Antoine Book1 Excercises

Exercise I
I. Write the Sanskrit Vowels?
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ
II. Write the Sanskrit consonants?
क् ख् ग् घ् ङ् च् छ् ज् झ् ञ् ट् ठ् ड् ढ् ण् त् थ् द् ध् न् प् फ् ब् भ् म् य् र् ल् व् श् ष् स् ह्
III. What are the hard consonants?
क् ख् च् छ् ट् ठ् त् थ् प् फ्
IV What are the soft consonants?
ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म
V. Join the following groups of letters:
न् + अ = न, प् + आ = प, ज् + इ = जज, द् + ई = दी, श् + उ = शु , भ् + ऊ = भू स् + ऋ = सृ , त् + ॠ
= तॄ, क् + लृ = क्लृ, य् + अ = य, व् + आ = वा, ङ् + इ = जङ ष् + ई = षी, र् + उ = रु, र् + ऊ = रू, म्
+ ऋ = मृ, ग् + ए = गे, घ् + ओ = घो द् + औ = दौ, थ् + ऐ = थै , च् + इ = जच, ह् + आ = हा, श् + ई = शी,
द् + ए = दे
VI. Write the following in Sanskrit letters:
bhūmāvupaviśāmi – भूमावुपजवशाजम।
snāyuḥ - स्नायु :। jñānam - ज्ञानम्। kṣetrāṇi - क्षेत्राजण। aṅgāt ्
अङ्गात्। udyāne - उद्याने। rohanti - रोहन्ति। arthābhyām -अथाा भ्याम्। śāstraiḥ - शास्त्रै :। sarvadā सवादा। krīṇīvaḥ -क्रीणीव:। dṛśyate -दृश्यते। asti -अन्ति। andhakāreṇa –अन्धकारे ण। ratna -रत्न। atra अत्र। tyakta -त्यक्त। tiṣṭhāmi -जतष्ठाजम। bhramati -भ्रमजत। aśva -अश्व। baddha -बद्ध। sa na jānāti -स न
जानाजत। tena suhṛdā -तेन सुह्र्दा। rakṣitaḥ -रजक्षत:। mayā dattam -मया दत्तम्। tvayā dṛṣṭam -त्वया
दृष्टम्। yuṣmābhiruktam –युष्माजभरुक्तम्।

Exercise 2
II. Conjugate the following in the present tense, active voice.
लट् लकारः (नी)
नयजत नयतः
नयन्ति
नयजस नयथः नयथ
नयाजम नयावः
नयामः

लट् लकारः (वस्)
वसजत वसतः
वसन्ति
वसजस वसथः
वसथ
वसाजम वसावः
वसामः

लट् लकारः (द्रु)
द्रवजत द्रवतः
द्रवन्ति
द्रवजस द्रवथः द्रवथ
द्रवाजम द्रवावः
द्रवामः

लट् लकारः (बुध्)
बोधजत बोधतः
बोधन्ति
बोधजस बोधथः
बोधथ
बोधाजम बोधावः
बोधामः

लट् लकारः (स्मृ )
स्मरजत स्मरतः
स्मरन्ति
स्मरजस स्मरथः स्मरथ
स्मराजम स्मरावः
स्मरामः)

III. Translate the following into English:
सराजम - I go. त्यजन्ति - They abandon. जीवाम: - We all live. शंसत: - Those two praise. पचजस You cook. रक्षथ - You all protect. खादावः - We two eat. वदजत - He speaks. रोहथ: -You two grow.
कषान्ति - They draw. खनाजम - I dig चराम: - We move. जयत: - Those two conquer. जीवजस - You

live. दहाम: - We burn. नमजत - He salutes. नयथ - You all lead. स्मराव: - We two remember. वसाजम
- I dwell. चलन्ति - They move. धावत: - Those two run. पचन्ति - They cook. बोधजत - He knows.
वपथ - You all sow. भवजस - You are/become. यजत: - Those two worship. वहाम: - We all
carry/flow. व्रजाव: - We two go.
IV. Translate the following into Sanskrit
We worship – यजाम:। You two move - चरथ:। He conquers - जयजत।They grow - रोहन्ति । I sow वपाजम। We two abandon - त्यजाव: ।Thou salutest - नमजस।They two remember - स्मरत:। They
cook - पचन्ति । I fall - पताजम। He draws - कषाजत। You two dig - खनथ:।They know - बोधन्ति। We
two become - भवाव:। Thou eatest - खादजस। They two move - चरत:। We protect - रक्षाम:। You
live - जीवजस। He leads - नयजत। We go - व्रजाम:, सराम:। You two praise - शम्सथ:।They melt द्रवन्ति । I burn - दहाजम। Thou dwellest - वसजस। They two speak - वदत:। We two run - द्र्वाव:।
धावव:। You go - व्रजजस। सरजस। He carries - वहजत। I cook - पचाजम। You two eat - खादथ:।

Exercise 3
II. Translate the following into English:
(1) काकः फलाजन खादजत । The crow eats the fruits.
(2) जलम् द्रवजत । The water flows.
(3) दु ःखम् स्मरतः ।Those two remember sorrow.
(4) अश्वाः पवातम् प्रजत धावन्ति । The horses run towards the mountain.
(5) नृपः आचारम् शंसजत । The king praises the conduct.
(6) जनाः जीवन्ति । People live.
(7) दे शम् त्यजावः । We two abandon the countre.
(8) ग्रामं सवातः वृक्षाः रोहन्ति । The trees grow on all sides (in the/of the) village.
(9) कूपम् जनकषा दासौ वदतः। Two sevants speak near the well.
(10) कनकं जवना शरीरं जीवजत । The body lives without gold.
(11) शीलम् बोधाजम । I know character.
(12) सुखम् दु ःखम् जयजत । Happiness conquers sorrow.
(13) नरः इन्धनम् वहजत ।The man carries the fuel.
(14) कपोतः करम् त्यजजत । The pigeon abandons the hand.
(15) पवातम् पररतः कमलाजन रोहन्ति । Lotuses grow around the mountain.
(16) जनः अन्नम् पचजत । The person cooks the food.
(17) अश्वाः तृणम् खादन्ति । The horses eat the grass.
(18) पात्रे अिरा कपोतः पत्रम् त्यजजत । The pigeon abandons the leaf between the two vessels.
(19) मेघाः सरन्ति । The clouds move.
(20) जधक् बालम् ।Fie on the child.
(21) अन्नम् अिरे ण कमलम् रोहजत । The lotus grows without food.
(22) नरः तृणम् वपजत । The man sows the grass.
(23) पवातम् उभयतः नृपः वृक्षान् दहजत । The king burns trees on both sides of the mountain.

