

Hindus greet each other with namaste. The answer is also namaste.  

Muslims greet each other with salam alekum. The answer is valekum as salam.  

Questions 

Who is that?  -  Vah  kaun hai? தவா தகான் ஹஹ? 

What is this?  -  yah kya hai? தய க்யா ஹஹ? 

What is that?  -  vah kya hai? தவா க்யா ஹஹ? 
Where is it?  -  vah kahan hai? தவா கஹா ஹஹ? 

Where is ...?  -  ... kahan hai? .... கஹா ஹஹ? 



How much is it?  -  yah kitne ki hai? தய கித்தன கி ஹஹ 

Who are you?  -  ap kaun hai? ஆப் ஹகௌன் ஹஹ? 

What is your name?  -  apka subh nam kya hai? 
ஆப் கா ஷுப் நாம் க்யா 
ஹஹ? 

Where are you from?  -  ap kahan ke rahne vale hain? 
ஆப் கஹா கி ரஹ்தன 
வாதல ஹஹ? 

Which country are you from?  -  ap kis des ke hain? 
ஆப் கிஸ் தேஷ் கி 
ஹஹ? 

How old are you?  -  ap ki umar kya hai? ஆப் கி உமர் க்யா ஹஹ? 

What is your job?  -  ap kya kam karte hain? 
ஆப் க்யா காம் கர்தே 
ஹஹ? 

What are you studying?  -  ap kya padethe hain? ஆப் க்யா பட்தே ஹஹ? 

What is wrong?  -  Kya bat hai? க்யா பாத் ஹஹ? 

Do you speak Hindi?  -  kya ap hindi bol sakte hain? 
க்யா ஆப் ஹிந்ேி தபால் 
ேக்தே ஹஹ? 

What time is it?  -  kya samay hua? க்யா சமய ஹுவா? 

What time is it?  -  kya baja hai? க்யா பஜா ஹஹ? 

Misc. sentences 

(Masculine forms used)  

   

   

My name is Poul  -  தமரா நாம் பால் ஹஹ  என் ஹபயர் பால் 

I live in Chennai  -  தம ஹசன்வன தம ரஹ்ோ ஹூ 

 நான் 
ஹசன்வனயில் 
வசிக்கிதறன் 

I am a student  -  தம வித்யார்த்ேி ஹூ 
 நான் 
ஒருமாணவன் 

I go to school in Chennai  -  
ஹசன்வன தம தம ஸ்கூல் ஜாோ 
ஹூ 

ஹசன்வனயில் 
நான் பள்ளிக்குப் 
தபாகிதறன் 

I speak a little Hindi  -  
தம ஹிந்ேி குச் குச் தபால் சக்ோ 
ஹூ 

என்னால் சிறிது 
ஹிந்ேி தபச 
முடியும் 

I would like some tea  -  முதஜ சாய் சாஹிதய 
எனக்கு டீ 
தவண்டும் 

I am tired  -  தம ேக் கயா ஹூ 

 நான் 
தசார்வவைந்து 
விட்தைன் 



I am thirsty  -  முதஜ ப்யாஸ் லகி ஹஹ 
எனக்கு ோகமாக 
இருக்கிறது 

I am hungry 
 -

  
முதஜ பூக் லகி  ஹஹ 

எனக்கு பசியாக 
இருக்கிறது 

I am not hungry 
 -

  
முதஜ பூக்  நஹி ஹஹ  

எனக்கு பசியாக 
இல்வல 

I have to go 
 -

  
முதஜ ஜானா ஹஹ 

 நான் தபாக 
தவண்டும் 

I don't understand it 
 -

  

முதஜ சமஜ் தம தய நஹி ஆ ரஹா 
ஹஹ 

எனக்கு இது 
புரியவில்வல  

I understand (now) 
 -

  
 (அப்) தம சம்ஜா 

(இப்தபாது) எனக்கு 
புரிந்ேது 

It is important 
 -

  
தய ஜரூரி ஹஹ 

இது முக்கியம் 

I would like to buy a ... 
 -

  
தம .... கரித்னா சாஹ்ோ ஹூ 

 நான் .... வாங்க 
விரும்புகிதறன் 

I would like a ... 
 -

  
முதஜ ..... சாஹிதய 

எனக்கு ..... 
தவண்டும் 

I would like some ... 
 -

  
முதஜ குச் .... சாஹிதய 

எனக்கு ஹகாஞ்சம் .... 
தவண்டும் 

Kannan speaking (on the 

phone) 

 -

  
தய கண்ணன் தபால் ரஹா ஹஹ 

(தபானில்) கண்ணன் 
தபசுகிறான் 

Who is it? (on the phone) 
 -

  
தகான் தபால் ரஹா ஹஹ? 

(தபானில்) யார் 
தபசுகிறார்கள்? 
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Cage    - पप ींजर  - பிஜ்ரா - கூண்டு  

brick     -ईंट - ஈன்ட் -  ஹசங்கல் 

irrigate     -सीींचन  - ஷீன்ச்னா  விவசாயம் 

 thumb     - अींगूठ  - அன்கூட்ைா  கட்வை விரல் 

courtyard    - आींगन- ஆங்கண்  ஹகால்வலபுறம் 

mother    - म ीं - மா   அம்மா 

father     -पपत   - பிோ   அப்பா 

sister     -िहन  - பஹன்  ேங்வக 

uncle     -च च  -  சாச்சா  மாமா 

grandfather   -द द  -  ோோ   ோத்ோ 

grandmother    -द द  -  ோேி   பாட்டி 

father-in-law    -ससुर-  சசூர்  மாமனார் 

mother-in-law    -स स -  ோஸ் மாமியார் 

brother-in-law    -िहनोई-  பகனாய்  மச்சினர் 

sister-in-law     -भ भी-   பாபி   மச்சினி 
meeting     -िैठक-  வபைக்  கூட்ைம் 

Resist     पवरोध करन  விதராத் கர்ணா  எேிர்க்க 

Face-     स मन  करन -   ோம்னா கர்ணா  -எேிர்ஹகாள்   

Come forward-    स मने आन -  ோம்தன ஆனா-முன்னாள் வா  

Face -    आमने - स मने होन  - ஆம்தன-ோம்தன தஹானா  

        எேிர்ஹகாள் 

Face     -सम्मुख होन -  ேம்முக் தஹானா   எேிர்ஹகாள் 

destroy    समतल करन  - சம்ேல் கர்நா - ேவரமட்ைமாக்கிவிடு  



ேற்ஹபாழுது பயிற்சிக்கான ேமிழ் மாேிரி தபச்சுகள்!  
 

நான் மும்வப தபாகிதறன். - தம மும்வப  ஜாத்ோ ஹூ 

நான் மும்வப தபாகவில்வல.- தம மும்வப நஹி  ஜாத்ோ ஹூ 

நான் மும்வப தபாகிதறனா? – தம மும்வப ஜாோ ஹூங்  க்யா?    

நான் மும்வப தபாகவில்வலயா? – தம மும்வப ஜாோ நஹி  ஹூங்   க்யா?  

நான் எப்ஹபாழுது மும்வப தபாகிதறன்? - தம மும்வப   கப் ஜாத்ோ ஹூ? 

நான் ஏன் மும்வப தபாகிதறன்? - தம மும்வப   க்தயாங்  ஜாத்ோ ஹூ? 

நான் எப்படி மும்வப தபாகிதறன்? - தம மும்வப   வகதே ஜாத்ோ ஹூ? 

நான் யார்கூை மும்வப தபாகிதறன்?  - தம மும்வப   கிஸ்தக சாத் ஜாத்ோ  ஹூ?  

நான் எேற்காக மும்வப தபாகிதறன்? - தமங் மும்வப   கிஸ் லிதய ஜாத்ோ  ஹூ? 

நான் யாருக்காக மும்வப தபாகிதறன்?- தமங் மும்வப   கிஸ்தகலிதய  ஜாத்ோ  

ஹூ? 

நான் என்ன காரணத்ேிற்காக மும்வப தபாகிதறன்?  - தம மும்வப   க்யா காரன் 
தகலிதய  ஜாத்ோ  ஹூ? 

நான் என்ன தநாக்கத்ேிற்காக மும்வப தபாகிதறன்?  - தமங் மும்வப   க்யா 
ப்ரதயாஜன்  தகலிதய  ஜாத்ோ  ஹூ? 

