
बीजगणत

यह ￭सद्धान्त शरोमण का एक अगं ह,ै जो िक संस्कृत म रचत
गणत और खगोल शा का एक प्राचीन ग्रन्थ ह,ै ￭जसक रचना
भास्कर िद्वतीय (या, भास्कराचायर् ) ने सन ११५० ईस्वी (1150
AD) के आसपास क थी । बीजगणत म बीजगणत (अल्जेब्रा)
का िववेचन है ।

1 धन-ऋण-षष्-िवधम्

बीज-१क/ उत्पादकम् यद् प्रवद न्त बुद्धेस् अधिष्ठतम् सत्-पु षेण
सांख्यास् ।
बीज-१ग/ व्यक्तस्य कृत्स्नस्य तद् एक-बीजम् अव्यक्तम् ईशम् ग-
णतम् च वन्दे ॥ [उपजात]
बीज-२क/ पूवर्म् प्रोक्तम् व्यक्तम् अव्यक्त-बीजम् प्रायस् प्रश्नास् नो
िवना अव्यक्त-यकु्त्या ।
बीज-२ख/ ज्ञातुम् शक्यास् मन्द-धीभस् िनतान्तम् यस्मात् त-
स्मात् व च्म बीज-िक्रयाम् च ॥ [शा लनी]
बीज-३/ योगे युतस् स्यात् क्षययोस् स्वयोस् वा धन-ऋणयोस्
अन्तरम् एव योगस् ।
बीज-४क/ प-त्रयम् प-चतुष्टयम् च क्षयम् धनम् वा सिहतम् वद
आशु ॥ [उपजात]
बीज-४ग/ स्व-ऋणम् क्षयम् स्वम् च पृथक्-पृथक्त्वे धन-ऋणयोस्
संकलनाम् अविैष ॥ [उपजात-कख; गघ=७]
बीज-५/ अत्र पाणाम् अव्यक्तानाम् च आद्य-अक्षराण उपलक्षण-
अथर्म् लेख्यािन/ तथा यािन ऊन-गतािन तािन ऊध्वर्-िबन्दिून च
इत ॥ [गद्य]
बीज-६/ एवम् भन्नेषु अिप इत ॥ [गद्य]
बीज-७/ संशोध्यमानम् स्वम् ऋणत्वम् एत स्वत्वम् क्षयस् तद्-
युतस् उक्तवत् च ॥ [उपजात-गघ; कख=४गघ]
बीज-८/ त्रयात् द्वयम् स्वात् स्वम् ऋणात् ऋणम् च व्यस्तम् च
संशोध्य वद आशु शेषम् ॥ [उपजात-कख; गघ=१०]
बीज-९/ स्वयोस् अस्वयोस् स्वम् वधस् स्व-ऋण-घाते क्षयस् ॥
[भुजङ्गप्रयात-अ (+२अक्षर) ; ख=११ ; गघ=१३]
बीज-१०/ धनम् धनेन ऋणम् ऋणेन िनघ्नम् द्वयम् त्रयेण स्वम्
ऋणेन िकम् स्यात् ॥ [उपजात-गघ; कख=८]
बीज-११/ भाग-हारे अिप च एवम् िन क्तम् ॥ [भुजङ्गप्रयात-ख
(-२अक्षर) ; क=९ ; गघ=१३]
बीज-१२क/ प-अष्टकम् प-चतुष्टयेन धनम् धनेन ऋणम् ऋणेन
भक्तम् ।
बीज-१२ग/ ऋणम् धनेन स्वम् ऋणेन िकम् स्यात् द्रुतम् वद इदम्

यिद बोबुधीिष ॥ [उपजात]
बीज-१३/ कृतस् स्व-ऋणयोस् स्वम् स्व-मूले धन-ऋणे न मूलम्
क्षयस्य अ स्त तस्य अकृतत्वात् ॥ [भुजङ्गप्रयात-गघ; क=९ ;
ख=११]
बीज-१४/ धनस्य प-ित्रतयस्य वगर्म् क्षयस्य च ब्रूिह सखे मम
आशु ।
बीज-१५/ धन-आत्मकानाम् अधन-आत्मकानाम् मूलम् नवानाम्
च पृथक् वद आशु ॥ [उपजात]