(24) अनु नृपम् दासः व्रजजत । The servant goes after the king.
(25) अनु शास्त्रम् बालौ नृपम् नमतः । The two boys bow to the king according to the sacred
precepts.
(26) स्थानम् अजभतः दासः फलाजन पचजत । The servant cooks the fruits near the place.
(27) वनम् समया वसामः । We live near the forest.
(28) अजत कनकम् सुखम् । Happiness is above gold.
(29) उप दे शम् नृपः । The king is below the country.
IV. Join the sandhis in the following:
नृपः जयजत = नृपो जयजत। बालाः धावन्ति = बाला धावन्ति। तृणम् खादजत = तॄणं खादजत । नरः त्यजजत =
नरस्त्यजजत । जनाः चलन्ति = जनाश्चलन्ति । बालः जनम् स्मरजत = बालो जनं स्मरजत। अश्वः अन्नम् खादजत =
अश्वोऽन्नं खादजत । ग्रामम् अजभतः वृक्षाः रोहन्ति = ग्राममजभतो वृक्षा रोहन्ति।
IV. Translate the following into Sanskrit.
1. Trees grow near the well.वृक्षाः कूपम् अजभ/जनकषा रोहन्ति। = वृक्षा कूपमजभ/कूपं जनकषा रोहन्ति।
2. The piegeon becomes a crow. कपोतः काकम् भवजत। = कपोतः काकं भवजत ।
3. The king conquers the country. नृपः दे शम् जयजत । = नृपो दे शं जयजत ।
4. Two horses eat grass. अश्वौ तृणम् खादतः । = अश्वौ तृणं खादतः। 5. The servant draws the boys.
दासः बालान् कषाजत । = दासो बालान् कषाजत ।
6. Persons carry the vessels. जना: पात्राजण वहन्ति ।
7. We live without happiness. सुखम् जवना जजवामः। = सुखं जवना जजवामः ।
8. Trees carry leaves.वृक्षाः पत्राजण वहन्ति।
9. On both sides of the well boys burn the fuel. बालाः कूपम् उभयतः इन्धनम् दहन्ति। = बालाः
कूपमुभयत इन्धनं दहन्ति।
10. Clouds move towards the mountain.मेघाः पवातम् प्रजत चलन्ति । = मेघाः पवातं प्रजत चलन्ति।
11. The hand protects the body. करः शरीरम् रक्षजत । = करः शरीरं रक्षजत/करश्शरीरं रक्षजत ।
12. Water falls on all sides of the village.ग्रामम् सवातः जलम् पतजत। = ग्रामं सवातो जलं पतजत।
13. Sacred percepts lead men to happiness.शास्त्राजण नरान् सुखम् प्रजत नयन्ति । = शास्त्राजण नरान् सुखं
प्रजत नयन्ति।
14. Fie on the crows.जधक् काकान् ।
15. Between the two trees water flows.वृक्षौ अिरा जलम् वहजत । = वृक्षौ अिरा जलं वहजत।
16. Persons salute the king. जनाः नृपम् नमन्ति । = जना नृपं नमन्ति।
17. I praise the lotus. कमलम् शंसाजम। = कमलं शंसाजम।
18. According to (his) character, the king protects the people (persons). नृपः अनु शीलम् जनान्
रक्षजत। = नृपोऽनु शीलं जनान् रक्षजत।
19. You two leave the place.स्थानम् त्यजथः। = स्थानं त्यजथः।
20. Character (is) superior to (=above) gold. शीलम् अजत कनकम्। = शीलमजत कनकम्।
21. The servant (is) inferior to (=below) the king. दासः उप नृपम् । = दास उप नृपम्।

Exercise 4
II. Translate the following into English:
1. नृपः आचारं जनन्दजत। The king blames the conduct.
2. हृदं पररतः कुसुमाजन रोहन्ति। The flowers grow all around the lake.
3. शरीरं नश्यजत। Body perishes.
4. दासो गजं पुष्यजत। The servant nourishes the elephant.
5. प्रासादमजभतो नृत्यामः। We dance in front of the palace.
6. नरः श्राम्यजत जलं च जपबजत। The man wearies and drink water.
7. जनश्चन्द्रं पश्यजत तुष्यजत च। The person sees the moon and is pleased.
8. पत्राजण भ्रश्यन्ति। The leaves fall.
9. नृपो दासान् क्षाम्यजत। The king fogives the servants.
10. हृदं जनकषा बाला दीव्यन्ति। Thw children play near the lake.
11. कुसुमं जजघ्राजम। I smell the flower.
12. गजा धमन्ति। The elephants blow.
13. तृणं करं जवध्यजत। Grass pierces the hand.
14. दासौ धनं हरतः। The two servants take away the wealth.
15. हृदं सवातो वृक्षान्तिष्ठन्ति। On all sides of the lake there are trees
16. भ्राम्यामः। We all roam / err.
17. माद्यथः। You two are glad.
18. शाम्यथ। You all are quiet.
19. दशजत। It bites.
20. बालाः श्राम्यन्ति मुह्यन्ति च। Children get weary and faint.
21. धनमिरे ण जीवनं नश्यजत। Without wealth life perishes.
22. कुसुमे यच्छाव:। We two give two flowers.
23. बाला नृत्यन्ति नृपश्च सीदजत। Children dance and the the king sits.
24. दास: कमलमस्यजत। The servant throws the lotus.
25. पात्रं गूहजस। You hide the vessel.
26. अश्वं यच्छाजम अश्वश्च शाम्यजत। I restrain the horse and the horse becomes quiet.
27. शीषाम् नमजत। He bows the head.
28. कपोत: कुसुमं हरजत। The pigeon takes away the flower.
III. Conjugate the following in the present tense active voice
IV. Translate the following into English:
1. I throw fuel. इन्धनम् अस्याजम।= इन्धनमस्याजम।
2. Two men are dancing near the well. नरौ कूपं समया नृत्यत:।
3. People run to the palace. जनाः प्रासादम् प्रजत धावन्ति।= जनाः प्रासादं प्रजत धावन्ति।
4. The elephant eats leaves, drinks water and is pleased. गजः पत्राजण खादजत जलम् जपबजत तुष्यजत च
। = गजः पत्राजण खादजत जलं जपबजत तुष्यजत च।
5. Pigeons do not bite. कपोताः न दशन्ति। = कपोता न दशन्ति।

6. Two servants hide the fruits and the food. दासौ फलाजन अन्नम् च गूहतः। दासौ फलाजन अन्नं च
गूहत:।
7. I play & I am glad. क्रीडाजम (दीव्याजम) माद्याजम च। 8. We do not praise wealth. धनम् न शंसामः।=
धनं न शंसामः।
9. You two smell the flower. पुष्पम् जजघ्रथ:। = पुष्पं जजघ्रथ:।
10. They stand on all side of the village. ग्रामम् सवात: जतष्ठन्ति। = ग्रामं सवा तन्तिष्ठन्ति ।
11. Men dig the place & carry the gold away. जनाः स्थानम् खनन्ति कनम् हरन्ति च । = जनाः स्थानं
कनकं हरन्ति च ।
12. You are weary & you sit. श्राम्यजस सीदजस च ।
13. The horses are not quiet. अश्वाः न शाम्यन्ति । = अश्वा न शाम्यन्ति ।
14. The king is not pleased. नृपः न तुष्यजत। = नृपो न तुष्यजत।
15. The crow pierces the fruit. काक: फलम् जवध्यजत ।= काक:फलं जवध्यजत ।
16. The boys faint. बाला: मुह्यन्ति ।= बाला मुह्यन्ति।
17. The man blames the two servants. नर: दासौ जनन्दजत ।= नरो दासौ जनन्दजत ।
18. Life without happiness becomes misery. जीवनम् सुखम् जवना दु :खम् भवजत।= जीवनं सुखं जवना
दु :खं भवजत ।
19. We see the moon. चन्द्रम् च पश्याम:।= चन्द्रं पश्याम:।
20. Elephants live on both side of the lake. गजा: हृदम् उभयतः जीवन्ति ।= गजा हृदमुभयतो जीवन्ति ।

Exercise 5
II. Translate the following into English: 1. सुखजमच्छाजम। I wish (for) happiness.
2. वीराय कुसुमाजन यच्छजत नृपः। The king gives flowers to the hero.
3. शृगालो बालं दशजत। The jackal bites the boy.
4. कराभ्यां जलं स्पृशजस। You touch the water with your hands.
5. भारे ण दासः श्राम्यजत। The servant tires due to the load.
6. अनु तीरं हं सश्चलजत। The swan moves along the (river) bank.
7. जनैः सह गृहं गच्छाजम। I go to the house along with people.
8. भूषणैिुष्यजत नरः। The man is satisfied with ornaments.
9. शरीरं जलम्पथः। You two anoint the body.
10. जलेन जवना कमलाजन न रोहन्ति। ( The lotuses do not grow without water.
11. करे ण दासं तुदजस। (You stike the servant with hand.
12. रत्नाजन जवन्दजत। He finds jewels.
13. जलेन कुसुमाजन जसञ्चामः। We sprinkle the flowers with water.
14. अजनलो वृक्षान् लुम्पजत। The wind breaks the trees.
15. तृणेन गजान् पुष्याजम I feed the elephants with grass.
16. आचारे ण बालं जनन्दजत। He censures the child due to (his) conduct.
17. चन्द्रं बालेभ्यो जदशन्ति। They show the moon to the children.
18. अन्नाय गृहम् गच्छाजम। I go to the house for food.
19. हं सौ हृदं जवशत:। The two swans enter the lake.

