Lesson 8: Exercise Pages 109 - 116
Sanskrit to English
1. पूवर्िस्मन्7/1 काले केनिचद ् िद्वजेन यवैः पूणर्ः शरावः प्राप्तःप्र-आप् PPP 1/1 ।
In a former time, a plate filled with barley was acquired by a twice-born.
2. यतः0 सः दिरद्रः अभवत् ततः0 इमं2/1 यवपूणर्ं शरावं प्राप्य तस्य हृदये प्रभूतः संतोषः जातःजन् PPP 1/1
।
Since he was poor, therefore having acquired this barley-filled plate, in his
heart much joy was born.
3. अनन्तरं स्वग्रामं त्यक्त्वा िचरकालीनस्य िमत्रस्य कुम्भकारस्य मण्डिपकां गत्वा तत्र रात्र्यां7/1
शय्यायां7/1 शियत्वा एवं अिचन्तयत् ।
Thereupon, having left his own village, having gone to the shed of a long time
potter friend, having lay down there in a bed at night, he thought thus.
4. यिद अहं इमं यवपूणर्ं शरावं िवक्रीय कितपयान् कपदर्कान् प्राप्नोिमप्र-आप् 5P pres I/1 तदा तैः कपदर्कैः
अन्यान् घटान् क्रीत्वा िवक्रीय अनेकधा वृद्धेन धनेन प्रभूतािन अन्यािन द्रव्यािन उपक्रीय अनेन
प्रकारेण धनस्य संचयं उत्पाद्य चतस्रः2/+ पत्नीः2/+ पिरणयािम ।
“If I, having sold this barley-filled plate, acquire some kapardakas, then,
having bought other pots with those kapardakas, having sold (them), having
bought many other things with wealth increased in many ways - by this method
having caused the accumulation of wealth, I’ll marry four wives.
5. ततः तासु7/+ पत्नीषु7/+ अिधकरूपवत्यां7/1 अिधकं अनुरागं करोिमकृ 8P pres I/1 ।
Thereafter among those wives, I’ll bestow greater affection on the one having
more beauty.
6. यदा यदा ताः1/+ अन्याः1/+ नायर्ः1/+ ईष्यर्या3/1 द्वन्द्वं कुवर्िन्तकृ 8P pres III/+ तदा तदा अहं कोपेन
आकुलः इत्थं अनेन लगुडने ताः2/+ ताडयािम ।
Whenever the other women make quarrel due to jealousy, then agitated with
anger, I’ll beat them with a club thus.”
7. इित उक्त्वा शय्यायाः उत्थाय तेन िद्वजेन लगुडः िक्षप्तः ।
Having spoken thus, having arisen from the bed, a club was thrown by that
twice-born.
Abbreviations: P = parasmaipada, A = ātmanepada, p- = passive, c- = causative, pres = present, imperf = imperfect, opt = optative, fut = future, perf =
perfect, imper = imperative, aor = aorist, ger = gerund, inf = infinitive, denom = denominative, PPP = Past Passive Participle, PrAP = Present Active
Participle, PrPP = Present Passive Participle, gerv = gerundive, TP = tatpuruṣa, KD = karmadhāraya, BV = bahuvrīhi, & = dvandva

8. अतः तेन लगुडने तस्य यवपूणर्ः शरावः चूिणर् तः भाण्डािन च प्रभूतािन भग्नािन ।
Due to this his barley-filled plate was smashed by the club and many pots were
broken.
9. एषां भाण्डानां भंगस्य शब्देन कुम्भकारेण आगम्य तद ् दृष्ट्वा सः िद्वजः ितरस्कृतः मण्डिपकायाः च
बिहष्कृतः ।
Due to the sound of the breaking of these pots, having come, having seen this
(situation) the twice-born was scolded and expelled from the shed by the potter.
English to Sanskrit
1. पूवर्िस्मन् काले केनिचद ् िद्वजेन दीघर्ं कालं नगरे िभिक्षत्वा यवैः पूणर्ः शरावः प्राप्तः ।
2. अितपापः धूतर्ः नद्याः पाश्वेर् मिन्दरस्य समीपे तं अपश्यत् ।
3. सः धूतर्ः एवं अिचन्तयत् यिद इमं िद्वजं अिधगम्य तं च अनेन लगुडने ताडियत्वा यवपूणर्ं शरावं
प्राप्नोिम तदा यवान् पक्त्वा खादािम शरावं च िवक्रीणािम ।
4. इित िचन्तियत्वा तस्यां रात्र्यां दिरद्रं ब्राह्मणं अिधगम्य धूतर्ः लगुडने मस्तके अताडयत् । ततः शरावः
िद्वजस्य हस्तात् भूम्यां पितत्वा चूिणर् तः अभवत् ।
5. सवेर् यवाः सवर्त्र िवकीणार्ः ।
6. अनन्तरं कितपयाः नराः तस्य शरावस्य भंगस्य शब्देन आगम्य तं च िद्वजं भूम्यां पिततं दृष्ट्वा तं पापं
धूतर्ं गृहीत्वा अतीव अताडयन् ।
7. तिस्मन्नन्तरे सः िद्वजः धूतेर्न अतीव तािडतः अिप भूम्याः उित्थतः ।
8. एिभः नरैः कृपया आक्रान्तैः रक्तेन िविलप्तं तस्य मस्तकं दृष्ट्वा जलेन पूणर्ं भाण्डं आनीय अस्य
मन्दभागस्य िद्वजस्य व्रणं प्रक्षाल्य तस्मै प्रभूताः कपदर्काः दत्ताः ।

Abbreviations: P = parasmaipada, A = ātmanepada, p- = passive, c- = causative, pres = present, imperf = imperfect, opt = optative, fut = future, perf =
perfect, imper = imperative, aor = aorist, ger = gerund, inf = infinitive, denom = denominative, PPP = Past Passive Participle, PrAP = Present Active
Participle, PrPP = Present Passive Participle, gerv = gerundive, TP = tatpuruṣa, KD = karmadhāraya, BV = bahuvrīhi, & = dvandva