2 शून्य-षष्-िवधम्

बीज-१६/ ख-योगे िवयोगे धन-ऋणम् तथा एव च्यतुम् शून्य-तस्
तद्-िवपयार्सम् एत ॥ [भुजङ्गप्रयात-कख; गघ=१८]
बीज-१७/ ओअ-त्रयम् स्वम् क्षय-गम् च खम् च िकम् स्यात् ख-
यकु्तम् वद ख-च्यतुम् च ॥ [इन्द्रवज्रा-कख; गघ=१९]
बीज-१८/ वध-आदौ िवयत् खस्य खम् खेन घाते ख-हारस् भवेत्
खेन भक्तस् च राशस् ॥ [भुजङ्गप्रयात-गघ; कख=१६]
बीज-१९/ िद्व-घ्नम् ित्र-हऋत् खम् ख-हऋतम् त्रयम् च शून्यस्य वगर्म्
वद मे पदम् च ॥ [इन्द्रवज्रा-गघ; कख=१७]
बीज-२०क/ अ स्मन् िवकारस् ख-हरणे राशौ अिप प्रिवष्टेषु अिप
िनःसृतेषु ।
बीज-२०ग/ बहुषु अिप स्यात् लय-सृिष्ट-काले अनन्ते अच्यतेु
भ्बूत०गणेषु यद्-वत् ॥ [उपजात]

3 वणर्-षष्-िवधम्

बीज-२१क/ यावत्तावत-्कालकस् नीलकस् अन्यस् वणर्स् पीतस्
लोिहतस् च एतद्-आद्यास् ।
बीज-२१ग/ अव्यक्तानाम् क ल्पतास् मान-संज्ञास् तद्-संख्यानम्
कतुर्म् आचायर्-वयस् ॥ [शा लनी]
बीज-२२/ योगस् अन्तरम् तेषु समान-जात्योस् िवभन्न-जात्योस्
च पृथक् स्थतस् च ॥ [उपजात-कख; गघ=२६कख]
बीज-२३कख/ स्वम् अव्यक्तम् एकम् सखे स-एक- पम् धन-
अव्यक्त-यगु्मम् िव- प-अष्टकम् च ।
बीज-२३गघ/ यतुौ पक्षयोस् एतयोस् िकम् धन-ऋणे िवपयर्स्य च
ऐक्ये भवेत् िकम् वद आशु ॥ [भुजङ्गप्रयात]
बीज-२४/ धन-अव्यक्त-वगर्-त्रयम् स-ित्र- पम् क्षय-अव्यक्त-यगु्मेन
यकु्तम् च िकम् स्यात् ॥ [भुजङ्गप्रयात-कख; गघ=२५]
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2 4 करणी-षष्-िवधम्

बीज-२५/ धन-अव्यक्त-यगु्मात् ऋण-अव्यक्त-षट्कम् स- प-
अष्टकम् प्रोज्झ्य शेषम् वद आशु ॥ [भुजङ्गप्रयात-गघ; कख=२४]
बीज-२६क/ स्यात् प-वणर्-अभहतौ तु वणर्स् िद्व-ित्र-
आिदकानाम् सम-जातकानाम् ॥ [उपजात-गघ; कख=२२]
बीज-२६ग/ वधे तु तद्-वगर्-घन-आदयस् स्यसु् तद्-भािवतम् च
असम-जात-घाते ।
बीज-२६ए/ भाग-आिदकम् प-वत् एव शेषम् व्यके्त यद् उक्तम्
गणते तद् अत्र ॥ [उपजात]
बीज-२७क/ गुण्यस् पृथक् गुण-खण्ड-समस् िनवेश्यस् तसै् ख-
ण्डकैस् क्रम-हतस् सिहतस् यथा-उक्त्या ।
बीज-२७ग/ अव्यक्त-वगर्-करणी-गुणनासु चन्त्यस् व्यक्त-उक्त-
खण्ड-गुणना-िवधस् एवम् अत्र ॥ [वसन्ततलका]
बीज-२८क/ यावत्तावत-्पञ्चकम् िव-एक- पम् यावत्ताविद्भस् ित्र-
भस् स-िद्व- पसै् ।
बीज-२८ग/ संगुण्य द्राक् ब्रूिह गुण्यम् गुणम् वा व्यस्तम् स्व-ऋणम्
कल्पयत्वा च िवद्वन् ॥ [शा लनी]
बीज-२९क/ भाज्यात् छेदस् शुध्यत प्रच्यतुस् सन् स्वेषु स्थानकेषु
क्रमेण ।
बीज-२९ग/ यसै् यसै् वणस् संगुणस् यसै् च पसै् भाग-हारे ल-
ब्धयस् तास् स्यसु् अत्र ॥ [शा लनी]
बीज-३०/ पसै् ष ड्भस् व￭जर्तानाम् चतुणार्म् अव्यक्तानाम् ब्रूिह
वगर्म् सखे मे/[शा लनी-कख]
बीज-३१क/ कृतभ्यस् आदाय पदािन तेषाम् द्वयोस् द्वयोस् च अ-
भहतम् िद्व-िनघ्नीम् ।
बीज-३१ग/ शेषात् त्यजेत् प-पदम् गृहीत्वा चेद् स न्त पाण
तथा एव शेषम् ॥ [उपजात]
बीज-३२क/ यावत्तावत-्कालक-नीलक-वणार्स् ित्र-पञ्च-सप्त-धनम्
।
बीज-३२ग/ िद्व-ित्र-एक-िमतसै् क्षय-गसै् सिहतास् रिहतास् कत
स्यसु् तसै् ॥ [आयार्]
बीज-३३क/ यावत्तावत-्त्रयम् ऋणम् ऋणम् कालकौ नीलकस्
स्वम् पेण आढ्यास् िद्व-गुणत-िमतसै् तसै् तु तसै् एव िनघ्नास् ।
बीज-३३ग/ िकम् स्यात् तेषाम् गुणन-ज-फलम् गुण्य-भक्तम् च िकम्
स्यात् गुण्यस्य अथ प्रकथय कृतम् मूलम् अस्यास् कृतेस् च ॥
[मन्दाक्रान्ता]