20. प्रासादं जनकषा वीरो वसजत। The hero lives near the palace.
21. इन्धनाय दासा वृक्षं कृिन्ति। The servants cut the tree for fuel.
22. सुखेन नरो नृत्यजत। Man dances with happiness.
23. दे शाय वीरो गृहं त्यजजत । The hero leaves home for the sake of the country.
24. आचार: सुखं सृजजत । Conduct create happiness.
25. दासं पृच्छजत नरः। The man asks the servant.
26. दु ःखेन रत्नाजन जक्षपावः। We two throw the jewels out of sorrow.
27. कपोतान् मुञ्चथः। You two release the pigeons.
28. करे ण जलखाजम। I write with the hand.
29. गृहमजभतः कृषन्ति जनाः। The people plough near the house.
30. वीराय नम:। Salutations to the brave.
31. अलं धनेन। Enough with wealth.
III. Conjugate the following in the present tense active voice
लट् लकारः (ह्वे ,भ्वाजद-गणः )
पश्यजत पश्यतः पश्यन्ति
पश्यजस पश्यथः पश्यथ
पश्याजम पश्यावः पश्यामः

लट् लकारः (ध्मा; भ्वाजद-गणः)
धमजत धमतः धमन्ति
धमजस धमथः धमथ
धमाजम धमावः धमामः

लट् लकारः (स्था,भ्वाजद-गणः )
जतष्ठजत जतष्ठतः जतष्ठन्ति
जतष्ठजस जतष्ठथः जतष्ठथ
जतष्ठाजम जतष्ठावः जतष्ठामः

लट् लकारः (शम् , जदवाजद-गणः ) लट् लकारः (जदव् ,जदवाजद-गणः ) लट् लकारः (व्यध्, जदवाजद-गणः )
शाम्यजत शाम्यतः शाम्यन्ति
दीव्यजत दीव्यतः दीव्यन्ति
जवध्यजत जवध्यतः जवध्यन्ति
शाम्यजस शाम्यथः शाम्यथ
दीव्यजस दीव्यथः दीव्यथ
जवध्यजस जवध्यथः जवध्यथ
शाम्याजम शाम्यावः शाम्यामः
दीव्याजम दीव्यावः दीव्यामः
जवध्याजम जवध्यावः जवध्यामः

IV. Translate the following into English:
1. I give fruits to the two servants. दासाभ्याम् फलाजन यच्छाजम ।= दासाभ्यां फलाजन यच्छाजम।
2. Thou goest to the forest for flowers. कुसुमेभ्यः वनम् गच्छजस ।= कुसुमेभ्यो वनं गच्छजस ।
3. He is glad by character. सः आचारे ण माध्यजत ।= स आचारे ण माध्यजत ।
4. Misery breaks life. दु खम् जीवम् लुम्पजत ।= दु खं जीवनं लुम्पजत।
5. Owing to the wind lotuses perish. अजनलेन कमलाजन नश्यन्ति ।
6. The jackal finds food. शृगालः अन्नम् जवन्दजत ।= शृगालोऽन्नं जवन्दजत।
7. The two men call the servant. नरौ दासम् ह्वयतः ।= नरौ दासं ह्वयतः ।
8. Through happiness the boys laugh & dance. बालाः सुखेन हसन्ति नृत्यन्ति च ।= बालाः सुखेन हसन्ति
नृत्यन्ति च ।
9. The hero shows jewels to the king. वीरः नृपाय रत्नाजन जदशजत ।= वीरो नृपाय रत्नाजन जदशजत ।
10. He sees the jackal & runs (away). शृगालम् पश्यजत धावजत च । = शृगालं पश्यजत धावजत च ।
11.Due to (his) conduct, he leaves (abandons) the house. आचरे ण गृहम् त्यजजत । = आचरे ण गृहं
त्यजजत ।
12. For the sake of wealth men plough, carry burdens, dig the mountains and leave (their)
country. धनाय जनाः कृषन्ति भारान् वहन्ति पवातान् खनन्ति दे शम् त्यजन्ति च । = धनाय जनाः कृषन्ति,

भारान् वहन्ति, पवातान् खनन्ति, दे शं त्यजन्ति च ।
13. Owing to the wind, the fruits fall. अजनलेन फलाजन पतन्ति ।= अजनलेन फलाजन पतन्ति ।
14. We sit near the bank. तीरम् जनकषा सीदामः । = तीरं जनकषा सीदामः ।
15. On all side of the house, jackals roam. गृहम् पररत: शृगालाः भ्राम्यन्ति ।= गृहं पररत: शृगाला
भ्राम्यन्ति ।
16. Clouds emit water. मेघाः जलम् सृजन्ति ।= मेघा जलं सृजन्ति ।
17. With heros you enter the palace. वीरै ः सह प्रासादम् जवशजस ।= वीरै ः सह प्रासादं जवशजस ।
18. I stand near the lake with the boys. हृदम् समया बालैः सह जतष्ठाजम । = हृदं समया बालैः सह जतष्ठाजम
।
19 They see the lotuses and laugh with happiness. कमलाजन पश्यन्ति च सुखेन हसन्ति ।
20. The swans move towards the bank. हं सा: तीरम् प्रजत चलन्ति । =हं सा: तीरं प्रजत चलन्ति ।
21.I show the swan to the boys. बालेभ्य: हं सम् जदशाजम । = बालेभ्य: हं सं जदशाजम ।
22. Hail the country. स्वन्ति दे शाय ।
23. Enough with misery. अलम् दु :खेन । = अलं दु :खेन ।

Exercise 6
II. Translate the following into English: 1. जगरे ग्राा मं गच्छाजम । = जगरे : ग्राा मम् गच्छाजम । I go from the
mountain to the village.
2. परशुना वीरोऽरीन् तुदजत । = परशुना वीरः अरीन् तुदजत । The hero strikes the enemies with the axe.
3. तृणस्य राशेरधः कजवररषुं जवन्दजत । = तृणस्य राशे : अधः कजवः इषुम् जवन्दजत । The poet finds the arrow
below the heap of grass.
4. अजतथीनां कृते दासः फलाजन पचजत । = अजतथीनाम् कृते दासः फलाजन पचजत । The servant cooks
fruits for the sake of guests.
5. बाहुभ्यां तरुं लुम्पजत । = बाहुभ्याम् तरुम् लुम्पजत । He breaks the tree with his hands. 6. जशशू हसतः।
Two babies laugh.
7. अजिवानस्य वृक्षान् दहजत । = अजिः वनस्य वृक्षान् दहजत । Fire burns the trees of the forest.
8. मेघानामुपरर रजवश्चलजत । = मेघानाम् उपरर रजवः चलजत । The sun moves above the clouds.
9. जलस्य जबन्दवः पात्रात् पतन्ति । The drops of water fall from a vessel.
10. इषुजभनृापोऽररं जयजत । = इषुजभः नृपः अररम् जयजत । The king conquers the enemy with arrows .
11. गुरोगृाहे वसत: । = गुरो: गृहे वसत: । They two live in the house of teacher.
12. बालयो: कजलना नरो न तुष्यजत ।= बालयो कजलना नर: न तुष्यजत। The man is not happy with quarrel
of the two boy.
13. गृहस्य पश्चात् बन्धव: सीदन्ति। The friends sit behind the house.
14. कपोत: काक: शृगालश्च पशव: भवन्ति । = कपोत: काक: शृगाल: पशव: च भवन्ति । Pigeon crow,
jackal are animals.
15. मुने: समक्षं जनान्तिष्ठन्ति ।= मुने: समक्षम् जना: जतष्ठन्ति । The people sit in the presence of sages.
16.प्राक् जगरे ः पश्याम इन्दु म् ।= प्राक् जगरे ः पश्यामः इन्दु म् । We see the moon east of the mountain.
17. उदजधं प्रजत जलाजन द्रवन्ति । The waters run towards the ocean.
18. ग्रामात् बजहः शृगाला वसन्ति ।= ग्रामात् बजहः शृगालाः वसन्ति । The Jackals live outside the village.
19. सुखात् ऋते जना न माद्यन्ति ।= सुखात् ऋते जनाः न माद्यन्ति । People do not rejoice without

