Course Code
17U2HLA2

Course Title
Hindi II

C
3

H
6

I
25

Unit-1

E
75

T
100

18 Hrs
Mazedaar kahania (1-5), Letter Writing (Applying for a Post, Leave letter, Insurance claim,
Congratulating a friend, Ordering of books).

Unit -2

18 Hrs
Mazedaar kahania (6-10), Idioms and Phrases meaning (1-25) Proverbs meaning (1-10).

Unit -3

18 Hrs
Saptharathana (1-5) Comprehension with 5 questions.

Unit -4

18 Hrs
Essay writing (Computer, Madurai, Diwali, Nari, Siksha,GramaJeevan )

Unit -5

18 Hrs
Use in sentence proverbs, Name of the days.Classical Tamil: Tamil Semmozhi Varalaru
தமிழ் ச ்சசம் சமொழி வரலொறு
சமொழி-விளக்கம் – சமொழிக்குடும் பங் கள் - உலகச ்சசம் சமொழிகள் - சசம் சமொழிகள் -

இந்தியச ்சசம் சமொழிகள் – சசம் சமொழித்தகுதிகள் – வரரயரைகள் – வொழும் தமிழ் ச ்
சசம் சமொழி – தமிழின் சதொன்ரமகள் – தமிழின்சிைப்புகள் – தமிழ் ச ் சசம் சமொழிநூல் கள் .
தமிழ் ச ்சசம் சமொழி அறிந்ததை் பு பரிதிமொை் கரலஞர ்அவர ்கள் முதல் கரலஞர ்
திரு.மு.கருணொநிதி அவர ்கள் வரர (அறிஞர ்கள் – அரமப்புகள் – நிறுவனங் கள் –
இயக்கங் கள் - சதொடர ்முயை் ச ்சிகள் – அைப்தபொரொட்டங் கள் - சதொடர ்முயை் சிகள் –
அைப்தபொரொட்டங் கள் – உலகத்தமிழ் சசம் சமொழிமொநொடு தகொரவ-2010).

Text book(s):
1. KM Chandramohan, Hindi Vatayan, Sourashtra College,Mdu
2. Sapta Ratna, DB Hindi Prachar Sabha
3. Mazedar kahania, DB Hindi Prachar Sabha
பார்வை நூல் கள் :
1.

கரலஞர ் மு.கருணொநிதி, சசம் சமொழி வரலொை் றில் சில சசப்தபடுகள் .

2.

ஆய் வரங் கச ்சிைப்புமலர,் உலகத்தமிழ் ச ் சசம் சமொழி மொநொடு, தகொரவ-2010.

3.

உலகத்தமிழ் ச ் சசம் சமொழி மொநொடுச ்சிைப்புமலர,் தகொரவ-2010.

4.

சொலினி இளந்திரரயன், தமிழ் ச ்சசம் சமொழி ஆவணம் , மணிவொசகர ் பதிப்பகம் ,
சசன்ரன-2005.
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Course
Code
17U2SLA2

Course Title

C

H

I

E

T

Sanskrit II

3

6

25

75

100

Unit I

18 Hrs
Kalividambanam (20 slokas)
1. Scholars
2. Teachers
3. Astrologers
4. Physicians
5. Poets

-1, 3, 6
-8, 9, 10
-15, 16, 18
-23-31
-35, 38

Unit II

18 Hrs

Kalividambanam (10 Slokas)&Sabharanjana Satakam (10 Slokas)
Kalividambanam
1. Relatives
-41,42,45,47-49
2. Poverty
-53,
3. The Rich
-65,
4. Traitors
-74,
5. Conclusion
-100
Sabharanjanasatakam
1. Strength
-45,48,49,51
2. Time & Fate
-57,64,65
3. Patience& Peace -71 ,75,76
Unit III
18 Hrs
Sabharanjana Satakam (20 slokas)
1. Wisdom
- 1-6,9,12
2. Poet & Poetry
-18,20
3. Donation
-33,35,39,41,42
4. Dharma, Artha, Kama -79,90,93
5. King & Kingdom -103,105
Unit IV
18 Hrs
History of Sanskrit Literature:
Kavyas - Origin and development, Characteristics of Maha kavyas – Panca maha kavyas
Unit V

18 Hrs
1. Lyrics - Bhakthi Kavyas, Sringara Kavyas
2. Classical Tamil: Tamil Semmozhi Varalaru
தமிழ் ச ்சசம் சமொழி வரலொறு
சமொழி-விளக்கம் –சமொழிக் குடும் பங் கள் -உலகச ் சசம் சமொழிகள் -

