अभ्यास-प्रश्नपत्रम् - 2020-21 (Set -1)
कक्षा - दशमी
संस्कृतम् (कोड-122)

समयः – होरात्रयम्
सम्पूर्ााङ्ाः – 80
सामान्यनिदेशाः• कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 11 पृष्ठानन िुद्रितानन सस्न्त।
• कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 19 प्रश्नााः सस्न्त।
• उत्तरलेखनात् पूर्ं प्रश्नमय क्रिाङ्काः अर्श्यं लेखनीयाः।
• अमय प्रश्नपत्रमय पठनाय 15 ननिेषााः ननर्ावररतााः सस्न्त। अस्मिन् अर्र्ौ केर्लं प्रश्नपत्रं पठनीयि्
उत्तरपुस्मतकायां च द्रकिद्रप न लेखनीयि्।
प्रश्नपत्रस्कवरूपम्‘अ’ - भागः (बहुववकल्पात्मकः)
40 अङ्ाः
‘आ’ - भागः (वर्ािात्मकः)
40 अङ्ाः
(i) अस्मिन् प्रश्नपत्रे द्वौ भागौ मताः।
(ii) ‘अ’ - भागाः बहुद्रर्कल्पात्िकाः अस्मत।
(iii) ‘आ’ - भागाः र्णवनात्िकाः अस्मत।
(iv) प्रश्नसङ्ख्या प्रश्नपत्रानुसारि् अर्श्यिेर् लेखनीया।
(v) सर्ेषां प्रश्नानाि् उत्तराणण संमकृतेन लेखनीयानन।
(vi) प्रश्नानां ननर्देशााः ध्यानेन अर्श्यं पठनीयााः।

1.

‘अ’-भागः
40 अङ्ाः
(बहुववकल्पात्मकाः प्रश्नाः)
अिुप्रयुक्त-व्याकरर्म्
अधोलिखितेषु रेिांकितपदानां सन्धिपदं सन्धिच्छेदपदं वा चिनुत –
(केवलं प्रश्नचतुष्टयम्)
(i) महानगरमध्ये ििदननशं कालायसचक्रम्।
(क) चल +अननशम् (ख) चलत् +अननशम् (ग) चलद +अननशम्
(ii) उदीररतोऽर्थ ः पशुनापप गृह्यते।
(क) उदीर+अर्थः (ख) उद +ईररतः (ग) उदीररतः +अर्थः
(iii) अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजिः+तत्र दल
ु थभः।
(क) योजकित्र (ख) योजकश्तत्र (ग) योजक तत्र
(iv) िः + चित् कृषकः आसीत्।
(क) कसचचत् (ख) कचचत् (ग) कश्चित्
(v) कुसुमावश्चलः समीरचाश्चलता स्यान्मे वरणीया।
(क) स्यात् +मे (ख) स्यान् +मे (ग) सयाद् +मे
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अधोलिखितवाक्येषु रेिाङ्कङ्तपदािां समासं ववग्रहं वा प्रदत्तववकल्पेभ्यः नििुत(केर्लं प्रश्नचतुष्टयि्)
(i) तत्र राजश्चसहं ः नाम राज्ञः पुत्रः वसनत स्म।
(क) राजा पुत्रः (ख) राजपुत्रः (ग) राजस्य पुत्रः
(ii) सवेषां महत्त्वं नवद्यते समयम् अननतक्रम्य।
(क) यर्ासमयम् (ख) समयाननतकारम्य (ग) उपसमयम्
(iii) वानरः (सगवथम्) अत एव कर्यानम यत् अहमेव योग्यः वनराजपदाय।
(क) गवथ सहहतम् (ख) गवेण सहहतम् (ग) गनवथताम्
(iv) वाष्पयानानां मािा संधावनत नवतरन्ति ध्वानम्।
(क) वाष्पयानमाला (ख) वाष्पयानम् (ग) वाष्पयानाय
(v) काकः कृष्णः पपकः कृष्णः को भेदः कपििाियोः।
(क) पपकस्य च काकस्य च (ख) पपकं काकम् च (ग) पपक काक
अधोलिखितवाक्येषु रेिाङ्कङ्तपदािां प्रृवत-प्रत्ययौ संयोज्य ववभज्य वा उनितम्
उत्तरं ववकल्पेभ्यः नििुत(केविं प्रश्नितुष्टयम्)
(i) वाक्पटुः धैयथवान् मंत्री सभायामप्यकातरः।
(क) धैयथ + मतुप् (ख) धीर + मत (ग) धैयथ +क्तवतु
(ii) छात्रा लेखं श्चलखनत।
(ख) छात्र + ङीप (ग) छात्र + त्व (ग) छात्र+ टाप्
(iii) जम्बुकः – स्वानमन् ! यत्रािे सा धूतथ +टाप् तत्र गम्यताम्।
(क) धूतथ (ख) धूता (ग) धूतथत्व
(iv) राजश्चसहं स्य भाया बुद्धि + मतुप् आसीत्।
(क) बुद्धिमती (ख) बुद्धिमत् (ग) बुद्धिमान्
(v) ज्ञानस्य महत् +त्व सवे जानन्ति।
(क) महत्त्वम् (ख) महत् (ग) महत्व
वाच्यस्कय नियमािुगुर्म् उनितं ववकल्पं नििुत। (केविं प्रश्नत्रयम्)
(i) आदशथ: – अखखल! ........ पकं करोपष?