நான் எப்ஹபாழுது மும்வப தபாகவில்வல? - தம மும்வப   கப் நஹி   ஜாத்ோ  ஹூ? 

நான் ஏன் மும்வப தபாகவில்வல?- தம மும்வப க்தயா  நஹி  ஜாத்ோ  ஹூ?  

நான் எப்படி மும்வப தபாகவில்வல?- தம மும்வப வகதே நஹி ஜாத்ோ  ஹூ?  

நான் யார்கூை மும்வப தபாகவில்வல? – தம மும்வப கிஸ்தக சாத் நஹி ஜாத்ோ  

ஹூ? 

நான் எேற்காக மும்வப தபாகவில்வல?- தம மும்வப கிஸ் லிதய நஹி ஜாத்ோ 
ஹூ?  

நான் யாருக்காக மும்வப தபாகவில்வல? - தம மும்வப கிஸ்தகலிதய  நஹி 
ஜாத்ோ  ஹூ? 

நான் என்ன காரணத்ேிற்காக மும்வப தபாகவில்வல?  - தமங் மும்வப க்யா 
காரன் தகலிதய  நஹி  ஜாத்ோ ஹூ? 

நான் என்ன தநாக்கத்ேிற்காக மும்வப தபாகவில்வல?- தம மும்வப க்யா 
ப்ரதயாஜன்  தகலிதய  நஹி  ஜாத்ோ  ஹூ?  

 

 

கீழ்காணும் மாேிரி வாக்கியங்களுக்கு ேமிழ் தபச்சுகவள வாய்விட்டு 
ஹசால்லிய பின் ஹிந்ேி தபச்சுகளுக்கு தபச்சு ஆரம்பிகள் துவணஹகாண்டு 

பயிற்சிவய தமற்ஹகாள்ளுங்கள்!  
 

நான் சினிமா பார்க்கிதறன்.  - தம பிலிம் தேக்ோ ஹூ!.    
நான் பாட்டு தகட்கிதறன்.- தம கானா சுன்ோ ஹூ!.    
நான் பாைங்கள் / புத்ேகங்கள்  படிக்கிதறன் –தம  ஷபக் / கித்ோதப பட்ோ ஹூ.     
நான் சம்மேம் ஹேரிவிக்கிதறன். - தம ஷஹ்மத் தேோ ஹூ.  



    

ஹிந்ேியில் எனது ஆண்பால்-தமரா   எனது ஹபண்பால்- தமரீ    

என் தபனாவில் -தமரா/தமரீ களம்  தம  

என் நாற்காலி மீது -தமரா/தமரீகுர்ஸீ பர்   

என் சட்வையில் -தமரா/தமரீ கமீஜ்  தம  

என் தமவஜக்குள்தள- தமரா/தமரீ தமஜ் தக அந்ேர்  

என் கார் தமதல -தமரீ கார் / காடி  தக ஊபர்  

என் வடீ்டுக்கு பக்கத்ேில் - தமரா/தமரீ கர் தக பாஸ்    

என் கல்லூரியில் இருந்து  -தமரா/தமரீ காதலஜ் தே 

என் பள்ளிக்கு ஹவளிதய  -தமரா/தமரீ ஸ்கூல் தக பாகர்  

என் துண்வை பயன்படுத்ேி  -தமரா/தமரீ  ஹேௌலியா தகா உபதயாக் கர்தக     

என் கிராமம்   -தமரா/தமரீகாவ்    

என் நகரம்  - தமரா/தமரீ ஷகர்  

என் வகக்கடிகாரம்  -தமரா/தமரீ கடி  

என் கடிகாரம் -தமரா/தமரீ கடி  
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நான் -தம 

நாங்கள்-ஹம் 

நீ-தும்  

நீங்கள்-ஆப்  

அவன் / அவர்-வஹ் அல்லது தவ  

இவன் / இவர்- யஹ் அல்லது தய/ 
அவள் / அவர்- வஹ் அல்லது தவ  

இவள் / இவர்-  யஹ் அல்லது தய  

 

அவர்கள்-தவ அல்லது தய  

நண்பர்- தோஷ்த். மித்ர. சகா, ஷஹாயஹ்,     

ஆசிரியர்- அத்யாபக்  

மாணவர்- சாத்ர, வித்த்யார்த்ேி  
மந்ேிரி-மந்த்ரி   

 

நரி-தலாம்டி 

பூவன-பில்லி 
எலி-சுதஹ 

 

ஆடு-தபட் 

ஆண்  ஹவள்ளாடு-பக்ரா  

ஹபண் ஹவள்ளாடு-பக்ரி    

 

மாடு-காய்  

எருவம-வபஐன்ஷ்   

ஆண் தகாைி-முர்கா 

ஹபண்தகாைி-முர்கீ  

   

 

அது-யஹ்/இது-யஹ்   

நாய்-குத்ோ 

 

எனக்கு ேண்ணரீ் ஹகாடு- முதஜ பாணி தோ. 
எனக்கு ேண்ணரீ் ஹகாண்டுவா- முதஜ பாணி லாஒ. 
எனக்கு ேண்ணரீ் தவண்டும்- முதஜ பாணி சாஹிதய.  
 

எங்களுக்கு ஒரு கப்  தேநீர்  ஹகாடு- ஹதம ஏக் கப் சாய் தோ.    

எங்களுக்கு விடுமுவற தவண்டும்- ஹதம சுட்டி தேனா சாஹிதய.   
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ஜல்ேி - விவரவில்.  

இமாராத் - கட்ைைம்  

க்கிர்னா - வழீ்ச்சி -இறங்குேல்  

கணவன்- பேி    
ஒரு, ஒன்று -ஏக்   

காலணி- ஜுதே   

என்றால்- அகர்  

மீது, ஆனால்  - பர்  

இல்வல - ந  

ஓய்வு - ஆராம்  

நல்ல - அச்சா  

ஏற்றம்.ஏறுேல், உயருேல்  - உட்னா   

மகன்- புத்ர  

ஏற்றுக்ஹகாள்ள -accept- स्वीक र- ஷ்விகார் கர்  

தசர்க்க - add- जोडने -தஜாட்தன  

பாராட்ை - admire - प्रशींस  -ப்ரசன்ஷா கர்  

 ஒப்புக்ஹகாள்ள- admit-स्वीक र कर - ஷ்விகார் கர்  

ஒப்புக்ஹகாள்- agree- सहमत -சஹ்மத் கர்  

அறிவுறுத்து  -advise - सल ह- சலாஹ் கர்  

எச்சரிக்வக-  alert - चेत वनी - ச்தசோவ்நி   கர்  

allow - அனுமேிக்க -अनुमतत -அனுமேி amuse -உல்லாச -मनोरींजन -மதனாரஞ்சன்  

analyse - ஆராய் -पवशे्लषण -விஸ்தலஷன்  

announce - அறிவிக்க घोषण - தகாஒஸ்நா   

annoy - ஹோந்ேரவு-जलन-ஜலன்  

answer - பேிலளிக்க -जव ि-ஜவாப்  

apologise - மன்னிப்பு-म फी म ाँगत  - maafi மாந்க்ோ  

appear -  தோன்று -प्रकट होत -ப்ரகட் தஹாோ  
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Present Tense 

Present Indefinite Tense = I walk. === में चलत  हूाँ. (Main chalta hoon.)  

நான் நைக்கிதறன் -தமங் சல்ோ ஹூங்.   
 

Present Continuous Tense = I am walking. === मैं चल रह  हूाँ. (Main chal raha hoon.)  

நான் நைந்து ஹகாண்டிருக்கிதறன் - தமங் சல் ரஹா ஹூங்.  
 

Present Perfect Tense = have walked. == मैं चल  गय   हूाँ.  (Main chalaa gayaa hoon.)  

நான் நைந்ேிருக்கிதறன் - தமங் சலா க்கயா ஹூங்.  
 

Present Perfect Continuous Tense == I have been walking.= मैं चलत  रह  हूाँ. 
(Main chalta raha hoon.)  

நான் நைந்து ஹகாண்தையிருக்கிதறன். -தமங் சல்ோ ரஹா ஹூங்.  
======================= 

Past TensePast Indefinite Tense == I walked. === मैं चलत  थ .(Main chalta tha )  

நான் நைந்தேன் - தமங் சல்ோ ோ.  
 

