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II Decline fully: श्वश्रू
स्त्रीः

एकीः

द्वौ

बहवीः

प्रथमा

श्वश्रीः

श्वश्र्वौ

श्वश्र्वीः

सम्बोधनम ् श्वश्ु

श्वश्र्वौ

श्वश्र्वीः

श्वश्र्वौ

श्वश्रीः

द्ववतरया

श्वश्रम ्

तत
ृ रया

श्वश्र्वा श्वश्भ्
र याम ् श्वश्भर ीः

चतुथी

श्वश्र्वै श्वश्रभ्याम ् श्वश्रभ्यीः

पञ्चमर

श्वश्र्वाीः श्वश्रभ्याम ् श्वश्रभ्यीः

षष्ठी
सप्तमर

श्वश्र्वाीः

श्वश्र्वोीः श्वश्रणाम ्

श्वश्र्वाम ् श्वश्र्वोीः

श्वश्रषु

III. Conjugate the following in the potential mood ( ववधिलिङ्) active voice (कर्तरि प्रयोगः):
कुप ् (दिवादि गणः; be angry)
परस्तमैपदे
प्रथम
मध्यम

एकीः

द्वौ

बहवीः

कुप्येत ् कुप्येताम ् कुप्येयुीः
कुप्येीः

कुप्येतम ् कुप्येत

उत्तम कुप्येयम ् कुप्येव

कुप्येम

प्र-बि
ु ् (भ्वादि गणः; to wakeup)
परस्तमैपदे
प्रथम
मध्यम

एकीः

द्वौ

बहवीः

प्रबोधेत ् प्रबोधेताम ् प्रबोधेयुीः
प्रबोधेीः

प्रबोधेतम ् प्रबोधेत

उत्तम प्रबोधेयम ् प्रबोधेव

प्रबोधेम

मृ (र्ि
ु ादि गणः to die)
आत्मनेपदे

एकीः

द्वौ

बहवीः

प्रथम

भियेत भियेयाताम ् भियेरन ्

मध्यम

भियेथाीः भियेयाथाम ् भियेध्वम ्

उत्तम

भियेय

भियेवहह

भियेमहह

कृ (8th conjugation; to do)
परस्तमैपदे एकीः
प्रथम

द्वौ

बहवीः

कुयाात ् कुयााताम ् कुयीःुा

मध्यम कुयााीः कुयाातम ् कुयाात
उत्तम कुयााम ् कुयााव कुयााम
अस ् (अिादि गणः; to be)
परस्तमैपदे एकीः
प्रथम

द्वौ

बहवीः

स्तयात ् स्तयाताम ् स्तयीःु

मध्यम स्तयाीः स्तयातम ् स्तयात
उत्तम स्तयाम ् स्तयाव स्तयाम
IV. Translate the following into English after breaking up the sandhis:
१. श्वसूः वध्वै न कुप्येर् ् ।
1. May the mother-in-law not be angry at the bride.
२. मुनयोः अधितर्ष्ठे युः आश्रमम ् ।
2. May the sages stay in an ashram.
३. ववद्या सािूनाां तनधिः स्यार् ् ।
3. May knowledge be the repository of the good people.
४. एकिा प्रार्ः प्राबोिां क्षेत्रेषु च अगच्छाम ् ।
4. Once upon a time I woke up in the morning and went to the field.
५. हे नेर्ि् आदिश चम्वा वीिाणाां भयां न अस्स्र् ।
5. O leader, give command that there is no reason to fear by the army of the brave.
६. िर्
त ाः ववद्यायै न कल्पेिन ्।
ु न
6. Bad people are not to be (are not) fit for knowledge.
७. हे बािौ, सवतिा सत्यां भाषेयाथाम ् ।
7. O two children, may you always speak the truth.
८. अलसना इव नेत्रेण ऋवषः र्नानाां मर्ीः ववध्यतर्।
8. As if through a sword, the wise person pierces the minds of the people with his eye.