(क) त्वया (ख) त्वम् (ग) अहम्
(ii) अखखल: - मया लेखः…….।
(क) श्चलख्यते (ख) श्चलखानम (ग) श्चलखनत
(iii) आदशथ: – शोभनम् ! त्वं सुंदरं …….. श्चलखश्चस।
(क) लेख (ख) लेखः (ग) लेखम्
(iv) अधुना……….. संस्कृतस्य अभ्यासः पक्रयते।
(क) अहम् (ख) मया (ग) त्वम्
प्रदत्तेभ्यः ववकल्पेभ्यः समुनितं कािबोधकशब्दं नििुत - (केविं प्रश्नितुष्टयम)
(i) हदनेशः प्रातः 6:00……. योगाभ्यासं करोनत।
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(क) षड्वादने
(ख) सपादषड्वादने (ग) साधथषड्वादने
(ii) सः प्रातः 6:45……. अल्पाहारं स्वीकरोनत।
(क) सपादसप्तवादने (ख) पादोन - षड्वादने (ग) पादोन सप्तवादने
(iii) सः प्रातः 8:30………. नवज्ञानं पठनत।
(क) साधथ- अष्टवादने (ख) सपाद- अष्टवादने (ग) पादोन-अष्टवादने
(iv) सः प्रातः 9:15 हहन्दीभाषां पठनत।
(क) नव वादने (ख) साधथ-नववादने (ग) सपाद नववादने
(v) सः 10:00……… गद्धणतं पठनत।
(क) दशवादने (ख) सपाद दशवादने (ग) साधथ दशवादने
वाक्यािुगुर्म् उनिताव्ययपदं नििुत - (केविं प्रश्नत्रयम्)
(i)....... शननवासरः अस्ति।
(क) श्वः. (ख) ह्यः
(ग) अद्य
(ii) अहं ........ गृहं गनमष्यानम।
(क) श्वः
(ख) ह्यः
(ग) अद्य
(iii) दवु थहम्……. जीवनं जातम्।
(क) कदा (ख) अत्र
(ग) अलम्
(iv) प्रकृनतः …….. शरणम् अस्ति।
(क) एव (ख) वृर्ा (ग) कुत्र
अधोलिखितवाक्येषु रेिाङ्कङ्तपदम् अशुद्धम् अस्स्कत। शुद्धपदं ववकल्पेभ्यः नििुत(केविं प्रश्नत्रयम्)
(i) त्वं पाठं पठनत।
(क) पठन्ति
(ख) पठश्चस (ग) पठनत
(ii) सः मधुरः फलं खादनत।
(क) मधुराः
(ख) मधुरम् (ग) मधुराद्धण
(iii) सः पाठं पठ।
(क) पठतु
(ख) पठानम (ग) पठिु
(iv) तौ उपवने क्रीडावः।
(क) क्रीडश्चस
(ख) क्रीडामः
(ग) क्रीडतः
पवितावबोधिम्
रेिांवकत-पदानि आधृत्य समुनितं प्रश्नवािकपदं नििुत - (केविं प्रश्नपञ्चकम्)
(i) उद्याने पलिणां कलरवं चेतः प्रसादयनत।
(क) केषाम्
(ख) कुत्र (ग) केन
(ii) त्वं मानुषात् नबभेपष।
(क) कात् (ख) कस्मात्
(ग) कया