Past Continuous Tense = I was walking. = मैं चल रह  थ . (Main chal raha ோ) 
நான் நைந்துஹகாண்டிருந்தேன். - தமங் சல் ரஹா ோ.  
 

Past Perfect Tense == I had walked. == मैं चल  थ . -Main chala tha  

நான் நைந்ேிருந்தேன் - தமங் சலா ோ.   
 

Past Perfect Continous Tense == I had been walking. == मैं चलत  रह  थ .-Main chalta raha tha.  

நான் நைந்து ஹகாண்தையிருந்தேன்.- தமங் சல்ோ ரஹா ோ.   

 

 

Future TenseFuture Indefinite Tense == I shall walk.== मैं चलूींग . - Main chalunga. 

நான் நைப்தபன். - தமங் சளூங்கா.    
 

 

Future Continuous Tense.== I shall be walking.== मैं चलत  रहूींग - Main chalta rahunga .  

நான் நைந்து ஹகாண்டிருப்தபன். -தமங் சல்ோ ரஹூங்கா.  
Future Perfect Tense== I shall have walked.== मैं चल  रहूींग .-Main chal rahunga.  

நான் நைந்ேிருப்தபன் - தமங் சலா ரஹூங்கா.   
 

Future Perfect Continuous Tense == I shall have been walking.== मैं चल त  रह  हूग ीं. 
Main chalata raha hoga- தமங் சாலாோ ரஹா ஹூங்கா. -   நான் நைந்து 
ஹகாண்டிருப்தபன். 
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bring water to me -எனக்கு ேண்ணரீ் ஹகாண்டுவா- मेरे मलए प नी ल ओ - मुझ ेप नी ल ओ - 
தமதர லிதய பாணி லாஒ-முதஜ பாணி லாஒ  

 

do a help for me -எனக்கு ஒரு உேவி ஹசய்- எனக்காக ஒரு உேவி ஹசய்.  
मेरे मलए एक   मदद करो -मुझ ेएक   मदद करो -தமதர லிதய ஏக் மேத் கதரா - முதஜ ஏக்  

மேத் கதரா.   

 

it is done by me - இது என்னால் ஹசய்யப்படுகிறது-यह मेरे द्व र  क्रकय  ज त  है - 
யஹ் தமதர த்வாரா கியா சாோ வஹங்.  
 

there are four persons below me -எனக்கு கீதை நான்கு தபர் இருக்கின்றனர். - 
मेरे नीच ेच र व्यक्तियों रहे हैं- தமதர நீச்தச ச்சார் வ்யக்ேிதயாங் ரதஹ வஹங்.  
there are five people above me -எனக்கு கீதை நான்கு தபர் இருக்கின்றனர். -मेरे ऊपर प ींच 

लोग हैं-தமதர ஊப்பர் பாஞ்ச் தலாக் வஹங்.  
 

father arrived home before me -அப்பா எனக்கு முன்னால் வடீு  வந்து தசர்ந்ோர்.-  
पपत जी ने मुझ ेसे पहले घर आ गय - பிோஜி தந முஜ் தஷ பஹதல க்கர் ஆ கயா.  
elder brother came after me  -அண்ணன் எனக்கு பின்னால் வந்ோன். -िड ेभ ई मेरे पीछे 

आय  - 
 

 

he is coming behind me -அவன் எனக்கு பின்னால் வந்துஹகாண்டிருக்கிறான். - 
वह मेरे पीछे आ रह  है- வஹ் தமதர பசீ்தச ஆ ரஹா வஹ.  
he is standing in front of me - அவன் எனக்கு முன்னால் நின்று ஹகாண்டிருக்கிறான். -वह 

मेरे स मने खड  है- வஹ் தமதர சாம்தன  கைா வஹ.   
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एक क म में  सफलत  आस न नह ीं है -ஒரு தவவலயில் ஹவற்றி ஹபறுவது சுலபமில்வல  

ஏக் காம் தம ஷபல்ோ ஆசான் நஹிங் வஹ.  

 

वह ाँ स ाँप हैं- அங்தக பாம்புகள் இருக்கின்றன.- வஹாங் சாப் வஹங்.   
यह ाँ एक स ाँप है-இங்தக ஒரு பாம்பு இருக்கிறது. -யஹாங் ஏக் சாப் வஹ.   
 

स ींप घर के अींदर है-பாம்பு வடீ்டிற்குள் இருக்கிறது. -சாப் க்கர் தக அந்ேர் வஹ.   
 

मेरे कपड ेगींद  हो ग य  -எனது ஆவைகள் அழுக்காகிவிட்ைது. -
தமதர கபதைங் க்கந்ோ தஹா க்கயா.  
 

वह मेज को  स फ  करत   है  -அவன் தமவஜவய சுத்ேம் ஹசய்கிறான். - வஹ் தமஜ் தகா  

சாப் கர்த்ோ வஹ.  
 

applaud- सर हन -பாராட்டு -சராஹ்னா  

 

appreciate - सर हन  कर -பாராட்டு -சராஹ்னா கர்  

 

approve-अनुमोदन-அனுதமாேன்  

 

argue- तकम - ேர்க்   

 

arrange- व्यवस्थ - வ்யவஷ்த்ோ  

 

arrest-  गगरफ्त र -க்கிரப்ோரி  

  

arrive- पहुींच- பஹூன்ச்  

  

ask  - पूछन - பூச்னா  

इन फलों िहुत  मीठ  हैं . -இந்ே பைங்கள் மிகவும் இனிப்பாக இருக்கின்றன. -
இன் பதலாங் ப்பகூத் மீட்ைா வஹங் 
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cage- पप ींजर -பிஜ்ரா  

brick -ईंट-ஈன்ட்  

irrigate -सीींचन  -ஷீன்ச்னா  

 thumb - अींगूठ  -அன்கூட்ைா  

courtyard - आींगन-ஆங்கண்  

mother- म ीं-மா  

father -पपत  -பிோ  

sister -िहन -ப்பஹன்  

uncle -च च  -சாச்சா  

grandfather-द द  -ோோ  

grandmother -द द  -ோேி  

father-in-law -ससुर-ஷஷூர்  

mother-in-law -स स -ஷாஷ்  

brother-in-law -िहनोई-ப்பகனாய்  

sister-in-law  -भ भी- ப்பாபி meeting -िैठक-ப்வபைக்  

पवरोध करन -Resist- எேிர்க்க- விதராத் கர்ணா   

स मन  करन -  Face- எேிர்ஹகாள் - ஷாம்னா கர்ணா   

स मने आन -Come forward- முன்னாள் வா -ோம்தன ஆனா  

स मने होन -Face - எேிர்ஹகாள்-ோம்தன தஹானா  

आमने - स मने होन  -Face -எேிர்ஹகாள்-ஆம்தன-ோம்தன தஹானா  

सम्मुख होन -Face -எேிர்ஹகாள்-ஷம்முக் தஹானா   

समतल करन  - -ேவரமட்ைமாக்கிவிடு- சம்ேல் கர்நா  



முேலில் சில ஹிந்ேி விவனச்ஹசாற்கவள எடுத்துக்ஹகாள்தவாம்.   
 

welcome- स्व गत कर-ஸ்வாகத் கர்- வரதவற்பு ஹகாடு 

applaud - सर हन  कर -சராஹ்னா கர்-பாராட்டு  

appreciate-  सर हन  कर -சராஹ்னா கர்-பாராட்டு  

approve- अनुमोदन कर -அனுதமாேன் கர்- அனுமேி    
argue-तकम  कर -ேர்க் கர்- விவாேி  
arrange -व्यवस्थ  कर வ்யவஸ்ோ கர்- ஏற்பாடு ஹசய்  

arrest -गगरफ्त र  कर -கிரப்ோரி கர்- வகேி ஹசய்  

arrive-पहुींच -பகூன்ச்- ஹசன்றவை அல்லது வந்ேவை  

ask -पूछ -பூச்- தகள்  

 

ஹிந்ேியில் தமலும் சில வார்த்வேகவள ஹேரிந்து ஹகாள்ளுங்கள். அேற்கு 
பிறகு வாக்கிய அவமப்புகவள பார்க்கலாம். 
उसे-  உதஷ-அவவன /அவவர,  उसकी- உஸ்கி -அவவள /அவவர,   

आप की- ஆப்கி  -உங்கவள,  

उन्हें-உன்ஹஹங்  -அவர்கவள, छ त्रों की- சாத்தராங் கீ -மாணவர்கவள  

 

मैं उसे  स्व गत  करत  हूाँ   -நான் அவவன /அவவர வரதவற்கிதறன். - தம உதஷ 
ஸ்வாகத் கர்த்ோ ஹூங்  

मैं उसकी  स्व गत  करत  हूाँ  -நான் அவவள /அவவர வரதவற்கிதறன். தம உஸ்கி 
ஸ்வாகத் கர்த்ோ ஹூங்.   