happiness.
20. गृहात् नरः जशशून् वनं नयजत ।= गृहात् नरः जशशून् वनम् नयजत । The man leads the babies from the
house to the forest.
III. Join the following sandhis
गुरुणा अजतजथः = गुरुणाजतजथः
खादजत अन्नम् = खादत्यन्नम्
जकिु अररः = जकन्त्वररः
इष् ऊ अस्यजत = इष्वस्यजत
अग्रे अश्वः =अग्रेऽश्वः
अग्रे इन्दु ः = अग्र इन्दु ः or अग्रजयन्दु ः
बालौ इन्धनम् = बालाजवन्धनम् or बाला इन्धनम्
पश्याजम इन्दु म् = पश्यामीन्दु म्
IV. Translate the following into Sanskrit
1. The poet shows trees to sage। कजव: मुनये वृक्षान् जदशजत ।= कजवमुानये वृक्षान् जदशजत ।
2. The sage calls the boys. मुजनः बालान् ह्वयजत । = मुजनबाा लान् ह्वयजत।
3. The boys stand in front of the house. बालाः गृहस्य पुरतः जतष्ठन्ति । = बाला गृहस्य पुरतन्तिष्ठन्ति ।
4. The clouds move above the mountain. जगरे ः उपरर मेघाः चलन्ति । = जगरे रुपरर मेघाश्चलन्ति।
5.The arrows of the hero pierce the enemy.वीरस्य इषवः अररम् जवध्यजत = वीरस्य इषवोऽररं जवध्यजत।
6. The boy falls from the tree & breaks (his) hand. बालः तरोः पतजत हिम् लुम्पजत च ।= बालिरोः
पतजत हिं लुम्पजत च।
7.The guests have no water. अजतथीनाम् जलम् न भवजत ।= अजतथीनां जलं न भवजत ।
8. The servant take away the food from the fire. दासः अिेः अन्नम् हरजत ।= दासोऽिेरन्नं हरजत।
9. The water of the ocean is calm. उदधेः जलं शाम्यजत ।= उदधेजालं शाम्यजत ।
10. The beasts of the forest roam around the village. वनस्य पशवः ग्रामम् पररतः भ्राम्यन्ति ।= वनस्य
पशवो ग्रामं पररतो भ्राम्यन्ति ।
11. I hide the jewels behind the tree. तरोः पश्चात् रत्नाजन गुहाजम । = तरोः पश्चात्रत्नाजन गुहाजम ।
12. The poet has a place in the presence of the king.। नृपस्य समक्षम् कवेः स्थानम् भवजत । = नृपस्य
समक्षं कवेः स्थानं भवजत ।
13. From the babies up to the men the people are tired.जशशुभ्य आ नरान् जनाः श्राम्यन्ति = जशशुभ्य आ
नरान् जनाः श्राम्यन्ति ।
14. With relatives I go from the mountain to the forest. बन्धुजभ: सह जगरे ः वनम् गच्छाजम। = बन्धुजभ:
सह जगरे वानं गच्छाजम ।
15. He carries the axe with both hands.सः हिाभ्याम् परुषम् वहजत । = स हिाभ्याम् परुषं वहजत ।
16. With heaps of leaves we feed the fire. पत्राणाम् राजशजभः अजिम् पुष्यामः । = पत्राणां राजशजभरजिं
पुष्यामः ।
17. Sages worship the sun. मुनयः रजवम् यजन्ति । = मुनयो रजवं यजन्ति ।
18. Owing to the quarrel, the teacher leaves the village. कजलना गुरुः ग्रामम् त्यजन्ति । = कजलना
गुरुग्राा मं त्यजन्ति ।

Exercise 7
II. Translate the following into English after breaking up the sandhis:
1. वने पशवो जीवन्ति । = वने पशवः जीवन्ति । Animals live in the forest.
2. (हे ) बाला अिाजवन्धनं जक्षपथ् । = (हे ) बालाः अिौ इम्धनम् जक्षपथ् । O children, throw fuel into the fire.
3. कूपात् जलमानयजत । = कूपात् जलम् आनयजत। He brings water from the well.
4. कपोतान् गणयाम: We count the pigeons.
5. वनस्य तरुषु मुजनवासजत। = वनस्य तरुषु मुजन: वसजत। The sage lives in the trees of the forest.
6. गृहे करौ मुखं च क्षालयजम। In the house I wash (my) hands and face.
7. नृप: शरीरं रत्नैभूाषयजत। = नृप: शरीरं रत्नै: भूषयजत। The king adorns the body with jewels.
8. सुखाय स्पृहयन्ति नराः । People long for happiness.
9. दु :खं धनात् उद्भवत। Misery arises from wealth.
10. पत्रै: फलाजन छादयजत। The fruits are covered withleaves.
11. ह्र्दे हं सा दीव्यन्ति ।= ह्र्दे हं साः दीव्यन्ति The swans play in the lake.
12. हे गुरो बालानामाचारं जनन्दजस । = हे गुरो बालान् आमाचारम् जनन्दजस । O Guru, you blame the
children's conduct.
13. दासाय कुसुमे धारयाजम । I owe two flowers to the servants.
14. दे शे वीरान् पूजयामः । In the country we worship the brave.
15. पात्रेषु कमलाजन भवन्ति । Lotuses are in the vessel.
16. नरा उदजधमजतक्राम् | = नरा: उदजधम् अजत-क्राम्यन्ति। People cross over the ocean.
17. वृक्षं जनकषोपजवशथ:। वृक्षम् जनकषा उप-जवशथ ।You two sit near the tree.
18. अजनलेन तरूणां पत्राण्यु दधौ पतन्ति। = अजनलेन तरूणाम् पत्राजण उदधौ पतन्ति। The leaves fall into
the sea due to wind.
19. गृहयोरन्नं भक्षयाजम। = गृहयो: अन्नम् भक्षयाजम । I eat food in two homes.
20. वनेऽरयः इषून् गूहन्ति। वने अरय: इषून् गूहन्ति। The enemies hide the arrows in the forest.
21. मेघेजषवन्दु श्चलजत। = मेघेषु जबन्दु ः चलजत। The moon moves in the clouds.
22. अजििरू अवदहजत ।= अजिः तरू अव-दहजत । The fire burns down the two trees.
23. नृपं वीरं घोषयजत कजवः । = नृपम् वीम् घोषयजत कजवः The poet declares the king to be brave.
24. बन्धूनां गृहात् नरो धनं चोरयजत । = बन्धूनाम् गृहात् नरः धनम् चोरयजत । The man steals wealth from
the relatives' homes.
25. जशशून् सान््व्याजम । I console the babies.
26. मुजनदाा सं न पीडयजत । मुजनः दासम् न पीडयजत । The sage does not oppress the servant.