(iii) सुराधधपः ताम् अपृच्छत्।
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(क) कः
(ख) का
(ग) कस्य
(iv) पुत्रं द्रष्टट ं सः प्रस्थितः।
(क) अम् (ख) कम्
(ग) केन
(v) सः भारवेदनया क्रन्दनत स्म।
(क) कस्या:
( ख) केन
(ग) कया
(vi) तत्वार्थ स्य ननणथयः नववेकेन कतुुं शक्यः।
(क) कस्याः
(ख) कस्य (ग) कस्मात्
9. अधोलिखितवाक्येषु रेिाङ्कङ्तपदािां प्रसङ्गािुकूिम् उनितार्थं नििुत1x4=4
(केविं प्रश्नितुष्टयम्)
(i) अनृतं वदश्चस चेत् काकः दशेत्।
(क) सत्यम्
(ख) असत्यम् (ग) वृक्षम्
(ii) सः नवत्तम् उपाश्चजथतवान्।
(क) ज्ञानम्
(ख) वाहनम्
(ग) धनम्
(iii) अवक्रता यर्ा चचत्ते तर्ा वाचच भवेद् यहद।
(क) सरलता
(ख) कहठनता (ग) ज्ञानम्
(iv) पपको वसिस्य गुणं न वायसः।
(क) शुकः
(ख) काकः (ग) गजः
(v) िृषीविः क्रुिः अभवत्।
(क) वृषभः
(ख) कृषकः
(ग) इन्द्रः
10. भावषककायासम्बद्धािां प्रश्नािां समुनितम् उत्तरं ववकल्पेभ्यः नििुत1x6=6
(केविं प्रश्नषट्कम्)
(i) “कज्जलमश्चलनं धूमं मुञ्चनत शतशकटीयानम्” अस्तस्मन् वाक्ये पक्रयापदं पकम्?
(क) मुञ्चनत
(क) कज्जलमश्चलनम् (ख) धूमम्
(ii) “क्रुिः श्चसहं ः इतितः धावनत” अस्तस्मन् वाक्ये पकं नवशेषणपदम्?
(क) श्चसहं ः
(ख) धावनत
(ग) क्रुिः
(iii) “संपत्तौ च नवपत्तौ च महतामेकरूपता” अस्तस्मन् वाक्ये ‘संपत्तौ’ इत्यस्य पकं
नवलोमपदं प्रयुक्तम्?
(क) महताम्
(ख) नवपत्तौ
(ग) एकरूपता
(iv) “तस्तस्मन् गृहे चौरः प्रनवष्टः” अस्तस्मन् वाक्ये नवशेष्यपदं पकम्?
क) तस्तस्मन्
(ख) गृहे
(ग) प्रनवष्टः
(v) “पपता यच्छनत पुत्राय बाल्ये नवद्याधनं महत्” अस्तस्मन् वाक्ये पकं कतृथपदम्?
(क) नवद्याधनम्
(ख). पुत्राय
(ग) पपता
(vi) “अपत्येषु च सवेषु जननी तुल्यवत्सला” अस्तस्मन् वाक्ये माता इत्यस्य
पदस्य कृते पकं पयायपदं प्रयुक्तम्?
(क) तुल्यवत्सला
(ख) जननी
(ग) अपत्येषु
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(vii) “भवान् कुतः भयात् पलाययतः?” अस्तस्मन् वाक्ये पकम् अव्ययपदम्?