मैं आप की  स्व गत  करत  हूाँ  - நான் உங்கவள வரதவற்கிதறன். -தம ஆப்கி ஸ்வாகத் 
கர்த்ோ ஹூங்.  

मैं उन्हें  स्व गत करत  हूाँ  -நான் அவர்கவள வரதவற்கிதறன் -தம உன்ஹஹங் 
ஸ்வாகத் கர்த்ோ ஹூங்.  
मैं छ त्रों की  स्व गत  करत  हूाँ  -நான் மாணவர்கவள வரதவற்கிதறன். -தம சாத்தராங் கீ 
ஸ்வாகத் கர்த்ோ ஹூங்.   
 

 मैं उसे स्व गत  कर रह  हूाँ -நான் அவவன /அவவர வரதவற்றுக்ஹகாண்டிருக்கிதறன்   - 

தம உதஷ ஸ்வாகத் கர் ரஹா   ஹூங் मैं उसकी स्व गत  कर  रह  हूाँ   -நான் அவவள 
/அவவர வரதவற்றுக்ஹகாண்டிருக்கிதறன்.- தம உஸ்கி ஸ்வாகத் கர் ரஹா  

ஹூங்.   
मैं आप की स्व गत  कर  रह  हूाँ  - நான் உங்கவள வரதவற்றுக்ஹகாண்டிருக்கிதறன். -தம 
ஆப்கி ஸ்வாகத் கர் ரஹா  ஹூங். मैं उन्हें स्व गत  कर  रह  हूाँ   -நான் அவர்கவள 
வரதவற்றுக்ஹகாண்டிருக்கிதறன் -தம உன்ஹஹங் ஸ்வாகத் கர் ரஹா   ஹூங்.  
मैं छ त्रों की स्व गत  कर  रह  हूाँ   -நான் மாணவர்கவள வரதவற்றுக்ஹகாண்டிருக்கிதறன். 
-தம சாத்தராங் கீ ஸ்வாகத் கர் ரஹா  ஹூங்.   
 



 

 

 मैं उसे स्व गत  कर कर  चुक   हूाँ  -நான் அவவன /அவவர வரதவற்றிருக்கிதறன்.    - தம 
உதஷ ஸ்வாகத் கர் சுகா ஹூங் मैं उसकी स्व गत  कर  चुक  हूाँ   -நான் அவவள 
/அவவர வரதவற்றிருக்கிதறன்.- தம உஸ்கி ஸ்வாகத் கர் சுகா ஹூங்.   
मैं आप की स्व गत  कर  चुक  हूाँ  - நான் உங்கவள வரதவற்றிருக்கிதறன். -தம ஆப்கி 
ஸ்வாகத் கர் சுகா ஹூங்.  
मैं उन्हें स्व गत  कर  चुक  हूाँ   -நான் அவர்கவள வரதவற்றிருக்கிதறன் -தம உன்ஹஹங் 
ஸ்வாகத் கர் சுகா ஹூங்.  
मैं छ त्रों की स्व गत  कर  चुक  हूाँ   -நான் மாணவர்கவள வரதவற்றிருக்கிதறன். -தம 
சாத்தராங் கீ ஸ்வாகத் கர் சுகா ஹூங்.  
 

मैं उसे स्व गत  कर कर मलय  हूाँ    -நான் அவவன /அவவர வரதவற்றுவிட்தைன்.  - தம 
உதஷ ஸ்வாகத் கர் லியா ஹூங் मैं उसकी स्व गत  कर मलय  हूाँ -நான் அவவள /அவவர 
வரதவற்றுவிட்தைன்.- தம உஸ்கி ஸ்வாகத் கர் லியா ஹூங்.   
मैं आप की स्व गत  कर  मलय  हूाँ  - நான் உங்கவள வரதவற்றுவிட்தைன். -தம ஆப்கி 
ஸ்வாகத் கர் லியா ஹூங்.  
मैं उन्हें स्व गत  कर मलय  हूाँ  -நான் அவர்கவள வரதவற்றுவிட்தைன் -தம உன்ஹஹங் 
ஸ்வாகத் கர் லியா ஹூங்.  
मैं छ त्रों की स्व गत  कर  मलय  हूाँ   -நான் மாணவர்கவள வரதவற்றுவிட்தைன். -தம 
சாத்தராங் கீ ஸ்வாகத் கர் லியா ஹூங்.  
 

 

मैं उसे  स्व गत  करत  रह  हूाँ  -நான் அவவன /அவவர 
வரதவற்றுக்ஹகாண்தையிருக்கிதறன். - தம உதஷ ஸ்வாகத் 
கர்த்ோ ரஹா  ஹூங். 
मैं उसकी  स्व गत  करत  रह  हूाँ   -நான் அவவள /அவவர 
வரதவற்றுக்ஹகாண்தையிருக்கிதறன்.- தம உஸ்கி ஸ்வாகத் 
கர்த்ோ ரஹா  ஹூங்.   

मैं आप की  स्व गत   करत  रह  हूाँ   - நான் உங்கவள வரதவற்றுக்ஹகாண்தையிருக்கிதறன். 
-தம ஆப்கி ஸ்வாகத் கர்த்ோ ரஹா  ஹூங்  

मैं उन्हें  स्व गत  करत  रह  हूाँ   -நான் அவர்கவள வரதவற்றுக்ஹகாண்தையிருக்கிதறன் -
தம உன்ஹஹங் ஸ்வாகத் கர்த்ோ ரஹா  ஹூங்  

मैं छ त्रों की  स्व गत   करत  रह  हूाँ  -நான் மாணவர்கவள 
வரதவற்றுக்ஹகாண்தையிருக்கிதறன். -தம சாத்தராங் கீ ஸ்வாகத் 
கர்த்ோ ரஹா  ஹூங்  



சாோரண கைந்ே காலம் (SIMPLE PAST TENSE), கைந்ே ஹோைர் காலம்(PAST 

CONTINUOUS TENSE), கைந்ே முற்று காலம்(PAST PERFECT TENSE), கைந்ே முற்று 
ஹோைர் காலம் (PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE) ஆகியவற்றில்   ஹிந்ேி 
தபச்சுகவள கற்றுக்ஹகாள்தவாம்.  
 

சில விவன ஹசாற்கவள ஹேரிந்து ஹகாள்ளுங்கள்.  
அவவகள் உணர்வுக்கு ேகுந்ேவாறு எப்படி மாற்றமவைகிறது என்பவே 
புரிந்துஹகாண்டு அதே  

விேிகவள மற்ற விவன ஹசாற்களுக்கும் பிரதயாகியுங்கள். நீங்கள் விவரவாக 
ஹிந்ேி தபச  

கற்றுக்ஹகாள்ளலாம்.  
 

learn - सीखन  -சீக்னா-  கற்றுக்ஹகாள்ளுேல்  

teach -मसख न -ேிகானா-கற்றுக்ஹகாடுத்ேல்  

come -आन -ஆனா-வருேல்   

read -पढ़न -பட்ட்னா-படித்ேல்   

go - ज न -ஜானா-தபாேல்   

eat - ख न -கானா-சாப்பிடுேல்   

help -मदद करन -மேத் கர்ணா-உேவி ஹசய்ேல்   

know -ज नन -ஜான்னா-ஹேரிந்து ஹகாள்ளுேல்   

want- च हन -சாஹ்னா-விரும்புேல்    

 

நண்பர்கதள! நாம் ஒரு புேிய ஹமாைிவய கற்றுக்  ஹகாள்ளும்ஹபாழுது சின்ன 
சின்ன ேவறுகள் ஹசய்யத்ோன் ஹசய்தவாம். அேற்காக கவவலப்பைாேீர். 
கீழ்காணும் வாக்கியங்கவள  கவனமாக கற்றுக்ஹகாள்ளுங்கள்.  
 