९. उस्त्र्ष्ठन्र्ु निाः नायतः च शत्रण
ू ाां च भयार् ् िे शां मञ्
ु चन्र्।ु
9. Men and women should rise and free the country from the fear of the enemies.
१०. नप
ृ तर्ां परिर्ः िास्यः इव चन्रां परिर्ः र्ािाः कम्पन्र्े ।
10. Like maid-servants around a king, the stars tremble around the moon.
११. गिु वः शास्त्राणण अवगच्छे यःु ।
11. May the teachers know the scriptures.
१२. र्ोियेः औषिम ् ।
12. You should measure the medicine.
१३. पुस्र्केभ्यः एव ववद्याां न िभेध्वम ् ।
13. It is not possible for you to gain knowledge by books alone.
१४. यदि िर्
त ाः िोके र्येयुः मुनयः भाषाया तनवर्ेिन ् ।
ु न
14. If the wicked people were to win in the world, t the wise may be desisted by speech.
१५. र्ाडय यदि इच्छलस ककन्र्ु वपर्ुः आिे शां स्मि ।
15. If you wish to beat, but remember father's command.
१६. प्रार्ः प्रबोिेर् ् निः, िर्
त ान ् त्यर्ेर् ्, ईश्विां पूर्येर् ्, भ्रार्ॄन ् सान्त्वयेर् ्, सत्यां विे र् ् यदि एषाां कुयातर् ्
ु न
न किावप ि:ु खस्य कािणां स्यार् ् ।
16. The man should wake up early in the morning, give up bad company, worship the Lord,
console the brothers and speak the truth. If you were to do this, there will be no reason for
sorrow.
V. Translate the following into Sanskrit.
1. On the order of the king the army may set out for the village.
1 n&pSy Aadezaर् ् चमःू ¢amay àclyeyu>

= n&pSy Aadezaच्चमःू ¢amay àclyeyu> ,

2. If you were to rise early, you would roam along the river’s bank.
2 यदि प्रार्ः उस्त्र्ष्ठे ः नद्याः र्ीिे अटे ः = yid àat %iÄóeनद्
त यास्र्ीreऽAqe>,
3. People should know the modesty of the sages.
3 र्नाः मतु ननाम ् ववनयम ् अवगच्छे यःु = र्ना मतु ननाां ववनयमवगच्छे यःु ।
4. Wait a moment: I just put down (my) book and come.
4 क्षणम ् कुरु मम पुस्र्कम ् तनक्षक्षपेयम ् आगच्छे यम ् च = क्षणां कुरु मम पुस्र्कां तनक्षक्षपेयमागच्छे यां
च।

5. Maid-servants should follow the bride up to the house of (her) mother-in-law.
5 िास्यः श्वश्वाः गह
ृ म ् विूम ् अनुसिन्र्ु = िास्यः श्वश्वा गह
ृ ां विूमनुसिन्र्ु ।
6. If you long for knowledge, you should dwell in a hermitage with (your) teacher
६. यदि ज्ञानाय इच्छसे गुरुणा सह आश्रमम ् वस = यदि ज्ञानायेच्छसे गुरुणा सहाश्रमां वस ।
7. You tremble out of fear of God; you should worship God out of devotion.
७. ईश्विस्य भयार् ् कम्पसे ईश्विस्य भकर्ेः पूर्यः = ईश्विसे भयात्कम्पस ईश्विस्य भकर्ेः पूर्यः
।
8. Men live and die, kings conquer and perish; truth alone does not die.
८. निाः र्ीवेयुः लियेिन ् च नप
ृ र्यः र्ेयुः नश्येयुः च ककन्र्ु सत्यम ् एव न लियर्े = निा
र्ीवेयुलितयेिांश्च नप
ृ र्यो र्ेयुनश्त येयुश्च ककन्र्ु सत्यमेव न लियर्े ।
9. Like a star in the sky, like a lotus in the lake, like a flower on a creeper, the sage should live in
the world for the happiness of men.
९ आकाशे र्ािः इव हृिे कमिम ् इव िर्ायाम ् कुसम
ु म ् इव मतु नः र्नानाम ् सख
ु ाय िोके र्ीवेर् ् =
आकाशे र्ाि इव हृिे कमिलमव िर्ायाां कुसुमलमव मुतनर्तनानाां सुखाय िोके र्ीवेर् ् ।
10. Do not be angry with (your) friend; anger could only be the cause of sin.
१०. लमत्रे न कुप्य क्रोिः पापस्य कािणम ् स्यार् ् = लमत्रे न कुप्य क्रोिः पापस्य कािणां स्यार् ् ।
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II. Translate the following into English after breaking up the sandhis:
१. व्याधिर्या स्वस्त्रा सह गह
ृ ां गच्छे यम ् ।
1. I should go to the house along with (my) sick sister.
२. प्रसन्ने वारिणण पीनाः लशशवः िीव्यस्न्र् ।
2. The fat children play in the clear water.
३. अन्िस्य नप
ृ र्ेः कृपणे िदु हर्िौ व्यपद्येर्ाम ् ।
3. Thetwo unfortunate daughters of the blind king fell into misfortune.
४. िाञ्यै मात्रे कुशिाः पत्र
त ां ित्नां यच्छन्र्ु ।
ु ाः िि
ु भ
4. The skillful sons should give the hard-to-get jewel to the generous mother.
५. र्ीव्रेण िःु खेन वद्ध
ृ याः नायातः नेत्राभ्याम ् अश्रणू ण रवस्न्र् ।
5. Tears run from the eyes of the old woman due to acute misery.
६. हे स्वसः वपर्ःु गह
ृ े तर्ष्ठे ः ।
6. O sister, may you stay in father's house.
७. आशन
ु ा अश्वेन वीिः शत्रम
ु ् अभ्यिावर् ् ।
7. The brave man attacked the enemy with the swift horse.
८. िर्
त ः खञ्र्ां निम ् अधिक्षक्षपतर्।
ु न
8. The bad man abuses the lame (person).
९. गुरून ् भािान ् िासाः शीषेः अकुवतन ् ।
9. The servants placed the heavy loads on the head.
१०. साध्वी िदु हर्ा मार्िां वन्िर्े ।
10. The virtuous daughter bows to the mother.
११. प्रभोः समक्षां िास्यौ र्ानभ्
ु याां भम
ू ौ अपर्र्ाम ् ।
11. The two female servants fell to the ground from their knees in the presence of the Lord.
१२. चािवः िर्ाः सुिभीणण कुसम
ु ातन च उद्याने िोहस्न्र् ।
12. Lovely creepers and fragrant flowers grow in the garden.
१३. कृत्रत्रमेण क्रोिेन क्षुरां बािां तनन्िातन ।
13. I should scold the small child with artificial anger.
१४. यदि तनत्यातन कायातणण कुयातः न ववपद्येथाः ।
14. If you take care of your daily actions, you will not fall into misfortune.