(क) भवान्
(ख) भयात्
(ग) कुतः

1
1

‘आ’ - भागः
वर्ािात्मकाः प्रश्नाः40 अङ्ाः
अपवितावबोधिम्
अधोलिखितं गद्ांशं पवित्वा प्रदत्तप्रश्नािाम् उत्तरालर् संस्कृतेि लिित–
10
एकं सुंदरं नवशालं च उपवनम् आसीत्। तस्तस्मन् सुंदरे उपवने फलानाम् अनेके
वृक्षाः आसन्। एकदा एकः जम्बूकः अत्र-तत्र भ्रनमत्वा उपवनम् आगच्छत्। सः अतीव
बुभुश्चक्षतः आसीत्। उपवने सः द्राक्षालतां पश्यनत। तस्यां लतायाम् अनेकानन द्राक्षाफलानन
आसन्। काननचचत् पक्वानन द्राक्षाफलानन आसन् काननचचत् च अपक्वानन। तानन दृष्ट्वा
सः जम्बूकः अचचियत्- ‘अद्य तु अहम् एतानन द्राक्षाफलानन खाहदष्यानम। '
द्राक्षाफलानन प्राप्तुं सः उपरर - उपरर कूदथते परिु द्राक्षाफलानन प्राप्तुं सः सफलः न
अभवत्। सः पुनः पुनः उत्पतनत परिु पुनः पुनः असफलः अभवत्। सः कुपपतः
भवनत। सः द्राक्षाफलानन दृष्ट्वा कर्यनत - एतानन द्राक्षाफलानन अम्लानन सन्ति।
अनिरं ततः स्विानं गच्छनत।
अ. एकपदेि उत्तरत - (केविं प्रश्नद्वयम्)
(1x2=2)
(i) जम्बूकः उपवने पकं पश्यनत?
(ii) पकं जम्बूकः द्राक्षाफलानन प्राप्तुं सफलः अभवत्?
(iii) कः अतीव बुभुश्चक्षतः आसीत् ?
आ. पूर्ावाक्येि लिित - (केविं प्रश्नद्वयम्)
(2x2=4)
(i) फलानां अनेके वृक्षाः कुत्र आसन्?
(ii) द्राक्षाफलानन प्राप्तुं जम्बूकः पकं करोनत?
(iii) द्राक्षाफलानन कीदृशानन आसन्?
इ. अस्कय अिुच्छेदस्कय ृते उपयुक्तं शीषाक संस्कृतेि लिित।
(1)
ई. यर्थानिदेशम् उत्तरत- (केवि प्रश्नत्रयम्)
(1x3=3)
(i) ‘िाददष्यानम’ इत्यस्याः पक्रयायाः कतृथपदं पकम्?
(क) अद्य (ख) एतानन (ग) अहम्
(ii) ‘सुंदरे’ इनत पदस्य नवशेष्यं गद्यांशात् चचत्वा श्चलखत।
(क) उपवने (ख) फलानाम्
(ग) वृक्षाः
(iii) ‘उद्यानम्’ इत्यस्य पदस्य कः पयायः अत्र आगतः?
(क) नवशालम् (ख) उपवनम् (ग) अतीव
(iv) अनुच्छेदे ‘पक्वानन’ इत्यस्य कः नवपयथयः आगतः?
(क) सुन्दराद्धण (ख) द्राक्षाफलानन (ग) अपक्वानन
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रििात्मक-कायाम्
12 भवान् सौरभः। स्वनमत्रं राजीवं प्रनत परीिायां सफितायै वधापनार्ं
1/2x10=
लिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्तपदैः पूरययत्वा उत्तरपुस्तििायां लिित।
5
परीक्षाभवनम्, हदल्लीतः
हदनाङ्कः………
पप्रयनमत्र राजीव!
(i)...............
अत्र (ii).......... तत्रािु। भवतः (iii).......... सफलतायाः पत्रम्
अधुना एव (iv).............। भवतः परीक्षापररणामं ज्ञात्वा मनः (v)............ अभवत्।
अहननथशं प्रयासं कृत्वा भवान् 96 प्रनतशतं (vi).......... प्राप्तवान्। त्वं मम पररवारस्य
(vii)............अहथ श्चस। पत्रेण (viii)............... वधापनं कामये। (ix)...........
सादरं नमः।
भवतः (X)..........