I learned hindi - मैं हहन्द  सीख  - मैं हहन्द  सीखत  थ -இங்தக  

நான் ஹிந்ேி கற்தறன் என்பேற்கு இரண்டு வைிகளில் ஹிந்ேியில் 
ஹசால்லப்பட்டிருக்கிறது. இேில் சீக்னா என்ற ஹபயர் ஹசால்லிலிருந்து ஷீகா 
மற்றும் ஷீக்ோ ோ என்ற மாற்றங்கவள  

ஹசய்யும் ஹபாழுது அது நான் என்ற ஹபயர் ஹசால்லுக்கு  சாோரண கைந்ே கால  

தபச்சாகிறது.  

ஹிந்ேி தபச்சுகவள கவனியுங்கள்.  
தம ஹிந்ேி ஸீகா  

தம ஹிந்ேி ஸீக்ோ ோ    

 I taught them hindi lessons  -मैं उन्हें हहन्द  सिक मसख य - நான் அவர்களுக்கு ஹிந்ேி 
பாைங்கள் கற்றுக்ஹகாடுத்தேன். - தம உன்ஹஹங் ஹிந்ேி  
ஷபக் ஷிகாயா. I came from Delhi-मैं हदल्ल  से आय -मैं हदल्ल  से आत  थ  -நான் 
ஹைல்லியிலிருந்து வந்தேன். –தம ஹைல்லி  தே ஆயா -தம ஹைல்லி தே ஆோ 



ோ.  
 

I read story books-मैं कह नी क्रकत िें पढ़त   थ  -मैं  कह नी क्रकत िें   पढ़ -நான் கவே புத்ேகங்கள் 
படித்தேன்- தம கஹானி கிோதபங் பட்ோ ோ. -தம கஹானி கிோதபங் பைா.      
 

I went to temple-मैं मींहदर के प स गय -  मैं मींहदर के प स ज त  थ - நான் தகாயிலுக்கு 
தபாதனன் -தம மந்ேிர்  தக பாஸ் கயா. -தம மந்ேிர் தக பாஸ் ஜாோ  

ோ.  
 

 I ate sappaththi in the lunch-मैं दोपहर के भोजन में sappaththi ख य - मैं दोपहर के भोजन में 
sappaththi ख त  थ  -நான் மேிய உணவில் சப்பாத்ேி சாப்பிட்தைன். -தம  

தோப்ஹர் தக தபாஜன் தம சப்பாத்ேி காயா.-   

 

 

I helped the poor people-मैं गर ि लोगों की मदद क्रकय  -मैं गर ि लोगों की मदद करत  थ  -நான் 
ஏவைகளுக்கு உேவிதனன்.-தம கரீப் தலாதகாங் கீ மேத் கியா -தம கரீப் 
தலாதகாங் கீ மேத் கர்த்ோ ோ.  
 

 I knew that he was a thief-मैं ज नत  थ  क्रक वह एक चोर थ - அவன் 
ஒரு ேிருைஹனன்று எனக்கு ஹேரியும். -தம ஜான்ோ ோ கி வஹ் ஏக் தசார் ோ.     I 

wanted to do service to the people-  मैं लोगों को सेव  करन  च हत  थ - 
நான்  மக்களுக்கு தசவவ ஹசய்ய விரும்பிதனன்.  தம 
தலாதகாங் தகா தஷவா கர்ணா சாஹ்ோ ோ. 
 



Pronouns 

my -मेर -मेर - என்னுவைய -தமரீ -தமரா  

your-आपकी-आपक -तुम्ह र -तुम्ह र  -உங்களுவைய -ஆப்கி -ஆப்கா / 
உன்னுவைய -தும்ஹாரி -தும்ஹாரா  

his-उसक -इसक  -அவனுவைய/இவனுவைய -உஸ்கா /இஸ்கா  

her-उसकी -அவளுவைய -இவளுவைய-உஸ்கீ -இஸ்கீ  

their-उनकी-उनक -इनक  -அவர்களுவைய/ இவர்களுவைய -உன்கீ-உன்கா-  
இன்கீ-இன்கா  

our-हम र -हम र -ஹமாரீ -ஹமாரா  

yes -ह ीं-ஆமா -ஹாங் boy -लडक -வபயன்- லட்கா girl -लडकी-பிள்வள -லட்கீ  

father -पपत -அப்பா -பிோ mother-म ीं -அம்மா -மா  

brother -भ ई-சதகாேரன் -ப்பாய்  

sister -िहन-ப்பகன் -சதகாேரி  

wife -पत्नी-மவனவி -பத்னி  

husband -पतत-கணவன் -பேி papa -पपत -அப்பா -பிோ men -पुरुषों-ஆண்கள் -புருதசாங்  

women -महहल ओीं -ஹபண்கள்- மஹிலாஒங்  

man -आदमी-ஆண் -ஆத்மி  

woman -महहल -ஹபண் -மஹிலாdog -कुत्त -நாய் -குத்ோ  

horse-घोड -க்தகாைா -குேிவர  

elephant -ह थी-யாவன -ஹாேீ  

tiger -ि घ-புலி -ப்பாக் lion -शेर-சிங்கம்- தஷர் mango -आम-மாம்பைம் -ஆம் day -हदन-நாள் 
-த்ேின்  
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water -प नी-ேண்ணரீ் -பாணி  
milk -दधू-பால் -த்தூத்  

bread -रोट -ஹராட்டி –ஹராட்டி  

rice -च वल-அரிசி-அரிசி சாப்பாடு- ச்சாவல்  

sun -सूरज-சூரியன் -சூரஜ்  

moon -च ींद-சந்ேிரன் -சாந்த்  

star -त र  -நட்சத்ேிரம்-ோரா   

 

cow -ग य-மாடு-காய்  

ox -िैल-வபல்-எருது -காவள  

uncle -च च -சாச்சா -சித்ேப்பா  

aunty -च ची-சாச்சி -சித்ேி  
animal  -ज नवर-ஜான்வர்-மிருகம்-விலங்கு  

work -क म-காம்-தவவல  

name -न म-நாம்-ஹபயர்  

bird -गचक्तडय -ச்சிடியா -பறவவ   

 

flower-फूल- ஃபூல்-பூ  

fruit -फलஃபல்  

river- नद -நேி -ஆறு நேி  
chair -कुसी-குர்ஷி-நாற்காலி  
tree -पेड-தபட் -மரம்  

land -भूमम-நிலம்-பூமி-ஜமீன்  

time -समय-சமய்-தநரம்-காலம்  

village- ग ींव-க்காவ் -கிராமம்  

 

city -शहर-ஷகர்-நகரம்  

town -शहर-ஷகர்-நகரம் 

sky -आक श-ஆகாஷ் -வானம்  

earth -पथृ्वी-ப்ருத்வி -பூமி  
tap -नल-நல்-குைாய்  

key -च िी-ச்சாபி -சாவி  
watch -घडी-க்கடி-கடிகாரம்  

anger -िोध-க்தராத் -தகாபம்   

 

king -र ज -ராஜா-ராஜா  



queen -र नी-ராணி-ராணி  
rich -धनी-த்ேனி-ஹசல்வம்   

poor- गर ि-கரீப் -ஏழ்வம-ஏவை  

door -दरव ज -த்ேர்வாஜா -கேவு  

shop -दकु न-த்துகான் -கவை  

letter -पत्र-பத்ர-கடிேம்  

book -क्रकत ि-கிோப் -புத்ேகம்  

good-अच्छ -அச்சா-நல்ல-நல்லது  

bad -िुर -ஹகட்ை-ஹகட்ைது   
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student -छ त्र-சாத்ர-மாணவன்   

ball -गेंद-க்தகன்ந்த்-பந்து  

colour -रींग-ரங்க் -நிறம் - சாயம்   

red -ल ल-லால் -சிவப்பு  

white -सफेद-ஷfதபத்-ஹவள்வள    

black -क ल -காலா-கருப்பு 

green -हर -ஹரா-பச்வச  

yellow -पील -பிலா-மஞ்சள்  

brown -भूर -ப்புரா-மரக்கலர்   

bad -िुर -ப்புரா-ஹகட்ை  

blue -नील -நீலா-நீலம்   

 

hand -ह थ-ஹாத்-வக  

tooth -द ींत-ோந்த்- பல்  

foot-पैर-பாேம்-பயிற்  

hair -ि ल-ப்பால் -ேவல முடி  

mouth -मुींह-மூந்ஹ் -வாய்  

plant -पौध-ஹபௌத் -ஹசடி  

ass -गध -க்கோ  

bear -भ ल-ूப்பாலு -கரடி  

fire -आग-ஆக்க்-ஹநருப்பு-ேீ  

 

train -रेलग डी-தரல்காடி-ரயில் வண்டி  

forest -जींगल-ஜன்கள்-காடு-வனம்  

country -देश-தேஷ்-நாடு  

egg -अींड -அண்ைா-முட்வை  

big -िड -ப்பைா-ஹபரிய-ஹபரியது  

small -छोट -ச்தசாட்ைா-சிறிய-சிறியது  

pot -ितमन-ப்பர்ேன்-மண்பாவன  

bat -िल्लेि जी-மட்வை பிடி -ப்பள்தளப்பாஜி  கர்  

sea -समुर-சமுத்ர-கைல்  

wall -द व र-ேீவார்-சுவர்  
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நண்பர்கதள!  
நாம் இப்ஹபாழுது ஹிந்ேி கற்றுக்ஹகாள்ளும் ஹசயலில் சிறிது  