4 करणी-षष्-िवधम्

बीज-३४क/ योगम् करण्योस् महतीम् प्रकल्प्य घातस्य मूलम् िद्व-
गुणम् लघुम् च ।
बीज-३४ग/ योग-अन्तरे प-वत् एतयोस् ते वगण वगर्म् गुणयेत्
भजेत् च ॥ [इन्द्रवज्रा]
बीज-३४ए/ लघ्व्या हऋतायास् तु पदम् महत्या स-एकम् िनर्-एकम्
स्व-हतम् लघु-घ्नम् ।
बीज-३४ग्/ योग-अन्तरे स्तस् क्रमशस् तयोस् वा पृथक्- स्थतस्
स्यात् यिद न अ स्त मूलम् ॥ [उपजात]

बीज-३५क/ िद्वक-अष्ट-िमत्योस् ित्र-भ-संख्ययोस् च योग-अन्तरे
ब्रूिह सखे करण्योस् ।
बीज-३५ग/ ित्र-सप्त-िमत्योस् च चरम् िवचन्त्य चेद् षष्-िवधम्
वे त्स सखे करण्यास् ॥ [उपजात]
बीज-३६क/ िद्व-ित्र-अष्ट-संख्या-गुणकस् करण्योस् गुण्यस् ित्र-
संख्या च स-पञ्च- पा ।
बीज-३६ग/ वधम् प्रच व आशु िव-पञ्च- पे गुणे अथ वा ित्र-अकर् -
िमते करण्यौ ॥ [उपजात]
बीज-३७क/ क्षयस् भवेत् च क्षय- प-वगर्स् चेद् साध्यते असौ क-
रणीत्व-हेतोस् ।
बीज-३७ग/ ऋण-आ त्नकायास् च तथा करण्यास् मूलम् क्षयस्
प-िवधान-हेतोस् ॥ [उपजात]