१५. बहवः लशशवः मिुने स्पह
ृ यस्न्र् ।
15. Many children desire for honey.
१६. अिे ः र्ीव्रेण अलसना हर्ां वीिां वन्िमहै ।
16. We should bow to the brave men killed by the sharp sword of the enemy.
१७. ग्रामां गन्र्ािः मुनयः कूपस्य स्वाि ु अम्बु वपबन्र्ु ।
17. The sages, going to the village, should drink the sweet water of the well.
१८. नवस्य प्रासािस्य पश्चार् ् क्षुराणण गह
ृ ाणण सस्न्र्।
18. There are small houses behind the new palace
III. Make the following adjectives agree with the following nouns:
कुशिेषु निे षु

। कुशिासु नारिषु । कुशिेन

कववना । कुशिाय शत्रवे ।

शच
ु ी बािौ । शच
ु ौ र्िे or शधु चतन र्िे । शच
ु ी मर्ी । शच्
ु याः िदु हर्ुः = शच्
ु या िदु हर्ुः or शच
ु ेः
िदु हर्ुः = शच
ु ेित दु हर्ुः ।

चारु कुसुमम ् । चारुणः वारिणः = चारुणवातरिणः । चारुणा बालिकया । चारुणण नद्याम ् ।
वकत्रा नप
ृ ेण । वकर् ृ लमत्रम ् । वकत्री गदृ हणी । वकत्रीणाां श्वश्रूणाम ् ।
IV. Translate the following into Sanskrit:
1. O Lord, be favourable!
1 he $ñr प्रसन्नो Év,
2. A skillful leader obtains many things.
२. कुशिा नेर्ा बहूतन वस्र्ूतन प्रपद्यर्े ।
3. The one-eyed servant burnt the heap of soft wood.
३. काणः िासः मि
ु ाम ् िारुणाम ् िालशम ् अिहर् ् = काणो िासो मि
ु ाां िारुणाां िालशमिहर् ् ।
ृ ण
ृ ण
4. A pure mind is like a fragrant flower.
४. शधु च मनः सुिलभम ् कुसम
ु म ् इव = शधु च मनः सुिलभां कुसम
ु लमव ।
5. Let the eloquent queen lead the heroes.
५. वक्री िाज्ञी वीिान ् नयर्ु = वक्री िाज्ञी वीिान्नयर्ु ।

6. Hail to the victorious king!
६. स्वस्स्र् र्ेत्रे नप
ृ ाय ।

7. You insult the wretched blind men, but you do not blame the wicked man.

७. त्वम ् अन्िान ् कृपाण ् निान ् अधिक्षक्षपलस ककन्र्ु िष्ु टम ् निम ् न तनन्िलस = त्वमन्िान ् कृपाण ् निान ्
अधिक्षक्षपलस ककन्र्ु िष्ु टां निां

न तनन्िलस ।

8. Persons of the village carried the bodies of the dead heroes to the bank of the river.
८. ग्रामस्य निाः मर्
ृ ानाम ् वीिाणाम ् िे हान ् नद्याः र्ीिम ् अवहन ् = ग्रामस्य निा मर्
ृ ानाां वीिाणाां िे हान ्
नद्यास्र्ीिमवहन ् ।