सौरभः
मञ्जूषा
प्राप्तम्, नमत्रम्, अङ्कान्, पुनः, कुशलं, पपतृभ्याम्, परीक्षायाः, साधुवादान्,
प्रसन्नं, सप्रेम नमिे
13 प्रदत्तं नित्रं दृष्ट्वा मञ्जूषायां प्रदत्तशब्दािां सहायतया पञ्च वाक्यानि संस्कृतेि
1x5=5
लिित–
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मञ्जूषाआपणम्, स्वास्थ्यवधथकम्, फलनवक्रेता, भक्षणम्, कदलीफलानन, द्राक्षाफलानन,
मधुककथपटका, अमृतफलम्, नाररकेलफलानन, जम्बूफलानन, ग्राहकाय, तोलयनत
अर्थवा
1x5=5
मञ्जूषाप्रदत्तशब्दािां साहाय्येि निम्िलिखितं ववषयम् अनधृत्य पञ्चनभः
संस्कृतवाक्ययः एकम् अिुच्छेदं लिित –
“वधथमानं प्रदषू णम्”
िञ्जूषावैश्चश्वक-उष्णता, यानानां व्यवहारः, नवषाक्तवायुः, अवकरक्षेपणम्, जलप्रदषू णम्,
वायुप्रदषू णम्, ध्वननप्रदषू णम्, कोलाहलः, मश्चलनम्, शुचचपयावरणम्, यन्त्रागारम्,
14 अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृतभाषया अिूद् लिित - (केवि वाक्यपञ्चकम्)
1x5=5
(i) तुम संस्कृत पढ़ते हो।
You read sanskrit.
(ii दो श्चशक्षक पढाा़ते हैं ।
Two teachers Teach.
(iii) सैननक दे श की रक्षा करते हैं । Soldiers protect the country.
(iv) तुम सब अपना पाठ पढ़ो।
You all read your lesson.
(v) बालक ने फल खाया।
Boy ate the fruit.
(vi) रसोइए ने खाना पकाया।
The cook cooked food.
(vii) हार्ी धीरे धीरे चलता है ।
The elephant walks slowly.
पवितावबोधिम्
15 अधोलिखितं गद्ाशं पवित्वा प्रदत्तप्रश्नािाम् उत्तरालर् संस्कृतेि लिित 3
किन ननधथनो जनः भूरर पररश्रम्य पकञ्चञ्चद् नवत्तम् उपाश्चजथतवान्। तेन स्वपुत्रं
एकस्तस्मन् महानवद्यालये प्रवेशं दापययतुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे ननवसन्
अध्ययने संलग्नः समभूत्। एकदा स पपता तनूजस्य रुग्णतामाकर्ण्थ व्याकुलो जातः पुत्रं
द्रष्टट ं च प्रस्थितः। परमर्थकाश्येण पीपडतः सः बसयानं नवहाय पदानतरेव प्राचलत्।
पदानतक्रमेण संचलन् सायं समयेऽप्यसौ गिव्याद् दरू े आसीत्। ननशान्धकारे प्रसृते
नवजने प्रदे शे पदयात्रा न शुभावहा। एवं नवचायथ स पाश्वथस्थिते ग्रामे रापत्रननवासं कतुुं
कञ्चञ्चद् गृहिमुपागतः। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्।
अ. एकपदेि उत्तरत।
(केविं प्रश्नद्वयम्)
(1/2x2=1)
(क) कीदृशः गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्?
(ख) पपता कस्य रुग्णताम् आकर्ण्थ व्याकुलो जातः?
(ग) ननधथनः जनः कं महानवद्यालये प्रवेशं दापययतुं सफलो जातः?
आ. पूर्ावाक्येि उत्तरत। (केविं प्रश्नद्वयम्)
(क) ननधथनः जनः पररश्रम्य पकम् उपाश्चजथतवान्?
(ख) जनः कुत्र रापत्रननवासं कृतवान्?
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(ग) कदा पदयात्रा न शुभावहा ?
16 अधोलिखितं पद्ांशं पवित्वा प्रदत्तप्रश्नािाम् उत्तरालर् संस्कृतेि लिित गुणी गुणं वेधत्त न वेधत्त ननगुथणः
बिी बिं वेधत्त न वेधत्त ननबथिः।
कपिो वसन्तस्य गुणं न वायसः
िरी ि लसंहस्य बिं न मूषिः। ।
अ. एकपदेि उत्तरत (केविं प्रश्नद्वयम)
(क) गुणी जनः कं वेञ्चत्त?
(ख) पपकः कस्य गुणं जानानत?
(ग) ननगुथणः जनः कं न वेञ्चत्त?
आ. पूर्ावाक्येि उत्तरत
(केविं प्रश्नद्वयम)
(क) श्चसहं स्य बलं कः जानानत?
(ख) वायसः कस्य गुणं न जानानत?
(ग) मूषकः कस्य बलं न जानानत.?