III. Translate the following into Sanskrit:
1. The enemies attack the king's palace.अरयः नृपस्य प्रासादमजभधावन्ति । = अरयो नृपस्य
प्रासादमजभधावन्ति ।
2. In happiness, people are glad; in misery people are weary. सुखे जना: माद्यन्ति दु :खे जना: श्राम्यन्ति
। = सुखे जना माद्यन्ति; दु :खे जना: श्राम्यन्ति ।
3. The clouds cover the sun. मेघाः रजवम् छादयन्ति । = मेघा रजवं छादयन्ति।
4. In both villages there is no water in the wells.उभयोः ग्रामयो: कूपेषु जलम् न भवजत । उभयोग्राा मयो:

कूपेषु जलं न भवजत ।
5. On the bank of the lake the poet sits and thinks.ह्रदस्य तीरे कजवः उपजवशजत जचियजत च । = ह्रदस्य
तीरे कजवरुपजवशजत जचियजत च ।
6. We console the servant. दासं सान्त्वयाम:।
7. Crows live in trees.काकाः वृक्षेषु जीवन्ति। = काका वृक्षेषु जीवन्ति।
8. Thou countest the drops. जबन्दू न् गणयजस।
9. I arrange the jewels of the king. नृपस्य रत्नाजन रचयाजम।
10. The swans cross the lake from bank to bank.हं साः ह्रदे तीरात् तीरम् अजतक्राम्यन्ति । = हं सा ह्रदे
तीरात् तीरमजतक्राम्यन्ति ।
11. Servants, you do not throw leaves on the fire.हे दासा: पत्राजण अिौ न जक्षपथ। = हे दासा: पत्राण्यिौ
न जक्षपथ।
12. Boys follow the teacher. बाला: गुरुम् अनुसरन्ति ।= बाला गुरुमनुसरन्ति।
13. They sit with (their) relatives in the house.बन्धुजभः सह गृहे उपजवशन्ति। = बन्धुजभः सह गृह
उपजवशन्ति।
14. You two sit on the heap of grass.तृणस्य राशौ उपजवशथ: = तृणस्य राशावुपजवशथ:।
15. The child covers (his) face with both the hands.जशशुहािाभ्याम् मुखम गूहजत। = जशशुहािाभ्यां
मुखं गूहजत।
16. The servant washes the vessels with the water of the well. दासः कूपस्य जलेन पात्राजणक्षालयजत ।
17. The enemies are throwing arrows at the heroes. अरय इषून् वीरे षु जक्षपन्ति ।
18. We owe jewels to the two teachers. गुरुभ्यां रत्नाजन धारयामः ।
19. The two boys of the teacher have no friends.गुरोः बालयोः जमत्राजण न भवतः। = गुरोबाा लयोजमात्राजण
न भवतः।

Exercise 8
II. Translate the following into English after breaking up the sandhis:
1. शवायाा ः शोभां शंसन्ति कवयः। The poets praise the glory of the night.
2. पुत्रौ नगयाा ः प्रजतगच्छतः । The two sons return from town.
3. शीषाा त् नारी भारं जनक्षपजत । The woman puts down the load from the head.
4. जमत्रे गङ्गायां गाहे ते (A) । The two friends dive into the Ganges.
5. नृपते : समक्षम् राज्ञी भजगनीमापृच्छते (A)। = नृपते : समक्षं राज्ञी भजगनीम् आपृच्छते । The queen takes
leave of the sister in front of the king.
6. कजपभ्यः फलाजन रोचिे (A)। Fruits are liked by the monkeys.
7. गृजहणी मुद्रा गणयजत। The housewife counts the coins.
8. जवजधदुा ःखस्य हे तुभावजत। = जवजधः दु ःखस्य हे तुः भवजत। Fate becomes the cause of misery.
9. मेघानां रे खाकाशं भूषयजत। The line of clouds adorns the sky.
10. जसंही इव जननी पुत्रान् रक्षजत। = जसंहीव जननी पुत्रान् रक्षजत। The mother protects the sons like a
lioness.
11. सन्ध्यायां नृपजतररीन् पराजयते (A) । = सन्ध्यायाम् नृपजतः अरीन् पराजयते ।The king defeats the
enemies during twilight.

12. रम्भासु काकौ पररपततः । = रम्भासु काकौ पररपततः ।The two crows fly around the banana tree.
13. बाजलके कुसुमाजन मृगये ते (A) । The two girls search for the flowers.
14. जनन्या आगमेन बाजलका मालां रचयन्ति । जनन्याः आगमेन बाजलकाः मालाम् रचयन्ति। The girls
arrange the flowers due to the arrival of the mother.
15. मुनेवाचनाजन संजक्षपजत कजवः । = मुनेः वचनाजन संजक्षपजत कजवः । The poet summarizes the words of
the sage.
16. बलेनारीन् रघुजवाजयते (A) । = बलेन अरीन् रघुः जवजयते। Raghu conquers the enemies through
strength.
17. मां सं श्रृगालाय रोचते (A)। Flesh pleases the jackals.
18 दु ःखे सुखे च नाया ऋजषं मन्त्रयिे (A)। = दु ःखे सुखे च नायाः ऋजषं मन्त्रयिे (A)। Women consult the
sage in sorrow and happiness.
19. मृत्यावजप वीरो न कम्पते (A)। = मृत्यौ अजप वीरः न कम्पते। Even in death the brave does not
tremble.
20. धात्री जशशुं न कदाजप त्यजजत। The nurse never abandons the child.
21. गङ्गा वने अिरा वहजत। The Ganges flows between the two forests.
22. नद्यािीरे शत्रवो युध्यिे (A)। = नद्याः तीरे शत्रवः युध्यिे । The enemies fight on the bank of the
river.
23. अद्यैव नृपजत: सभायां नोपजवशजत। = अद्य एव नृपजत: सभायाम् न उपजवशजत। Only today king does
not sit in the assembly.
24। ईश्वरस्य प्रसादे न नरा आरोग्यमजधगच्छन्ति।= ईश्वरस्य प्रसादे न नराः आरोग्यम् अजधगच्छन्ति। People
attain health by the grace of the Lord.
25. तरोिरुं कपोता डीयिे। तरो: तरुम् कपोता: डीयिे । pigeons fly from tree to tree.

III. Translate the following into Sanskrit:
1. जवजधना अरयः नगरीम् अजभधावन्ति जवजयन्ति च । = जवजधनारयो नगरीम् अजभधावन्ति जवजयन्ति च ।
Through fate, the enemies attack the town and conquer.
2. अद्य अजप गङ्गाम् न पश्याजम । = अद्याजप गङ्गां न पश्याजम । Even today I do not see the Ganges.
3. राज्ञाः वाणी कजवभ्यः रोचते (A) । = राज्ञा वाणी कजवभ्यो रोचते । The voice of the queen pleases the
poets.
4. बालस्य भाषा जनन्याः सुखस्य कारणम् । The speech of the child is the cause of the mother's
happiness.
5. ऋषीणां मन्त्रान् जनवाहामः। We carry out the sacred precepts of Rsis.
6 . ग्रामम् एव पररतः नराः तृणस्य राशीन् आनयन्ति। = ग्राममेव पररतो नरािृणस्य राशीनानयन्ति। just
around the village men are bringing heaps of grass.
7. जवनयेन/जवनयात् साधुः ईश्वरम् प्रभुम् इव पूजयजत । = जवनयेन/जवनयात् साधुरीश्वरं प्रभुमेव पूजयजत । Out
of modesty the honest man worships God (as his) Lord.
8. गङ्गाया: जलानाम शब्ध: मुजनभ्य: रोचते (A) । = गङगया जलानां शब्धो मुजनजभरोचते। The sound of
waters of the ganges pleases sages.
9. वृक्षस्य छायायाम् उपजवशाजम मन्ये च। I sit in the shade of the tree and think.
10. रत्नम् इव इन्दु ः आकाशम् भुषयजत। > रत्नजमव इन्दु राकाशं भुषयजत। Like a jewel, the moon adorns
the sky.
11. एवम् नृपः वदजत / भाषते (A) । = एवम् नृपो वदजत / भाषते । Thus speaks the king.