9. In the lovely garden many creepers and many trees scatter (their) fragrant flowers
on the soft ground.
९. चािौ उद्याने बहवः िर्ाः बहवः वक्ष
ृ ाः च सुिलभणी पुष्पाणण मि
ृ ौ भूमौ व्यस्यस्न्र् = चािावुद्याने बहवो
िर्ा बहवो वक्ष
ृ ाश्च सुिलभणी पुष्पाणण मि
ृ ौ भूमौ व्यस्यस्न्र् ।

10. Let the victorios hero pierce the enemy with (his) sharp sword.
10 jeta vIr> ArIन ् tIìe[ अलसना VyXytu = र्ेर्ा वीिोऽिीांस्र्ीव्रेणालसना VyXytu,

11. Sick and wretched, the travellers stood near the well.

११. व्याधिर्ाः कृपणाः च गन्र्ॄणण कूपम ् तनकषा अतर्ष्ठन ् = व्याधिर्ाः कृपणाश्च गन्र्णॄ ण कूपां तनकषातर्ष्ठन ्
।

12. In (his) new book the teacher has summarized many things.

१२. नवे पुस्र्के गुरुः बहूतन वस्र्ूतन उपासांहिर् = नवे पुस्र्के गुरुबतहूतन वस्र्ून्युपासांहिर् ।
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II Conjugate

नी (भ्वादि गणः; िट् िकािः , कमतण; to leadस् )
कमाणण एकीः

द्वौ

बहवीः

प्रथम नरयते नरयेते नरयन्ते
मध्यम नरयसे नरयेथे नरयध्वे
उत्तम नरये नरयावहे नरयामहे
कृ (र्नादि गणः; िट् िकािः कमतणण; to do )

कमाणण एकीः

द्वौ

बहवीः

प्रथम क्रियते क्रियेते क्रियन्ते
मध्यम क्रियसे क्रियेथे क्रियध्वे
उत्तम क्रिये क्रियावहे क्रियामहे
िा (ह्वादि गणः िट् िट् िकािः कमतणण; to give )

कमाणण एकीः

द्वौ

बहवीः

प्रथम दीयते दीयेते दीयन्ते
मध्यम दीयसे दीयेथे दीयध्वे
उत्तम दीये दीयावहे दीयामहे
धचन्र् ् (चुिादि गणः, िङ् िकािः; कमतणण; to think)

कमाणण
प्रथम

एकीः

द्वौ

बहवीः

अचचन्त्यत अचचन्त्येताम ् अचचन्त्यन्त

मध्यम अचचन्त्यथाीः अचचन्त्येथाम ् अचचन्त्यध्वम ्
उत्तम

अचचन्त्ये

अचचन्त्यावहह अचचन्त्यामहह

मुच ् (र्नादि गणः; िङ् िकािः; कमतणण; to release)

कमाणण
प्रथम

एकीः

द्वौ

बहवीः

अमुच्यत अमुच्येताम ् अमुच्यन्त

मध्यम अमुच्यथाीः अमुच्येथाम ् अमुच्यध्वम ्

उत्तम

अमुच्ये

अमुच्यावहह अमुच्यामहह

वव-स्र् (भ्वादि गणः; िङ् िकािः; कमतणण, to vanquish)

कमाणण
प्रथम

एकीः

द्वौ

बहवीः

व्यजरयत व्यजरयेताम ् व्यजरयन्त

मध्यम व्यजरयथाीः व्यजरयेथाम ् व्यजरयध्वम ्
उत्तम

व्यजरये

व्यजरयावहह व्यजरयामहह

सेव ् (भ्वादि गणः; िोट् िकािः; कमतणण; to serve)

कमाणण

एकीः

द्वौ

बहवीः

प्रथम सेव्यताम ् सेव्येताम ् सेव्यन्ताम ्
मध्यम सेव्यस्तव सेव्येथाम ् सेव्यध्वम ्
उत्तम

सेव्यै

सेव्यावहै सेव्यामहै

अधि-क्षक्षप ् (र्ुनादि गणः; िोट् िकािः; कमतणण; to offend)

कमाणण

एकीः

द्वौ

बहवीः

प्रथम अचधक्षिप्यताम ् अचधक्षिप्येताम ् अचधक्षिप्यन्ताम ्
मध्यम अचधक्षिप्यस्तव अचधक्षिप्येथाम ् अचधक्षिप्यध्वम ्
उत्तम

अचधक्षिप्यै

अचधक्षिप्यावहै अचधक्षिप्यामहै

चिु ् (चिु ादि गणः; िोट् िकािः; कमतणण; to steal)

कमाणण

एकीः

द्वौ

बहवीः

प्रथम चोयाताम ् चोयेताम ् चोयान्ताम ्
मध्यम चोयास्तव चोयेथाम ् चोयाध्वम ्
उत्तम

चोयै

चोयाावहै चोयाामहै

र्ुद् ( र्ुिादि गणः; ववधिलिङ्; कमतणण; to strike)