बीज-३८क/ धन-ऋण-ता-व्यत्ययम् ई प्सतायास् छेदे करण्यास्
असकृत् िवधाय ।
बीज-३८ग/ ता श् छदा भाज्य-हरौ िनहन्यात् एका एव यावत्
करणी हरे स्यात् ॥ [उपजात]
बीज-३८ए/ भाज्यास् तया भाज्य-गतास् करण्यस् लब्धास् कर-
ण्यस् यिद योग-जास् स्यसु् ।
बीज-३८ग्/ िवश्लेष-सूत्रेण पृथक् च कायार् यथा तथा प्रषु्टस् अभी-
प्सतास् स्यसु् ॥ [उपजात]
बीज-३९क/ वगण योग-करणी िवहऋता िवशुध्येत् खण्डािन तद्-
कृत-पदस्य यथा-ई प्सतािन ।
बीज-३९ग/ कृत्वा तदीय-कृतयस् खलु पूवर्-लब्ध्या क्षुण्णास् भ-
व न्त पृथक् एवम् इमास् करण्यस् ॥ [वसन्ततलका]
बीज-४०क/ िद्वक-ित्र-पञ्च-प्रिमतास् करण्यस् तासाम् कृतम् िद्व-
ित्रक-संख्ययोस् च ।
बीज-४०ग/ षष्-पञ्चक-िद्व-ित्रक-संिमतानाम् पृथक् पृथक् मे कथय
आशु िवद्वन् ॥ [उपजात]
बीज-४०च/अष्टादश-अष्ट-िद्वक-संिमतानाम् कृती कृतीनाम् च सखे
पदािन ॥ [उपजात-कख; गघ=४३कख]
बीज-४१क/ वग करण्यास् यिद वा करण्योस् तुल्यािन पाण अथ
वा बहूनाम् ।
बीज-४१ग/ िवशोधयेत् प-कृतेस् पदेन शेषस्य पाण यतु-
ऊिनतािन ॥ [उपजात]
बीज-४१च/ पृथक् तद्-अध करणी-द्वयम् स्यात् मूले अथ बह्वी क-
रणी तयोस् या ।
बीज-४१ज/ पाण तािन एवम् अतस् अिप भूयस् शेषास् करण्यस्
यिद स न्त वग ॥ [उपजात]
बीज-४२क/ ऋण-आ त्मका चेद् करणी कृतौ स्यात् धन-
आ त्मकाम् ताम् प रकल्प्य साध्ये ।
बीज-४२ग/ मूले करण्यौ अनयोस् अभीष्टा क्षय-आ त्मका एका सु-
धया अवगम्या ॥ [उपजात]
बीज-४३क/ ित्र-सप्त-िमत्योस् वद मे करण्योस् िवश्लेष-वगर्म् कृ-
ततस् पदम् च/[उपजात-गघ; कख=४०चछ]
बीज-४३ग/ िद्वक-ित्र-पञ्च-प्रिमतास् करण्यस् स्व-स्व-ऋण-गास्
व्यस्त-धन-ऋण-गास् वा ।
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बीज-४३ए/ तासाम् कृतम् ब्रूिह कृतेस् पदम् च चेद् षष्-िवधम्
वे त्स सखे करण्यास् ॥ [उपजात]
बीज-४४क/ एक-आिद-संक लत-िमत-करणी-खण्डािन वगर्-राशौ
स्यसु् ।
बीज-४४ग/ वग करणी-ित्रतये करणी-िद्वतयस्य तुल्य- पाण ॥
[गीत]
बीज-४४च/ करणी-षट्के तसृणाम् दशसु चतसृणाम् तथषु च
पञ्चानाम् ।
बीज-४४ज/ प-कृतेस् प्रोज्झ्य पदम् ग्राह्यम् चेद् अन्यथा न सत्
क्व अिप ॥ [गीत]
बीज-४४ट/उत्पत्स्यमानया एवम् मूल-करण्या अल्पया चतुर्-
गुणया ।
बीज-४४ड/ यासाम् अपवतर्स् स्यात् प-कृतेस् तास् िवशोध्यास्
स्यसु् ॥ [आयार्]
बीज-४४त/ अपवत यास् लब्धास् मूल-करण्यस् भव न्त तास् च
अिप ।
बीज-४४द/ शेष-िवधना न यिद तास् भव न्त मूलम् तदा तद् असत्
॥ [आयार्]
बीज-४५क/ वग यत्र करण्यस् दन्तसै् ३२ ￭सद्धैस् २४ गजसै् ८
िमतास् िवद्वन् ।
बीज-४५ग/ पसै् दशभस् उपेतास् िकम् मूलम् ब्रूिह तस्य स्यात्
॥ [आयार्]
बीज-४६क/ वग यत्र करण्यस् तथ-िवश्व-हुताशनसै् चतुर्-गुणतसै्
।
बीज-४६ग/ तुल्यास् दश- प-आढ्यास् िकम् मूलम् ब्रूिह तस्य
स्यात् ॥ [आयार्]
बीज-४७क/ अष्टौ षष् पञ्चाशत् षिष्टस् करणी-त्रयम् कृतौ यत्र ।
बीज-४७ग/ पसै् दशभस् उपेतम् िकम् मूलम् ब्रूिह तस्य स्यात्
॥ [आयार्]
बीज-४८क/ चतुर-्गुणास् सूयर्-तथीषु द्र-नाग-ऋतवस् यत्र कृतौ
करण्यस् ।
बीज-४८ग/ स-िवशव- पास् वद तद्-पदम् ते यिद अ स्त बीजे
पटुता-अभमानस् ॥ [उपजात]
बीज-४९क/ चत्वा रशत-्अशीत-िद्वशती-तुल्यास् करण्यस् चेद् ।
बीज-४९ग/ सप्तदश- प-यकु्तास् तत्र क््रतौ िकम् पदम् ब्रूिह ॥ [उ-
पगीत]