12. अत्र जनानाम् धनम् न अन्ति। = अत्र जनानां धनंम नान्ति। Here people have no wealth.
13. नारी मालायाः पुष्पाजण पृजथव्याम् व्यस्यजत । = नारी मालायाः पुष्पाजण पृजथव्याम् व्यस्यजत । The woman
scatters the flowers of the garland on the earth.
14. तत्र लताः वृक्षान् पुष्पैः भूषयन्ति । = तत्र लता वृक्षान् पुष्पैभूाषयन्ति । There the creepers adorn the
trees with (their) flowers.
15. जननीम् आपृच्छामहे (A) च गुरोः गृहम् गच्छामः । जननीम् आपृच्छामहे च गुरोगृाहं गच्छामः । We take
leave of (our) mother and go to the teacher's house.
16. आकशस्य च पृजथव्याः च शोभायाः ईश्वरम् प्रभूम् शंसामः । = आकशस्य च पृजथव्याश्च शोभाया ईश्वरं
प्रभूमं शंसामः । Because of the splendour of the sky and of the earth we praise God the Lord.
IV Decline fully the fllowing:
मुद्रा एकः द्वौ बहवः
प्रथमा मुद्रा मुद्रे मुद्राः
जद्वतीया मुद्राम् मुद्रे मुद्राः
तृतीया मुद्रया मुद्राभ्याम् मुद्राजभः
चतुथी मुद्रायै मुद्राभ्याम् मुद्राभ्यः
पञ्चमी मुद्रायाः मुद्राभ्याम् मुद्राभ्यः
षष्ठी मुद्रायाः मुद्रयोः मुद्राणाम्
सप्तमी मुद्रायाम् मुद्रयोः मुद्रासु
सम्बोधनम् मुद्रे मुद्रे मुद्राः
धात्री एकः द्वौ बहवः
प्रथमा धात्री धात्र्यौ धात्र्यः
जद्वतीया धात्रीम् धात्र्यौ धात्रीः
तृतीया धात्र्या धात्रीभ्याम् धात्रीजभः
चतुथी धात्र्यै धात्रीभ्याम् धात्रीभ्यः
पञ्चमी धात्र्याः धात्रीभ्याम् धात्रीभ्यः
षष्ठी धात्र्याः धात्र्योः धात्रीणाम्
सप्तमी धात्र्याम् धात्र्योः धात्रीषु
सम्बोधनम् धाजत्र धात्र्यौ धात्र्यः

Exercise 9
II. Conjugate the जन, ईक्ष्, उप् -गम् and अजभ-जन-जवश् in the imperfect, active voice:
परस्मैपदे एकः द्वौ बहवः
उत्तम अनयम् अनयाव अनयाम
मध्यम अनयः अनयतम् अनयत
प्रथम अनयत् अनयताम् अनयन्

आत्मनेपदे एकः द्वौ बहवः
उत्तम ऐक्षे ऐक्षावजह ऐक्षामजह
मध्यम ऐक्षथाः ऐक्षेथाम् ऐक्षध्वम्
प्रथम ऐक्षत ऐक्षेताम् ऐक्षि
परस्मैपदे एकः द्वौ बहवः
प्रथम उपागच्छत् उपागच्छताम् उपागच्छन्
मध्यम उपागच्छः उपागच्छतम् उपागच्छत
उत्तम उपागच्छम् उपागच्छाव उपागच्छाम
परस्मैपदे एकः द्वौ बहवः
उत्तम अजभन्यजवशम् अजभन्यजवशाव अजभन्यजवशाम
मध्यम अजभन्यजवशः अजभन्यजवशतम् अजभन्यजवशत
प्रथम अजभन्यजवशत् अजभन्यजवशताम् अजभन्यजवशन्
III. Decline fully राजत्र and चञ्चु ।
राजत्र एकः द्वौ बहवः
प्रथमा राजत्रः रात्री रात्रयः
जद्वतीया राजत्रम् रात्री रात्रीः
तृतीया रात्र्या राजत्रभ्याम् राजत्रजभः
चतुथी रात्र्यै | रात्रये राजत्रभ्याम् राजत्रभ्यः
पञ्चमी रात्र्याः | रात्रेः राजत्रभ्याम् राजत्रभ्यः
षष्ठी रात्र्याः | रात्रेः रात्र्योः रात्रीणाम्
सप्तमी रात्र्याम् | रात्रौ रात्र्योः राजत्रषु
सम्बोधनम् रात्रे रात्री रात्रयः
चञ्चु एकः द्वौ बहवः
प्रथमा चञ्चुः चञ्चू चञ्चवः
सम्बोधनम् चञ्चो चञ्चू चञ्चवः
जद्वतीया चञ्चुम् चञ्चू चञ्चूः
तृतीया चञ््वा चञ्चुभ्याम् चञ्चुजभः
चतुथी चञ््वै | चञ्चवे चञ्चुभ्याम् चञ्चुभ्यः
पञ्चमी चञ््वाः | चञ्चोः चञ्चुभ्याम् चञ्चुभ्यः
षष्ठी चञ््वाः | चञ्चोः चञ््वोः चञ्चूनाम्
सप्तमी चञ््वाम् | चञ्चौ चञ््वोः चञ्चुषु
सम्बोधनम् चञ्चो चञ्चू चञ्चवः
IV. Translate the following into English after breaking up the sandhis:
1. चञ््वा काको मां समहरत् । = चञ््वा काकः मां सम् अहरत् ।The crow took away the meat by the
beak.
2. प्रासादे पदमकरवं नृपजतं चोपागच्छम् । = प्रासादे पदम् अकरवम् नृपजतम् उपागच्छम् । I set foot in the

palace and approached the king.
3. जनकस्यादे शात् बालो धेनू ग्रामात् बजहरनयत्। = जनकस्य आदे शात् बालः धेनू ग्रामत् बजहः अनयत्। On
the order of the father, the boy lead the two cows outside the village .
4. दासौ घटं शीषे कुरुतः । The two servants place the pot on (their) head.
5. रज्ज्वा पुत्रो धेनुं कषाजत । = रज्ज्वा पुत्रः धेनुम् कषाजत ।The son pulls the cow with the rope.
6. जनन्यािृप्तये जवनयमजभन्यजवशेतां बाजलके । = जनन्याः तृप्तये जवनयम् अजभन्यजवशेताम् बाजलके ।The
two girls resorted to modesty for the satisfaction of the mother.
7. हे रघो, कायाा त् न न्यवताथाः । = हे रघो, कायाा त् न न्यवताथाः ।O Raghu, you did not desist from work.
8. कुसुमात् कुसुमं रे ण्वा अजलडीयते ।= कुसुमात् कुसुम्ं रे ण्वा अजलः डीयते । The bee flies from flower
to flower with the pollen.
9. शत्रूणामागमेन धूजलग्राा मं छादयजत । = शत्रुणाम् आगमेन धूजलः ग्रामम् छादयजत । The dust covers the
village by the arrival of the enemies.
10. मुनी जववदे ते । The two sages disagree.
11. जमत्रस्य मृत्युना जवषीदथः । You both are (become) sad due to (by) the death of the friend.
12. शीषे भारमकुवान् । = शीषे भारम् अकुवान् । They placed the weight on (their) head.
13. पशोहा न्वारीनतुदत् । = पशोः हन्वा अरीन् अतुदत् । (He) struck the enemies with the jaw of the
beast.
14. वनमध्यजतष्ठम् । = वनम् अध्यजतष्ठम् । I lived in the forest.
15. नृपतेः पुत्रो गुरोभाजगनीं पयाणयत् । = नृपतेः पुत्रः गुरोः भजगनीम् पयाणयत् । The king's married the
teacher's sister.
16. जमत्रस्यागमे मजतमकरोत् । = जमत्रस्य आगमे मजतम् अकरोत् । He turned his mind to the arrival of
the friend.
17. भूमौ तृणस्य राशयो वतािे । = भूमौ तृणस्य राशयः वतािे | Heaps of grass are on earth.
18. साधुः कायं रात्रौ नारभते । = साधुः कायाम् रात्रौ न आरभते | The sadhu (good person) doesn't begin
a task at night
19. प्रभोः प्रसादे न दासािृन्तप्तमलभि । = प्रभोः प्रसादे न दासाः तृन्तप्तम् अलभि । The servants obtained
satisfaction due to the grace of the master.
20. पुत्रो जनकं जननीं चाजद्रयते । =पुत्रः जनकम् )जननीम च आजद्रयते । The son respects the father and
the mother
21. सभायां जनकोऽभाषत । = सभायाम् जनकः अभाषत । The father spoke in the assembly.
22. मुजननाा रीणां नीजतमशंसत् । = मुजनः नारीणाम् नीजतम् अशंसत् । The sage praised the conduct of the
women.
23. ईश्वरस्य शन्तक्तं दै वं मन्यि ॠषयः । = ईश्वरस्य शन्तक्तम् दै वम् मन्यिे ऋषयः । The sages think fate to
be god's power.
V. Translate the following into Sanskrit:
1. Through God's favour he resorted to devotion.ईश्वरस्य प्रसादे न भन्तक्तम् अजभन्यजवशत । = ईश्वरस्य
प्रसादे न भन्तक्तमजभन्यजवशत ।
2. I was always fond of jest=Jest always appealed to me. केजलः सदा मह्यम् अरोचत। = केजलः सदा
मह्यमरोचत।
3. Two boys took the rope in their hands. बालौ करे षु रज्जुम् अहरताम् । = बालौ करे षु रज्जुमहरताम्
4. The girl adorned (her) body with jewels.बाजलका तनुम् रत्नैः अभूषयत् । = बाजलका तनुम् रत्नैरभूषयत्