कमाणण
प्रथम

एकीः

द्वौ

बहवीः

तुद्येत तुद्येयाताम ् तुद्येरन ्

मध्यम तुद्येथाीः तुद्येयाथाम ् तुद्येध्वम ्

उत्तम तुद्येय

तुद्येवहह

तुद्येमहह

स्म ृ (भ्वादि गणः; ववधिलिङ्; कमतणण; to remember)

कमाणण
प्रथम

एकीः

द्वौ

बहवीः

स्तमयेत स्तमयेयाताम ् स्तमयेरन ्

मध्यम स्तमयेथाीः स्तमयेयाथाम ् स्तमयेध्वम ्
उत्तम स्तमयेय

स्तमयेवहह

स्तमयेमहह

िभ ् (भ्वादि गणः; ववधिलिङ्; कमतणण; to obtain)

कमाणण
प्रथम

एकीः

द्वौ

बहवीः

लभ्येत लभ्येयाताम ् लभ्येरन ्

मध्यम लभ्येथाीः लभ्येयाथाम ् लभ्येध्वम ्
उत्तम लभ्येय

लभ्येवहह

लभ्येमहह

III. Translate the following into English:
एर्स्स्मन ् िे शे गोपाि: अलभिेयेन नप
ृ तर्: अवसर् ् । In this country there lived a king by the
name Gopala.

एकिा प्रार्ः र्ेन नगयातः मिहािक: अदृश्यर् । Once in the morning the sweeper of the city
was seen by him.

र्स्य िशेनेन नप
ृ ः भशम
ृ ् ् अकुप्यर् ् , मिहािकस्य विम ् आदिशर् ् ।The king became greatly
angry by his sight, and ordered the killing of the sweeper.

नप
ृ र्े: आिे शेन तनिपिािः र्नः ववमूढः अभवर् ् ।The innocent person became bewildered by
the king's order.

नप
ृ स्य सभायाम ् सुमतर्: अभिेयेन पारिषि आसीर् ् । In the king's court, there was a courtier
by the name Sumati.

सः मिहािकम ् अभाषर् ् -"विार् ् पूवतम ् एव मम समीपम ् आगच्छ । त्वया वचनम ् भाष्यर्ाम ् ।" He told
the sweeper, "You come near me before the killing and say (these) words."

विस्य स्थानम ् अगच््र् ् मिहािकः । The sweeper went to the place of execution.

विार् ् पव
ू तम ् सः सुमर्ेः समीपम ् आगच्छर् ् । Before the execution he went near Sumati.
र्म ् वचनम ् अभाषर् । He spoke the words.
ककन्र्ु र्ौ नप
ृ ेण अदृश्येर्ाम ् । But those two were seen by the king.
नपतर्ः सुमतर्म ् अपच्
त ेन ककम ् अभाष्यर् ?" The king asked Sumati "What was
ु न
ृ छर् ् - "र्ेन िर्
spoken by that bad person?"

सुमतर्ः अविर् ् - "एर्द् र्स्य वचनम ् - प्रार्ः मया नप
ृ ः अवािोकयर् । Sumati said "These are
his words: 'The king was seen by me in the morning.

र्स्य िशतनार् ् मम विः भवतर् । Because of his sight, my killing happens.
नप
ृ ेण अवप प्रार्ः अहम ् अदृश्ये

I was also seen by the king in the morning.

ककन्र्ु मम िशतनार् ् र्स्य विः न अस्स्र् । But because of my sight he is not killed.
आवयोः कर्िः िर्
त ः? Out of us two who is the bad person ?
ु न
नप
ृ ः एर्ातन वचनातन अधचन्र्यर् ् । The king thought over these words.
क्षणार् ् अनन्र्िम ् सः क्रोिार् ् न्यवर्तर् मिहािकम ् च अमुञ्चर् ् । After a while his anger went
away and he released the sweeper.

Exercise 14 (page 67)
II. Translate the following into English and change the voice:
१. मार्ा पुत्रां न किावप ववस्मितर् । Mother never forgets (her) son. (Active)

Son is never forgotten by (her) mother. पुत्रः मात्रा न किावप ववस्मय
ृ र्े । (Passive)
२. इिमस्न्र्मां कुसुमां र्ुभ्यां यच्छातन = इिम ् अस्न्र्मां कुसुमां र्ुभ्यां यच्छातन (िोट् िकािः) । I
should give you this last flower. (Active)
You should be given this last flower by me. त्वम ् इिमस्न्र्मां कुसम
ु ां मया िीयस्व (मध्यम पुरुष:
एकवचनम ् िोट् िकािः आत्मनेपिः) (Passive).