1 अधोलिखितं िाट्ांशं पवित्वा प्रदत्तप्रश्नािाम् उत्तरालर् संस्कृतेि लिित 7 लसंहः - (क्रोधेन गजथन्) भोः! अहं वनराजः पकं भयं न जायते? पकमर्ुं मामेवं
तुदन्ति सवे नमश्चलत्वा?
एिः वानरः - यतः त्वं वनराजः भनवतुं तु सवथर्ाऽयोग्यः। राजा तु रक्षकः भवनत
परं भवान् तु भक्षकः। अपप च स्वरक्षायामपप समर्थः नाश्चस तहहथ कर्मस्मान्
रश्चक्षष्यश्चस।
अन्यः वानरः - पकं न श्रुता त्वया पञ्चतन्त्रोयक्त: यो न रिनत नवत्रिान् पीड्यमानान्परैः सदा।
जन्तून् पाधर्थ वरूपेण स िृतान्तो न संशयः।।
िािः - आम् सत्यं कञ्चर्तं त्वया - विुतः वनराजः भनवतुं तु अहमेव योग्यः।
कपिः - (उपहसन्) कर्ं त्वं योग्यः वनराजः भनवतुं, यत्र तत्र का - का इनत
ककथ शध्वननना वातावरणमाकुलीकरोपष। न रूपम्, न ध्वननरस्ति।
कृष्णवणुं मेध्यामेध्यभक्षकं त्वां कर्ं वनराजं मन्यामहे वयम्?
अ. एकपदेि उत्तरत। (केविं प्रश्नद्वयम्)
(क) उपहसन् कः वदनत?
(ख) क्रोधेन गजथन् कः वदनत?
(ग) मेध्यामेध्यभक्षकः कः अस्ति?
आ. पूर्ावाक्येि उत्तरत। (केविं प्रश्नद्वयम्)
(क) यः नवत्रिान् न रक्षनत स कीदृशः भवनत?
(ख) काकः स्वनवषये पकं कर्यनत?
(ग) ककथशध्वननः कस्य भवनत?
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18 मञ्जूषातः समुनितपदानि नित्वा अधोलिखित-श्लोकस्कय अन्वयं पूरयत -

आिारः प्रर्मो धमथः इत्येतद् नवदषु ां विः।
तस्माद् रिेद् सदािारं प्राणेभ्योऽकप नवशेषतः।।
अन्वयः - प्रर्मः धमथः (i)............ इनत एतद् (ii)........... वचः। नवशेषतः
(iii)........... अपप (iv).......... रक्षेत्।
मञ्जूषासदािारम्, प्राणेभ्यः, नवदषु ाम्, आिारः
अर्थवा
मञ्जूषायाः साहाय्येि श्लोकस्कय भावार्थे ररक्तस्कर्थािानि पूरनयत्वा पुिः लिित नवचित्रे ििु संसारे नास्ति किधियिरर्थ िम्।
अश्वश्चेद् धावने वीरः भारस्य वहने िरः॥

(1/2x4=2)

1/2x4=2

भावार्थ ः - अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति यत् अस्तस्मन् (i).....................संसारे
सवेषाम् विूनां प्राद्धणनां च उपयोयगता अस्ति। पकञ्चञ्चत् अपप (ii)......... न अस्ति।
यर्ा (iii)........... अश्वः वीरः अस्ति तर्ैव (iv)........ वहने गदथभस्य उपयोयगता
अस्ति।
मञ्जूषाभारस्य, ननरर्थ िम्, नवचित्रे, धावने
19 अधोलिखित-कर्थांशं समुनित-क्रमेर् लिित 1/2x8=4
(i) कृषकः प्रसन्नमनसा गृहम् आगच्छत्।
(ii) कृषकः बलीवदाभ्यां क्षेत्रकषथणं कुवथन् आसीत्।
(iii) भो वासव! पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोहदनम।
(iv) क्रुिः कृषकः तम् उत्थापययतुं बहवु ारं यत्नम् अकरोत् ।
(v) तयोः बलीवदथयोः एकः शरीरे ण दबु थलः आसीत्।
(vi) सुराञ्चधपः अपृच्छत् - पकमेवं रोहदपष?
(vii) दबु थले सुते मातुः अभ्यञ्चधका कृपा सहजा एव।
(viii) बहूनन अपत्यानन मे सन्ति इनत सत्यम्।
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