।
5. Owing to the clouds and the dust cows did not eat grass.मेघैः च धूल्या च धेनवः तृणम् न अखादन् ।
= मेघैश्च धूल्या च धेनविृणम् नाखादन् ।
6. Even for the sake of (his) friends a honest man does not desist from virtue.जमत्रेभ्यः अजप साधुः
गुणात् न जनवताते । = जमत्रेभ्योऽजप साधुगुाणात् न जनवताते ।
7. Men think Raghu (to be) a hero.नराः रघुम् वीरम् इजत जचियन्ति (मन्यिे ) । = नरा रघुं वीरजमजत
जचियन्ति (मन्यिे ) ।
8. At night a sky without moon is like a lake without lotus.
रात्रौ आकाशः इन्दु म् जवना हृदः कमलम् जवना इव भवजत । = रात्रौ आकाश इन्दु म् जवना हृदः कमलम् जवनेव
भवजत ।
। 9. By order of the teacher we began the work.गुरोः आदे शेन कायाम् आरभामजह । = गुरोरादे शेन
कायामारभामजह ।
10. He spoke thus and the people of the town praised the power of the king. एवम् अवदत् नगयाा ः
जनाः नृपस्य शन्तक्तम् अशंसन् च । = एवमवदत् नगयाा जना नृपस्य शन्तक्तमशंसन् च ।
11. You took the pigeons in your hand.कपोतान् करे (६-१-१०९) अकरोः । = कपोतान् करे ऽकरोः ।
12. We two always disagree.सदा जववदावहे ।
13. You two obtained happiness owing to (your) modesty. जवनये न/जवन्यात् सुखम् अलभेथाम् ।
14. Two friends found a treasure and carried (it) home.जमत्रे जनजधम् अजवन्दताम् गृहम् /गृहे च अवहताम्
।

Exercise 10
II. Decline fully the following
जेतृ एकः द्वौ बहवः
प्रथमा जेत्रा जेत्रारौ जेत्रारः
सम्बोधनम् जेत्रः जेत्रारौ जेत्रारः
जद्वतीया जेत्रारम् जेत्रारौ जे त्रॄन्
तृतीया जेत्र्रा जेत्रृभ्याम् जेत्रृजभः
चतुथी जेत्र्रे जेत्रृभ्याम् जेत्रृभ्यः
पञ्चमी जेत्रुः जेत्रृभ्याम् जेत्रृभ्यः
षष्ठी जेत्रुः जेत्र्रोः जे त्रॄणाम्
सप्तमी जेत्ररर जेत्र्रोः जेत्रृषु
स्वसृ एकः द्वौ बहवः
प्रथमा स्वसा स्वसारौ स्वसारः
सम्बोधनम् स्वसः स्वसारौ स्वसारः
जद्वतीया स्वसारम् स्वसारौ स्वसॄः
तृतीया स्वस्रा स्वसृभ्याम् स्वसृजभः
चतुथी स्वस्रे स्वसृभ्याम् स्वसृभ्यः
पञ्चमी स्वसुः स्वसृभ्याम् स्वसृभ्यः

षष्ठी स्वसुः स्वस्रोः स्वसॄणाम्
सप्तमी स्वसरर स्वस्रोः स्वसृषु
III. Conjugate the following in the imperative mood, active voice:
परस्मैपदे एकः द्वौ बहवः
उत्तम सराजण सराव सराम
मध्यम सर सरतम् सरत
प्रथम सरतु सरताम् सरिु
आत्मनेपदे एकः द्वौ बहवः
उत्तम ईक्षै ईक्षावहै ईक्षामहै
मध्यम ईक्षस्व ईक्षेथाम् ईक्षध्वम्
प्रथम ईक्षताम् ईक्षेताम् ईक्षिाम्
IV. Translate the following into English after breaking up the sandhis:
1. रथेन जेता गच्छतु । The conqueror should go by chariot.
2. दु जहतरो मातरं नमिु ।= दु जहतरः मातरम् नमिु | The daughters should bow down to the mother.
3. नेत्रे स्वन्ति । Hail to the leader.
4. शठ उद्यानात् फलान्यचोरयत् । = शठः उद्यानात् फलाजन अचोरयत् ।The rogue stole the fruits from
the garden.
5. श्रोतारो गुरोवाचनैिुष्यिु । = श्रोतारः गुरोः वचनै तु ष्यिु
।May the hearers be pleased by the words of
्
the Guru.
6. भ्रात्रा सह स्वसारं मृगयै । I should search for (my) sisiter with (my) brother.
7. हे बाल जपतरम् आपृच्छस्व । O boy ! Take leave of your father.
8. हे नप्तमाा जवषीद ।O Grandson , Don't grieve.
9. भायाया सह जामाता जपतुगृाहं गच्छतु । = भायाया सह जामाता जपतुः गृह्म् गच्छतु । The son-in-law should
go with his wife to the father's house.
10. दातारौ ननां द्रे मालामयच्छताम् । = दातारौ ननां द्रे मालाम् अयच्छताम् । The two donors gave a
garland to the sister-in-law.
11. जीवने कताा रः एव सुखमजधगच्छन्ति । = जीवने कताा रः एव सुखम् अजधगच्छन्ति । In life, only the
doers obtain happiness.
12. नेतारमनुसराम । = नेतारम् अनुसराम । Let us follow the leader. or We should follow the leader.
13. प्रातः सजवताकाशे राजत्रं पराजयते । = प्रातः सजवता आकाशे राजत्रम् पराजयते ।At dawn, the sun
defeats the night in the sky.
14. पुनमान्यध्वम् । You all should think again.
15. लोभात् शठः पापं करोजत ।The rogue commits (does) sin due to greed.
16. जपतरं मातरं चाजद्रयामहै । We should respect the father and the mother.
17. प्रातः कायामारभेथाम् । = प्रातः कायाम् आरभेथाम् ।You both should start the work at dawn.
18. हे श्रोतारः , पापात् जनवताध्वम् ।O listeners ! desist from sin!
19. हे नप्तारौ , जमत्राणामग्रेऽजप जववदे थे । = हे नप्तारौ , जमत्राणाम् अग्रे अजप जववदे थे ।O grandsons! you
both argue even in the presence of friends.
20. लोभात् क्रोधः प्रभवजत , लोभात् कामः प्रवताते । लोभात् मोहश्च नाशश्च , लोभः पापस्य कारणम् ॥Anger