३. िामः सीर्ाां वनेऽत्यर्र् ् । Rama abandoned Sita in the forest. (Active)

Sita was abandoned by Rama in the forest. सीर्ा वने िामेण अत्यज्यर् । (Passive)
४. क्षुरः सपो हरिमिशर् ् ।Small snake bit Hari.(Active)

Hari was bitten by a small snake. हरिः क्षुरेण सपेण अिश्यर् । (Passive)
५. अमू (प्रातर्पदिकम ् अिस ् (that) ; प्रथमा ववभस्कर् द्वववचनम ्) कथाां कथयर्: (typo error in
Antoine) । Those two tell a story.(Active)

The story is told by those two. कथा अमूभ्याां कथयर्े । (Passive)
६. िर्
ू ौ नप
ु मानयर्ाम ् = िर्
ू ौ नप
ु म ् आनयर्ाम ् (िोट् िकािः)। The two messengers
ृ र्ेः पत्र
ृ र्ेः पत्र
should bring king's son.) (Active)

The king's son should be brought by the two messengers. नप
ु ः िर्
ू ाभ्याां
ृ र्ेः पत्र
आनीयर्ाम ् (Passive)

७. नेर्ािां वीिै ः सहानुसिाम = नेर्ािां वीिै ः सह अनुसिाम (िोट् िकािः)। We, along with heros
should follow the leader.(Active)
The leader should be followed by us, along with the heroes. नेर्ा अस्मालभः वीिै ः सह अनुसय
ृ र्ाम ्
। (Passive)

८. इमां िघुां भािां वह; अन्यथा प्रभुस्त्वाां र्ाडयेर् ् = इमां िघुां भािां वह (िोट् िकािः); अन्यथा प्रभुः
त्वाां र्ाडयेर् ् (िार्ुः र्ड् (10th conjugation; casual form; ववधिलिङ्) । Carry this light weight, or
else the master may beat you. (Active)
Let this light weight be carried by you, otherwise you may be beaten by the master. िघुः भािः
त्वया उह्यर्ाम ् अन्यथा त्वां प्रभुना
र्ाड्येथाः (ववधिलिङ्) । (Passive)

९. कन्याया विोऽिमेन निे णादिश्यर्े =कन्याया विः अिमेन निे ण आदिश्यर्े । Daughter's
killing is ordered by the lowly man (Passive)

The lowly man orders the killing of the daughter. अिमः नि: कन्यायाः विम ् आदिशतर् ।
(Active)

१०. मम वचनातन यदि यय
ू मवगच्छे र् यय
ू माशाां न त्वर्ेर् = मम वचनातन यदि यय
ू म ् अवगच्छे र्

( (ववधिलिङ्) यूयम ् आशाां न त्वर्ेर् (ववधिलिङ्) । If you all should know my words, you all will
not abandon hope. (Active)
If my words are known by you all , hope will not be abandoned by you all. मम वचनातन यदि
युष्मालभः अवगम्येिन ् (ववधिलिङ्) आशा न युष्मालभः त्यज्येर् ((ववधिलिङ्) । (Passive)
११. वयां िामां वीिां मन्यामहे । We consider Rama to be hero. (Active)
Rama is considered to be hero by us. िामः अस्मालभः वीिः मन्यर्े । (Passive)
१२. त्वां पापमकिोः, अर् एवाहां त्वाां तनन्िालम = त्वां पापम ् अकिोः , अर् एव अहां त्वाां तनन्िालम ।
You commiteed sin therefore I bleam you . (Active)
Sin was committed by you, therefore you are blamed by me. पापः त्वया अकक्रयर् अर्ः एव त्वम ्
मया तनन्द्यसे । (Passive)

१३. स्र्नेन बहूतन ित्नान्यचोयतन्र् ।Many jewels were stolen by the thief.(Passive)
The thief stole many jewels. स्र्ेनः बहूतन ित्नातन अचोियर् ् ।(active)
१४. िर्
त ानाां िनां ववधिना हृयर्ालमतर् सम
त ानाां िनां ववधिना हृयर्ाम ् इतर्
ु न
ु तर्नोद्यर्े = िर्
ु न

सुमतर्ना उद्यर्े । ) Wicked people's wealth should be taken away by fate; thus is spoken by
wise person.(Passive)
Fate should take away the wealth of a wicked person; thus speaks wise person. ववधिः िर्
त ानाां
ु न
िनां हिर्ु इतर् सुमतर्ः वितर् । (Active)