தவகமாக ஹசல்லப்தபாகிதறாம். அோவது எல்லா ஹமாைிகளிலுதம தபச்சுகள் 
ஹபயர் ஹசாற்கவள சார்ந்து ஹவவ்தவறு விவனச் ஹசாற்களுக்கு  

அவமவோக இருக்கும்.  நாம் இப்ஹபாழுது பல ஹபயர் ஹசாற்களுக்கு ஒரு 
விவன ஹசால்லின் கைந்ே  ஹோைர்கால தபச்சு எப்படி அவமயப் தபாகிறது 
என்பவே கற்றுக்ஹகாள்தவாம்.  அந்ே ஹபயர் ஹசாற்கள் ேன்னிவலயில் நான், 

நாங்கள், முன்னிவலயில் நீ,  நீங்கள், பைர்வகயில் அவன், அவள், அது, அவர்கள், 

அவவகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், ஆடுகள், மாடுகள், பறவவகள் 
தபான்றவவயாகும்.  
 

கீழ்காணும் தபச்சுகளில் ஒவ்ஹவாரு  ஹபயர் ஹசால்லுக்கும் ஒரு காலத்ேில் (இங்தக 

கைந்ே ஹோைர் காலம்)  ஒரு விவனச்ஹசால் எப்படி மாற்றமவைகிறது என்பவே 
புரிந்து ஹகாண்ைால் நீங்கள் அட்ைகாசமாக ஹிந்ேி கற்றுவருகிறரீ்கள்.  
 

இனி தபச்சுகவள கற்தபாம்! உோரணத்ேிற்கு, 

 

நான் உங்கவளப்பற்றி நிவனத்துக்ஹகாண்டிருந்தேன்.  
I was thinking about you.  

मैं आपके ि रे में सोच रह  थ ।  

தமய்ங்  ஆப்தக பாதர தம தோச் ரஹா த்ோ.     

 

நாங்கள் உங்கவளப்பற்றி நிவனத்துக்ஹகாண்டிருந்தோம்.  
We were thinking about you.  

हम आपके ि रे में सोच रहे थे 

ஹம்   ஆப்தக பாதர தம தோச் ரதஹ தே.     

 

நண்பர்கதள! தமற்ஹசான்ன ஹிந்ேி தபச்சுகளில்  தோச்னா  என்ற 

ஹபயர் ஹசால்  நான், நாங்கள் என்ற ஹசாற்களுக்கு முவறதய 

தோச் ரஹா த்ோ.   தோச் ரதஹ தே.    என்று மாறியிருப்பவே ஆழ்ந்து 
கவனிக்க தவண்டும்.  
 

I was making food in your room.  

मैं आपके कमरे में ख न  िन   रह  थ ।  

நான் உங்களது  அவறயில் சவமத்துக்ஹகாண்டிருந்தேன்.  
தம ஆப்தக  கம்தர தம கானா பனா  ரஹா த்ோ.  

 

நாங்கள்  உங்களது  அவறயில் சவமத்துக்ஹகாண்டிருந்தோம்.  



We were making food in your room.  

हम आपके कमरे में ख न  िन   रहे थे  

ஹம்  ஆப்தக கம்தர தம கானா பனா ரதஹ தே.   

 நீ உணவு வாங்குவேற்காக கவைக்கு ஹசன்றுஹகாண்டிருந்ோய்.   
You were going to the store to buy food.  

तुम ख न  ख़र दने दकु न ज  रहे थे।  

தும்  கானா கரீத்தன தூகான் ஜா ரதஹ தே.  
 

நீங்கள் உணவு வாங்குவேற்காக கவைக்கு ஹசன்றுஹகாண்டிருந்ேீர்கள்.  
You were going to the store to buy food.  

तुम ख न  ख़र दने दकु न ज  रहे थे।  

தும்  கானா கரீத்தன துகான் ஜா ரதஹ தே.  
 

 

அவன்  தநற்று ஹிந்ேி படித்துக்ஹகாண்டிருந்ோன்  .    

He was studying (reading) Hindi yesterday. 

कल वह हहींद  पढ़ रह  थ । 

கல் வஹ் ஹிந்ேி பட்  ரஹா ோ.  
 

 

அவள் தநற்று ஹிந்ேி படித்துக்ஹகாண்டிருந்ோன்.    
She was studying (reading) Hindi yesterday. 

कल वह हहींद  पढ़ रह  थी  
கல் வஹ் ஹிந்ேி பட்  ரஹ ீேீ.  
 

அது ேண்ணரீ் குடித்துக்ஹகாண்டிருந்ேது.  
It was drinking water. 

यह प नी पी रह  थ । 

யஹ் பாணி ப ீரஹா ோ.  
அவர்கள் கடிேம் எழுேிக்ஹகாண்டிருந்ோர்கள். (ஆண்பால்)  
They were writing a letter   

वे खत मलख रहे थे।  

Ve khat likh rahe the.  

தவ கத் லிக் ரதஹ தே.  
 

   

அவர்கள் கடிேம் எழுேிக்ஹகாண்டிருந்ோர்கள். (ஹபண்பால்)  
They were writing a letter   

वे खत मलख रह  थीीं 
Ve khat likh rahi thim.  

தவ கத் லிக் ரஹ ீேீம்   

அம்மா ஒரு புத்ேகம் படித்துக்ஹகாண்டிருந்ோள்.  
Mummy was reading a book (f. sin.) 

म ीं एक क्रकत ि पढ़ रह  थी 
Ma ek kitab padh rahi thi   



மா ஏக் கிோப் பட்த் ரஹ ீேீ.    
 

நாங்கள் சாயங்காலம் மார்க்கட் தபாய்க்ஹகாண்டிருந்தோம். (ஆண்பால்)  
We were going to the market in the evening. (m.pl.)  

हम श म को ि ज र ज  रहे थे  

Hum shaam ko bazaar ja rahe the   

ஹம் ஷாம்தகா பஜார் ஜா ரதஹ தே.  

 

நாங்கள் சாயங்காலம் மார்க்கட் தபாய்க்ஹகாண்டிருந்தோம். (ஹபண்பால்)  
We were going to the market in the evening. (f.pl.)  

हम श म को ि ज र ज  रह  थीीं  
Hum shaam ko bazaar ja  rahi thim  

ஹம் ஷாம்தகா பஜார் ஜா ரஹ ீேீம்.  

Mother was making bread.  

म ाँ रोट  िन  रह  थी  
Maa roti bana rahi thi  

மா தராடி ப்பனா ரஹ ீேீ.  
 

The girls were playing football in the ground.(f. pl.)  

लडक्रकय ाँ मैद न मे गेंद खेल रह  थीीं  
ladkiyam maidan me gend khel rahi thim  

லட்கியாம் வமோன் தம தகன்த் தகள் ரஹ ீேீம்   

 

நீங்கள் யாருவைய பாட்வை தகட்டுக்ஹகாண்டிருந்ேீர்கள்?  

Whose song were you listening to?  

आप क्रकसक  ग न  सुन रह  थीीं  
Aap kiska gaana sun rahi thim  

ஆப் கிச்க க்கானா சுன் ரஹ ீேீம்.  
 

தநற்று சாயங்காலம் மவை ஹபய்து ஹகாண்டிருந்ேது.   
It was raining last evening.  