arises from greed, Desire arises from greed, From anger (arise) delusion and destruction, Greed
is the cause of sin.
V Translate the following into Sanskrit:
1. Out of anger (my) brother broke the jar. भ्राता क्रोधात् घटम् अखण्डयत् ।
2. May the donors give wealth to the people of the village. दातारः ग्रामस्य जनेभ्यः धनम् यच्छिु । =
दातारो ग्रामस्य जनेभ्यो धनं यच्छिु ।
3. Let him live in the forest.वने वसतु / जीवतु।
4. See the beauty of the garden. उद्यानस्य शोभनम् पश्य । = उद्यानस्य शोभनं पश्य ।
5. You desire happiness : desist from greed.सुखम् इच्छजस : लोभात् जनवतास्व । वा सुखाय स्पृहयजस :
लोभाजन्नवतास्व ।
6. The man sat in the garden with (his) two grandsons.नरः नप्तृभ्याम् सह उद्याने असीदत् /उपाजवषत् ।
= नरो नप्तृभ्याम् सहोद्यानेऽसीदत् /सहोद्यान उपाजवषत् ।
7. Hail to the poets ! स्वन्ति कजवभ्यः ।
8. O sister, do not abandon the house. हे स्वसर् , गृहम् मा त्यज ।
9. The hearers stood again in front of the palace. श्रोतारः प्रासादस्य अग्रे पुनर् अजतष्ठन् । = श्रोतारो
प्रासादस्याग्रे पुनरजतष्ठन् ।
10. Through the destruction of the enemies the conqueror has freed the country. अरीणाम् नाशेन
जेता दे शम् अमुञ्चत् ।
11. May I always live among my brothers. अस्माकम् भ्रातृषु सदा वसाजन/जीवाजन ।
12. Let the leader punish the rogues.नेता शठान् ( दण्डयतु ।
13. O daughters , follow (your) mother up to the house. हे दु जहतरः आ गृहात् मातरम् अनुसरत । = हे
दु जहतरो, आगृहात् मातरमनु सरत ।
14. May sin, the cause of misery, perish! पापम् दु खस्य कारणम् नश्यतु । = पापं , दु खस्य कारणम्
नश्यतु ।
15. O heroes! Fight with the enemies, follow the leader, and protect the country. हे वीराः ! अरीन्
युध्यध्वम् नेतारम् अनुसरत , दे शम् रक्षत च ।

Exercise 14
II. Translate the following into English and change the voice:
१. माता पुत्रं न् कदाजप जवस्मरजत । Mother never forgets (her) son. (Active)
Son is never forgotten by (her) mother. पुत्रः मात्रा न् कदाजप जवस्मृ यते । (Passive)
२. इदमन्तिमं कुसुमं तुभ्यं यच्छाजन । I should give you this last flower. (Active)
You should be given this last flower by me. त्वम् इदमन्तिमं कुसुमं मया दीयस्व (मध्यम पुरुष:
एकवचनम् लोट् लकारः आत्मनेपदः) (Passive)
३. रामः सॊतां वनेऽत्यजत् । Rama abandoned Sita in the forest. (Active)
Sita was bandoned by Rama in the forest. सीता वने रामेण अत्यज्यत । (Passive)
४. क्षुद्रः सपो हररमद् शत् ।Small snake bit Hari.(Active)
Hari was bitten by small snake. हररः क्षुद्रेण सपेण अदश्यत । (Passive)

५. अमू (प्राजतपजदकम् अदस् (that) ; प्रथमा जवभन्तक्त जद्ववचनम्) कथां कथयत: (typo error in Antoine) ।
Those two tell a story.(Active)
The story is told by those two. कथा अमूभ्यां कथयते । (Passive)
६. दू तौ नृपतेः पुत्रमनयताम् । ७. नेतारं वीरै ः सहानुसराम । ८. इमं लघुं भारं वह; अन्यथा प्रभुस्त्ां ताडयेत् ।
९. कन्याया वधोऽधमेन नरे णाजदश्यते । १०. मम वचनाजन यजद यूयमवगच्छे त् यूयमाशां न त्वजेत । ११. वयं
रामं वीरं मन्यामहे । १२. त्वं पापमकरोः, अत एवाहं त्वां जनन्दाजम । १३. िनेन बहूजन रत्नान्यचोयाि ।Many
jewels were stolen by the thief.(Passive)
The thief stole many jewels. िेनः बहूजन रत्नाजन अचोरयत् ।(active)
१४. दु जानानां धनं जवजधना हृइयताजमजत सुमजतनोद्यते = दु जानानां धनं जवजधना हृइयताम् इजत सुमजतन् उद्यते । )
Wicked people's wealth should be taken away by fate; thus is spoken by wise person.
Fate should take away the wealth of a wicked person; thus speaks wise person.ivix ÊjRnana<
xn< hrtu #it sumit> vdit, १५. जचरं प्रासादमजधजतष्ठ । ) May you live long in the palace.(Active; लोट्
लकारः)
May the palace be dwelled by you for a long time. प्रसादः च्रं त्वया अजधसस्थीयते । (Passive)
१६. हे बालौ, युवामाचायं तून्तिइं सेवेयाथाम् (धातुः सेव् (भ्वाजदगणः; आत्मनेपदः; जवजधजलङ् ; मध्यम पुरुषः
जद्ववचनम्) ।You two boys should silently serve the teacher.(Active)
The teacher should be silently served by the two of you boys. आचायाः युवाभ्यां बालाभ्यां तूिीं सेव्येत
। (Passive)

III. Translate the following into Sanskrit
1. That boundless ocean was seen by many heroes. असौ ( (प्राजतपजदकम् अदस् (that) ; प्रथमा
जवभन्तक्त एकवचनम्) असीमः उदजधः बहुजभः वीरै ः अपश्यत । (Passive)
2. Two trees were broken by the wind.द्वौ वृक्षौ अजनलेन अलुप्येताम् । (धातुः लुप् तुदाजद गणः )
(Passive)
3. Let the theif be seized! िेन: गृह्येताम् । धातूः ग्रह् (9th conjugation; to seize) (Passive)
4. I am ordered by the preceptor. गुरुजभः अहं जशष्ये । (धातुः शास् (2nd conjugation; to command)
(Passive)
5. Two cows were bound with a rope. धेनू रज्ज्वा अबध्येताम् । धातुः बन्ध् (9th conjugation; to bind)
(Passive)
6. Enough with shame. अलं लज्जया ।
7. Let your tungue move and let your eyes shine. तव जजह्वा सरतु नेत्रौ च प्रकाशेताम् । लोट् लकारः
8. Our father was given (दु लाभ) book (= a rare book was given to our father). दु काभं पुिकं
अस्माकं जनकं अदीयत । (Passive)
9. The work should begun now.अधुना कमा रभ्यताम् । आ + धातुः रभ् ; लोट् लकारः । (Passive)
10. If truth be not spoken you will be punished (potential).यजद सत्यं न उच्येत (passive धातुः वच्
(2nd conjugation; जवजधजलङ् ) त्वं दण्डे येथाः (धातुः दण्ड (10th conjugation; to punish; आत्मनेपदः
जवजधजलङ् (active) ।
11. They two may be bleamed for their conduct. तौ तेषाम् आचारे ण जनन्दे ताम् । धातुः जनन्द् (भ्वजद
गणः) ( active )
12. For a long time the sage stood silently before the dead body of his son. मुजनः मृतस्य् पुत्रस्य

शरीरं अजभतः जचरं तूिीं अजतष्ठत् ।
13. Let the wrethed girls be brought to the hose.' otherwise they might die. दीनाः बालाः गृहे
आनीयताम् (लोट् लकार् ः passive) अन्यथा एनाः (प्राजतपजदकम् इदम् F; this जद्वतीया वचनम् बहुवचनम्))
जियिाम् (लोट् लकारः)
14. You two should never forget your generous mother. युवां न् कदाजप य्वयोः उदारं मातरं स्मरे तम्
(धातुः स्मृ ; जवजधजलङ्; मध्यम पुरुषः जद्ववचनम्)
15. Thou art called by thy father. त्वं तव जनकेन हूयसे ।
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