१५. धचिां प्रासािमधितर्ष्ठ । May you live long in the palace.(Active; िोट् िकािः)
May the palace be dwelled by you for a long time. प्रसािः धचिां त्वया अधिस्थीयर्ाम ्। (Passive)
१६. हे बािौ, यव
ु ामाचायं र्ष्ू णीां सेवेयाथाम ् (िार्ःु सेव ् (भ्वादिगणः; आत्मनेपिः; ववधिलिङ् ; मध्यम
परु
ु षः द्वववचनम ्) ।You two boys should silently serve the teacher.(Active)

The teacher should be silently served by the two of you boys. आचायतः यव
ु ाभ्याां बािाभ्याां र्ष्ू णीां
सेव्येर् । (Passive)

III. Translate the following into Sanskrit
1. That boundless ocean was seen by many heroes. असौ ( (प्रातर्पदिकम ् अिस ् (that) ; प्रथमा

ववभस्कर् एकवचनम ्) असीमः उिधिः बहुलभः वीिै ः अपश्यर् । (Passive)
2. Two trees were broken by the wind. द्वौ वक्ष
ृ ौ अतनिेन अिुप्येर्ाम ् । (िार्ुः िुप ् र्ुिादि गणः

) (Passive)
3. Let the thief be seized! स्र्ेन: गह्
ृ येर्ाम ् । िार्ूः ग्रह् (9th conjugation; to seize) (Passive)

4. I am ordered by the preceptor. गुरुलभः अहां लशष्ये । (िार्ुः शास ् (2nd conjugation; to
command) (Passive)
5. Two cows were bound with a rope. िेनू िज्ज्वा अबध्येर्ाम ् । िार्ुः बन्ि ् (9th conjugation; to
bind) (Passive)
6. Enough with shame. अिां िज्र्या ।
7. Let your tongue move and let your eyes shine. र्व स्र्ह्वा सिर्ु नेत्रौ च प्रकाशेर्ाम ् । िोट्
िकािः

8. Our father was given (िि
त ) book (= a rare book was given to our father). िि
त ां पस्
ु भ
ु भ
ु र्कां
अस्माकां र्नकां अिीयर् । (Passive)

9. The work should begun now.अिुना कमत आिभ्यर्ाम ् । आ + िार्ुः िभ ्; िोट् िकािः ।
(Passive)

10. If truth be not spoken you will be punished (potential).यदि सत्यां न उच्येर् (passive िार्ःु वच ्
(2nd conjugation; ववधिलिङ् ) त्वां िण्डयेथाः (िार्ःु िण्ड (10th conjugation; to punish; आत्मनेपिः
ववधिलिङ् (active) ।

11. They two may be blamed for their conduct. र्ौ र्ेषाम ् आचािे ण तनन्िे र्ाम ् । िार्ःु तनन्द्
(भ्वदि गणः) ( active )

12. For a long time the sage stood silently before the dead body of his son. मुतनः मर्
ृ स्य पुत्रस्य
शिीिां अलभर्ः धचिां र्ूष्णीां अतर्ष्ठर् ् ।

13. Let the wretched girls be brought to the house.' otherwise they might die. िीनाः बािाः गह
ृ े
आनीयर्ाम ् (िोट् िकाि्ः passive) अन्यथा एनाः (प्रातर्पदिकम ् इिम ् F; this द्ववर्ीया वचनम ्
बहुवचनम ्)) लियेिन ् (ववधिलिङ्)
14. You two should never forget your generous mother. युवाां न किावप युवयोः उिािां मार्िां
स्मिे र्म ् (िार्ुः स्म;ृ ववधिलिङ्; मध्यम पुरुषः द्वववचनम ्)

15. Thou art called by thy father. त्वां र्व र्नकेन हूयसे ।
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III. Decline the following
चारुः किा (singular)
शुची र्िे (dual)

र्े उिािाः नेर्ािः (plural)
अहम ् (singular)
यूयम ् (plural)

इमे (F dual)
अमी (M plural)
III. Conjugate the following
शच
ु ् in imperfect active (िङ् कर्तरि प्रयोगः)
परस्तमैपदे
प्रथम

एकीः

द्वौ

बहवीः

अशोचत ् अशोचताम ् अशोचन ्

मध्यम अशोचीः अशोचतम ् अशोचत
उत्तम अशोचम ् अशोचाव अशोचाम
भाष ् in imperative passive (िोट् कमतणण प्रयोगः)
कमाणण
प्रथम