சசம் சமொழிகள் -இந்தியச ் சசம் சமொழிகள் –சசம் சமொழித் தகுதிகள் –
வரரயரைகள் - வொழும் தமிழ் ச ் சசம் சமொழி -தமிழின் சதொன்ரமகள் தமிழின்சிைப்புகள் - தமிழ் ச ்சசம் சமொழிநூல் கள் .
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தமிழ் ச ்சசம் சமொழிஅறிந்ததை் ப்பு-பரிதிமொை் கரலஞர ் அவர ்கள் முதல்
கரலஞர ் திரு.மு.கருணொநிதி அவர ்கள் வரர (அறிஞர ்கள் – அரமப்புகள் –
நிறுவனங் கள் –இயக்கங் கள் –சதொடர ் முயை் ச ்சிகள் –அைப்தபொரொட்டங் கள் சதொடர ்முயை் சிகள் –அைப்தபொரொட்டங் கள் - உலகத்தமிழ் சசம் சமொழி மொநொடு
தகொரவ-2010).

Text Book(s)
1. T.K. Rama Chandra Iyer, A Short history of Sanskrit literature, R.S.Vadyar and sons,
Phalghat.
2. Prof.C.Anantha Raman, Kalividambanam and Sabaranjana satakam By Sri Nilakanta
Dikshita, Madurai.
பார்வை நூல் கள் :
1.

கரலஞர ் மு.கருணொநிதி, சசம் சமொழி வரலொை் றில் சிலசசப்தபடுகள் .

2.

ஆய் வரங் கச ் சிைப்புமலர ், உலகத்தமிழ் ச ் சசம் சமொழி மொநொடு, தகொரவ-2010.

3.

உலகத்தமிழ் ச ் சசம் சமொழி மொநொடுச ் சிைப்புமலர ், தகொரவ-2010.

4.

சொலினி இளந்திரரயன், தமிழ் ச ் சசம் சமொழி ஆவணம் , மணிவொசகர பதிப்பகம் ,
சசன்ரன-2005.
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,sq;fiy/,skwptpay; gFjp - I - jkpo; - Kjyhkhz;L - ,uz;lhk; gUtk;
ghlj;jpl;lk;
jhs; - 2 ,ilf;fhy ,yf;fpak;
ghlkzp: 6

kjpg;ngz;:75

credit - 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nehf;fk;:
gf;jp
,yf;fpaq;fs;
top
,iwAzHitAk;
El;gq;fisAk; mwpar; nra;jy;

Md;kPf

mwpitAk;

,ir

$W:1 nra;As;
m. Njthuk; - jpUehTf;furH - ehd;fhk; jpUKiw gjpfk; -11
“ekr;rpthaj; jpUg;gjpfk;” (10ghly;fs;)
M.jpUthrfk; - khzpf;fthrfH - vl;lhe;jpUKiw gjpfk; -37
“gpbj;jgj;J”(jpUj;NjhzpGuj;jpy; mUspaJ)
,.ehyhapuj; jpt;ag; gpuge;jk;
1. nghpaho;thh; - Kjw;gj;J - ehd;fhk; jpUnkhop “jpUj;jhyhl;L”–
10ghly;fs;
2. Mz;lhs; - jpUg;ghit (10ghly;fs;) - 1Kjy; 10 ghly;fs;
$W:2 rpw;wpyf;fpaq;fs;
<. fypq;fj;Jg;guzp - Nghh; ghbaJ
Nghhpd; Ngnuhsp - 4tifg;gilfspd; Nghh;f;fhl;rpfs; (ghly;vz; 405>406>407>408>409)
c. Fw;whyf; FwtQ;rp - kiytsk; Fwpj;j 5 ghly;fs;
C. mofH fps;is tpL J}J - Kjy; gj;J fz;zpfs;
v. gps;isj;jkpo; - kPdhl;rpak;ik gps;isj;jkpo; - FkuFUguH - tUifg;gUtk; Kjy; ,uz;L ghly;fs;
V. ,NaR fhtpak; - kiyg;nghopT - fz;zjhrd;
I. ehafk; xU fhtpak; - egpfs; ehafj;jpd; gpwg;G tsHg;G - K.Nkj;jh
$W:3 ciueil
‘,yf;fpa kfue;jk;’– jhkiu gg;spNfrd;];(gp) ypl;..>nrd;id.
$W:4 ,yf;fpa tuyhW
irt> itzt> fpwpj;jtHfs;> ,RyhkpaHfspd; jkpo;j;njhz;L

$W:5 ,yf;fzk;
m. ngaHr;nrhy; - mWtifg;ngaH> MFngaH(6)> tpidahyizAk; ngaH>
nganur;;rk;
M. tpidr;nrhy;> tpidKw;W> tpidnar;rk;
,. jw;rkk;> jw;gtk;
<. ,ay;Gtof;F> jFjptof;F
c. jpiz>ghy;>vz;>,lk;