कल श म को ि ररश हो रह  थी  
kal shaam ko baarish ho rahi thi  

கல் ஷாம் தகா ப்பாரிஷ் தஹா ரஹ ீேீ  

 

நண்பர்கதள கீழ்காணும் வாக்கியங்களுக்கு ஹவவ்தவறு ஹபயர் ஹசாற்களுக்கு 

ஆண்பால்  ஹபண்பால்  வவககண்டு  பயிற்சி  எடுங்கள். முயற்சி எடுங்கள்  

ஹவற்றி  உறுேி.  
   
 

The farmer was ploughing his field in the morning.  

क्रकस न सुिह अपने खेत जोत रह  थ   
Kisaan subah apne khet jot raha tha  
 

Who were making noise in the class?  

कक्ष  में कौन शोर मच  रहे थे?  



kaksha mein kaun shor macha rahe the?  
 

They were working all day.  

वे पूरे हदन क म कर रहे थे  

Veh pure din kaam kar rahe the  
 

What were you doing at 7.30 last night?  

आप पपछले र त स दे स त को क्य  कर रहे थे?  

aap pichale raat sade saath ko kya kar rahe the?  
 

I was eating dinner when the phone rang.  

जि फोन िज  तो मैं र त क  ख न  ख  रह  थी  
jab phone baja to main raat ka khana kha rahi thi  
 

Was your mother cooking all night?  

क्य  तुम्ह र  म ाँ स र  र त ख न  पक  रह  थी  
Kya tumhari maa sari raat khana paka rahi thi    



PRACTICE-21  

Arm ि ींह ப்பாந்ஹ-வக  

Chest  -छ ती-ச்சாேீ-ஹநஞ்சு   

Ear - क न-காண்-காது   

Eye - आींख-ஆங் -கண்   

Fish-मछल -மச்லி- மீன்  

Face - चेहर -ஹசஹரா-முகம்  

Finger - उीं गल -உங்க்ளி-விரல்  

Monkey -िींदर-பந்ேர்- குரங்கு  

Foot-पैर-பயிற்- பாேம்-கால்  

Pig -सुअर-சுஅர்-பன்றி   
Hair-ि ल-ேவல முடி   

Sheep -भेड-தபட்    

 

numbers sankhya - सींख्य -ஷங்யா -எண்ணிக்வக    

one ek - एक-ஏக்  

two do - दो-தோ  

three teen - तीन-ேீன்  

four char - च र-ச்சார்  

five paanch - प ींच-பான்ச்  

six chhah - छह-ச்தச  

seven saat - स त-ஷாத்  

eight aath - आठ-ஆட்  

nine nau - नौ-ஹநௌ  

ten das - दस-ேஸ்  

eleven gyarah - ग्य रह-க்யாறா  

twelve barah - ि रह-ப்பாரா  

thirteen terah - तेरह-தேரா  

fourteen chaudah - चौदह-ச்ஹசௌோ  

fifteen pandrah - पींरह-பந்த்ரா  

sixteen solah - सोलह-தசாலா  

seventeen satrah - सत्रह-ஷத்ரா  



eighteen atharah - अठ रह-அைாரா  

nineteen unnees - उन्नीस-உன்நீஷ்  

twenty bees - िीस-ப்பஷீ்  

hundred sau - सौ-ஹசௌ  

one thousand ek hazaar - एक हज र-ஏக் ஹஜார்  

million das lakh - दस ल ख-ேஸ் லாக்  

 

 

English Numbers Hindi Numbers 

Ordinal Numbers  

first pahla  - पहल  -பஹலா  

second doosara - दसूर -தூஸ்ரா  

third teesara - तीसर -ேீஸ்ரா  

fourth chautha - चौथ -ச்ஹசௌோ  

fifth paanchavaan - प ींचव ीं-பான்ச்வா  

sixth chhatha - छठ -ச்சைா  

seventh saatavaan - स तव ाँ-ஷாத்வா  

eighth aathavaan - आठव ाँ-ஆட்வாங்  

ninth nauvan - नौव ीं-நவாங்   

tenth dasavan - दसव ीं-ேஷ்வாங்  

eleventh gyarahavaan - ग्य रहव ाँ-க்ய்யரஹ்வாங்  

twelfth barahavaan - ि रहव ीं-ப்பாரஹ்வாங்  

thirteenth terahavaan - तेरहव ीं-தேரஹ்வாங்  

fourteenth chaudahavaan - चौदहव ीं-ச்சவ்ேஹ்வாங்  

fifteenth pandrahavaan - पींरहव ीं-பந்த்ரஹ்வாங்   

sixteenth solahavaan - सोलहव ीं-தஷாலஹ்வாங்  

seventeenth satrahavaan - सत्रहव ाँ-ஷத்ரஹ்வாங் 

eighteenth atharahavaan - अठ रहव ाँ-அைாரஹ்வாங்  

nineteenth unnisavaan - उन्नीसव ीं-உன்நீஷ்வாங்  

twentieth beesavan - िीसव ीं-ப்பஷீ்வாங்  

  

once ek baar - एक ि र-ஏக் ப்பார்  



English Numbers Hindi Numbers 

twice do baar - दो ि र- தோ ப்பார்   

 