एकीः

द्वौ

बहवीः

ाष्यताम ् ाष्येताम ्

ाष्यन्ताम ्

मध्यम

ाष्यस्तव

ाष्येथाम ्

ाष्यध्वम ्

उत्तम

ाष्यै

ाष्यावहै

ाष्यामहै

सम ्-पद् in the potential active (ववधिलिङ् कर्तरि प्रयोगः)
आत्मनेपदे

एकीः

द्वौ

बहवीः

प्रथम

संपद्येत संपद्येयाताम ् संपद्येरन ्

मध्यम

संपद्येथाीः संपद्येयाथाम ् संपद्येध्वम ्

उत्तम

संपद्येय

संपद्येवहह

संपद्येमहह

उद्-स्था in the imperative active ( िोट् कर्तरि प्रयोगः)
परस्तमैपदे
प्रथम
मध्यम

एकीः

द्वौ

बहवीः

उत्त्तष्ठतु उत्त्तष्ठताम ् उत्त्तष्ठन्तु
उत्त्तष्ठ

उत्त्तष्ठतम ् उत्त्तष्ठत

उत्तम उत्त्तष्ठानन उत्त्तष्ठाव उत्त्तष्ठाम
V. Translate into English the following verses taken from the Hitopadesha:
Verse 1
ववद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे ववद्ये प्रतर्पत्र्ये ।
आद्या हास्याय वद्ध
ृ त्वे द्ववर्ीयादरयर्े सिा ॥

learning of the weapons [and] of the sciences - there are two types of knowledge
for dignified living |
first is a matter of laughing in old age, second is respected always ||
ववद्या (प्रातर्पदिकम ्, F, प्रथमा ववभस्कर् एकवचनम ्) = knowledge, learning, study.
शस्त्रस्य (प्रातर्पदिकम ् शस्त्र, षष्ठी ववभस्कर् एकवचनम ्) = of weapons

शास्त्रस्य = (प्रातर्पदिकम ् शास्त्र, षष्ठी ववभस्कर् एकवचनम ्) =of sciences
द्वे = two

ववद्ये = (two) (types) of ववद्या
प्रतर्पस्त्र्= gaining, obtaining, propounding, dignity (fame spreading)
प्रतर्पत्र्ये = (प्रातर्पदिकम ्, प्रतर्पस्त्र्, चर्ुथी ववभस्कर् एकवचनम ्) for (-ye)
obtaining, dignity, dignified living
आद्या = first one
हास्याय= for laughing, amusement (प्रातर्पदिकम ् हास्य)

वद्ध
ृ त्वे= in old age; वद्ध
ृ = old person, वद्ध
ृ त्व= old-ness (old age)
द्ववर्ीया_= second

आदरयर्े = get respected;
सिा= always.
Verse # 2
यथा ह्येकेन चक्रेण न िथस्य गतर्भतवेर् ् ।

एवां पुरुषकािे ण ववना िै वां न लसध्यतर् ।।
As a chariot (cart) can't move with one wheel, similarly, without hard work destiny
doesn't bring fruit.
यथा = as, like ( as in - "as this, so that")
ह्येकेन = = by one
चक्रेण = by wheel
न = not
िथस्य = of chariot
गतर्ः भवेर् ् = speed, happens
एव = and, similarly

पुरुषकािे ण = by hard work

ववना = without
िै वां = destiny, the 'forces'
न = not
लसध्यतर् = bears fruit.
Verse #3
उद्यमेन दह लसध्यस्न्र् कायातणण न मनोिथैः ।
न दह सप्ु र्स्य लसांहस्य प्रववशस्न्र् मुखे मग
ृ ाः ।।
Work gets accomplished by effort, industry, not merely by wishing. the animals
don't enter a sleeping lion's mouth.
उद्यमेन = by effort, work
दह = only

लसध्यस्न्र् = bear fruit
कायातणण= projects
न = not
मनोिथैः = by wishing
न = not
दह = (emphasis)
सप्ु र्स्य = of sleeping
लसांहस्य = of lion

प्रववशस्न्र् = enter (loural)
मुखे = in mouth

मग
ृ ाः = animals
Verse #4
िरिरान ् भि कौन्र्ेय मा प्रयच्छे श्विे िनम ् ।

व्याधिर्स्यौषिां पथ्यां नीरुर्स्य ककम ् औषिैः ॥
Hey Arjuna, support the poor; do not bestow wealth on the Lord. Medicines are good
for the afflicted. What is the use for medicines for the healthy?
Verse #5
दुर्जनेन समं सख्यं वैरञ्चाऽपि न कारयेत् ।
उष्णो दहपत चाङ्गारः शीतः कृ ष्णायते करम् ॥

Do not make a friend or an enemy of an evil person. [Because] a burning coal
burns, cold [coal] blackens the hand
िर्
ु तनेन = by evil person
समां = equal

सख्यां = friendship (sakhI = friend)
वैिञ्चाऽवप = vairam + cha + api = and also animosity
न = not
काियेर् ् =should do

उष्णः = = hot (due to burning)
िहतर् = burns
चाङ्गािः = chA~NgAraH = cha + a~NgAraH = and burning coal
शीर्ः = cold
कृष्णायर्े =blackens (कृष्ण = black)
किम ् = hand