PRACTICE-22  

सींख्य एाँ...... हहन्द  शब्द...... Xliteration 

0 शून्य சூன்ய 

1 एक ஏக்  

2 दो தோ 

3 तीन ேீன்  

4 च र சார்  

5 प ाँच பான்ன்ச்  

6 छह ச்ஹஹ்(ச்ஹசஹ்)  
7 स त சாத்  

8 आठ ஆட்  

9 नौ நவ்  

10 दस ேஸ்  

11 ग्य रह க்யாராஹ்  

12 ि रह பாராஹ்  

13 तरेह தேரஹ்  

14 चौदह சவ்ேஹ்  

15 पन्रह பன்றஹ்  

16 सोलह தசாலஹ்  

17 सत्रह சத்ரஹ்  

18 अठ रह அைாறஹ்   

19 उन्नीस உன்நீஸ்  

20 िीस பஸீ்  

21 इक्कीस இக்கீஸ்  

22 ि ईस பாஈஸ்  

23 तईेस தேஈஸ்  

24 चौिीस சவ்பஸீ்  

25 पच्चीस பச்சீஸ்  

26 छब्िीस ச்சப்பஸீ்  

27 सत्त ईस ேத்ோஈஸ்  

28 अट्ठ ईस அட்ோஈஸ்  



29 उनतीस உன்ேீஸ்   

30 तीस ேீஸ்  

31 इकतीस இகடீஸ்  

32 ित्तीस பத்ேீஸ்   

33 तैंतीस வேந்ேீஸ்    

34 चौंतीस சவ்ந்ேீஸ்    

35 पैंतीस வபந்ேீஸ்    

36 छत्तीस ச்சத்ேீஸ் 

37 सैंतीस வசன்டீஸ்  

38 अडतीस அட்ட்ேீஸ்   

39 उनत ल स உன்ோலீஸ்  

40 च ल स ச்சாலீஸ்  

41 इकत ल स இகோலீஸ்   

42 िय ल स பயாளஸீ்  

43 तैंत ल स வேண்ோலீஸ்   

44 चौव ल स சவ்வாலீஸ்  

45 पैंत ल स வபந்ோலீஸ்  

46 तछय ल स ச்ஹியாலீஸ்  

47 सैंत ल स வசந்ோலீஸ்  

48 अडत ल स அட்ோலீஸ்  

49 उनच स உன்ச்சாஸ்  

50 पच स பச்சாஸ்  

51 इक्य वन இக்யாவன்  

52 ि वन பாவன்  

53 ततरेपन ேிதறபன்  

54 चौवन சவ்வன் 

55 पचपन பச்பன்  

56 छप्पन ச்சஹ்ப்பன்  

57 सत्त वन ஷத்ோவன்     

58 अट्ठ वन அட்ோவன்  

59 उनसठ உன்சட்  

60 स ठ சாட்  



61 इकसठ இக்ச்ட் 

62 ि सठ பாசட் 

63 ततरेसठ த்தறசட்   

64 चौंसठ சவ்ன்சட்  

65 पैंसठ வபன்சட்  

66 तछय सठ ச்ஹியாசட்  

67 सडसठ சட்ட்சட்  

68 अडसठ அட்ட்சட்  

69 उनहत्तर உணஹ்த்ேர்  

70 सत्तर சத்ேர்  

71 इकहत्तर இக்ஹத்ேர்   

72 िहत्तर பஹத்ேர் 

73 ततहत्तर ேிஹத்ேர் 

74 चौहत्तर சவ்ஹத்ேர்  

75 पचहत्तर பச்ஹத்ேர்  

76 तछहत्तर ச்ஹிஹத்ேர்  

77 सतहत्तर சேஹத்ேர்  

78 अठहत्तर அேஹ்த்ேர் 

79 उन सी உனாசீ  

80 अस्सी அஷ்ஷீ  

81 इक्य सी இக்யாசி  
82 िय सी பயாஸீ 

83 ततर सी ேிராஷீ  

84 चौर सी சவ்ராஷீ  

85 पच सी பசாஷீ  

86 तछय सी ச்சியாஷீ  

87 सत्त सी ஷத்ோஷீ   

88 अट्ठ सी அட்ோஷீ  

89 नव सी நவாஷீ  

90 नब्िे நப்தப  

91 इक्य निे இக்யான்தப  

92 ि निे பான்தப  



93 ततर निे த்ரான்தப  

94 चौर निे சவ்ரான்தப  

95 पींच निे பஞ்சான்தப  

96 तछय निे ச்ஹியான்தப  

97 सत्त निे ஷத்ோன்தப  

98 अट्ठ निे அட்ோன்தப  

99 तनन्य निे நின்யான்தப  

100 सौ ஷவ் 

 

सींख्य एाँ हहन्द  शब्द... Xliteration 

1000 हज र ஹஜார்  

100000 ल ख லாக்   

10000000 करोड கதராட்த்  

   

   

 



TAMIL TO HINDI LEARNING-17/SIMPLE PRESENT, CONTINUOUS,PERFECT,PERFECT 

CONTINUOUS TENSE SPEECHES FOR 'WE'  

நண்பர்கதள!  
நாம் இப்ஹபாழுது நிகழ் கால தபச்சுகவளயும், கைந்ே கால தபச்சுகவளயும் 
மாறி மாறி கற்றுவருகிதறாம். ேற்ஹபாழுது நிகழ் காலத்ேில்  நாங்கள்  அோவது  
ஹிந்ேியில் ''ஹம்'' என்ற ஹபயர்ஹசால்லுக்கு நிகழ் காலத்ேின் உபகாலங்கலான  

1.சாோரண நிகழ் காலம்(SIMPLE PRESENT TENSE), 

2.நிகை ஹோைர்காலம்(PRESENT CONTINUOUS TENSE),  

3.நிகழ் முற்றுகாலம்(PRESENT PERFECT TENSE),  

4.நிகழ் முற்று ஹோைர்காலம்(PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE)  

ஆகிய காலங்களில் ஹிந்ேி தபச்சுகவள கற்றுக்ஹகாள்ளப்தபாகிதறாம்.  
ख न  (khana) = to eat- சாப்பிை 

पीन  (pina) = to drink- குடிக்க 

ज न  (jana) = to go- தபாக 

आन  (aana) = to come-  வர 

करन  (karna) = to do-  ஹசய்ய (remember this one as it's used in many compound verb forms) 

देन  (dena) = to give- ஹகாடுக்க 

लेन  (lena) = to take-எடுக்க 

मलखन  (likhna) = to write-   எழுே 

पढन  (padhna) = to read- படிக்க 

समझन  (samajhna) = to understand- புரிந்து ஹகாள்ள 

समझ न  (samjhaana) = to explain- (i.e. to make someone understand)- புரிய வவக்க 

सीखन  (sikhna) = to learn-  கற்றுக் ஹகாள்ள 

 சாோரண நிகழ்  காலத்ேில் ஆண்பால் ஹபயருக்கு தே வஹங். 
We eat meals -हम भोजन ख त ेहैं - நாங்கள் சாப்பாடு  

சாப்பிடுகிதறாம். -ஹம் தபாஜன் க்காதே வஹங்.  
சாோரண நிகழ்  காலத்ேில் ஹபண்பால் ஹபயருக்கு ேீ வஹங்.  
हम भोजन ख ती  है-ஹம் தபாஜன் க்காேீ  வஹங்.  
 

 

நிகழ்  ஹோைர்காலத்ேில் பாருங்கள்!  
ஆண்பால் ஹபயருக்கு ரதஹ வஹங்.  
We are eating meals- -हम भोजन ख  रहे हैं -நாங்கள் உணவருந்ேிக்ஹகாண்டிருக்கிதறாம். -
ஹம் தபாஜன்   கா ரதஹ வஹங்.   
இதுதவ ஹபண்பால் ஹபயருக்கு  

ஹம் தபாஜன்  கா ரஹிங்  வஹங்.   
 

 



இனி நிகழ் முற்று கால தபச்சுகவள கவனியுங்கள்!  
நாங்கள் இந்ே தஹாட்ைலில் சாப்பிட்டிருக்கிதறாம்.  
हम इस होटल में  ख  चूहे हैं  
ஹம் இஸ் தஹாட்ைல் தம  கா  சுதக வஹங்.  
हम इस होटल में  ख ये  हैं  
ஹம் இஸ் தஹாட்ைல் தம  காதய   வஹங்.  
இங்தக நீங்கள்  கா சுதக வஹங், காதய   வஹங் தபான்ற 
பயன்பாடுகள் சாப்பிட்டிருக்கிதறாம்  என்பேற்காக  

வந்ேிருக்கிறது.  
 

நாங்கள் பத்து மணிக்தக சாப்பிட்டுவிட்தைாம்.  
हम 10 िजे ह  ख  मलए है  

ஹம் ேஸ் ப்பதஜ ஹ ீக்கா லிதய வஹங்.  

சாப்பிட்டுவிட்தைாம் என்பேற்காக  லிதய வஹங் பயன்படுத்ேப்பட்டிருக்கிறது.  

 

நண்பர்கதள ஒரு ஹமாைியில் ஒரு உணர்வுக்கு  

ேகுந்ேவாறு அவ்வுணர்வுக்கு காரணமான விவனச்ஹசால் எப்படி பரிணாம 
மாற்றமவைகிறது என்பவே கற்றுஹகால்வதுோன் முேன்வமயான காரியம்.  
இப்ஹபாழுது சாப்பிட்டிருக்கிதறாம்  மற்றும் சாப்பிட்டுவிட்தைாம் தபான்ற 
பயன்பாடுகளுக்கு  

ஹிந்ேியில் விவனச்ஹசால்லின் மாற்றங்கவள  

கவனித்து ஹிந்ேிவய  பைகுங்கள்.  
 

அடுத்ேோக நிகழ் முற்றுஹோைர்காலத்ேிற்காக  க்கானா  என்ற  

ஹசால் எப்படி மாற்றமவைகிறது என்பவே கவனியுங்கள்.  
கைந்ே பத்து வருைமாக நாங்கள் இந்ே தஹாட்ைலில் 

சாப்பிட்டுக்ஹகாண்தையிருக்கிதறாம்.  
 

We have been eating in this hotel for the past ten years.  

 पपछले दस स ल से हम  इस होटल में ख त ेरहत े हैं - பிச்தல ேஸ் ஷால் தஷ  ஹம்  இஸ் 

 தஹாட்ைல் தம  க்காதே ரஹதே வஹங்.  
 

हम अमेररक्क  ज त ेहैं  
நாங்கள் அதமரிக்கா தபாகிதறாம்.  -ஹம் அதமரிக்கா ஜாதே வஹங்.  
 

 

हम अमेररक्क  ज  रहे हैं. - நாங்கள் அதமரிக்கா தபாய்க்ஹகாண்டிருக்கிதறாம்.  
ஹம் அதமரிக்கா ஜா ரதஹ வஹங்.  
 

 

हम अमेररक्क  गए  हैं.  



हम अमेररक्क  ज  चुके हैं.  
நாங்கள் அதமரிக்கா தபாயிருக்கிதறாம். -ஹம் அதமரிக்கா க்கதய  வஹங்.  
ஹம் அதமரிக்கா ஜா சுதக வஹங்.  
 

 

हम अमेररक्क  ज त ेरहे हैं.  
நாங்கள் அதமரிக்கா தபாயஹகாண்தையிருக்கிதறாம்.  
ஹம் அதமரிக்கா ஜாதே ரதஹ வஹங்.  



  