5 कुट्टक-िववरणम्

बीज-५०क/ भाज्यस् हारस् के्षपकस् च अपवत्यर्स् केन अिप आदौ
संभवे कुट्टक-अथर्म् ।
बीज-५०ग/ येन छन्नौ भाज्य-हारौ न तेन के्षपस् च एतद् दषु्टम्
उिद्दष्टम् एव ॥ [शा लनी]
बीज-५१क/ परस्परम् भा￭जतयोस् ययोस् यस् शेषस् तयोस् स्यात्
अपवतर्नम् सस् ।
बीज-५१ग/ तेन अपवतन िवभा￭जतौ यौ तौ भाज्य-हारौ ढ-

संज्ञकौ स्तस् ॥ [उपजात]
बीज-५१च/ िमथस् भजेत् तौ ढ-भाज्य-हारौ यावत् िवभाज्ये भ-
वत इह पम् ।
बीज-५१ज/ फलािन अधस् अधस् तद्-अधस् िनवेश्यस् के्षपस्
तथा अन्ते खम् उपा न्तमेन ॥ [उपजात]
बीज-५१ट/ स्व-ऊध्व हते अन्त्येन यतेु तद्-अन्त्यम् त्यजेत् मुहुस्
स्यात् इत राश-यगु्मम् ।
बीज-५१ड/ ऊध्वर्स् िवभाज्येन ढेन तष्टस् फलम् गुणस् स्यात्
अपरस् हरणे ॥ [उपजात]
बीज-५२क/ एवम् तदा एव अत्र यदा समास् तास् स्यसु् लब्धयस्
चेद् िवषमास् तदानीम् ।
बीज-५२ग/ यथा आगतौ ल ब्ध-गुणौ िवशोध्यौ स्व-तक्षणात् शेष-
िमतौ तु तौ स्तस् ॥ [उपजात]
बीज-५३क/ भवत कुट्ट-िवधेस् युत-भाज्ययोस् समपवततयोस्
अिप वा गुणस् ।
बीज-५३ग/ भवत यस् युत-भाजकयोस् पुनर् सस् च भवेत् अ-
पवतर्न-संगुणस् ॥ [द्रुतिवल म्बत]
बीज-५४क/ योग-जे तक्षणात् शुद्धे गुण-आप्ती स्तस् िवयोग-जे ।
बीज-५४ग/ धन-भाज्य-उद्भवे तद्-वत् भवेताम् ऋण-भाज्य-जे ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-५५/ गुण-लब्ध्योस् समम् ग्राह्यम् धीमता तक्षणे फलम् ।
बीज-५६क/ हर-तष्टे धन-के्षपे गुण-लब्धी तु पूवर्-वत् ॥ [अनुषु्टभ]्
बीज-५६ग/ के्षप-तक्षण-लाभ-आढ्या ल ब्धस् शुद्धौ तु व￭जर्ता ।
बीज-५७क/ अथ वा भाग-हारणे तष्टयोस् के्षप-भाज्ययोस् ॥ [अ-
नुषु्टभ]्
बीज-५७ग/ गुणस् प्राक्-वत् ततस् ल ब्धस् भाज्यात् हत-यतु-
उद्धतृात् ।
बीज-५८क/ के्षप=अभावस् अथ वा यत्र के्षपस् शुध्येत् हर-उद्धतृस्
॥ [अनुषु्टभ]्
बीज-५८ग/ जे्ञयस् शून्यम् गुणस् तत्र के्षपस् हर-हऋतस् फलम् ॥
[अनुषु्टभ-्कख; गघ=६३कख]
बीज-५९/ इष्ट-आहत-स्व-स्व-हरणे यकेु्त ते वा भवेताम् बहुधा गुण-
आप्ती ॥ [उपजात-कख; गघ=६६कख]
बीज-६०क/ एक वशत-यतुम् शत-द्वयम् यद्-गुणम् गणक पञ्चषिष्ट-
यजु् ।
बीज-६०ग/ पञ्च-व￭जर्त-शत-द्वय-उद्धतृम् शुद्धम् एत गुणकम् वद
आशु तम् ॥ [रथोद्धता]
बीज-६१क/ शतम् हतम् येन यतुम् नवत्या िवव￭जर्तम् वा िवहऋतम्
ित्रषष्ट्या ।
बीज-६१ग/ िनर्-अग्रकम् स्यात् वद मे गुणम् तम् स्पष्टम् पटीयान्
यिद कुट्टके अ￭स ॥ [उपजात]
बीज-६२क/ यद्-गुणा अक्षय-ग-षिष्टस् अ न्वता व￭जर्ता च यिद वा
ित्रभस् ततस् ।
बीज-६२ग/ स्यात् त्रयोदश-हऋता िनर्-अग्रका तम् गुणम् गणक मे
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पृथक् वद ॥ [रथोद्धता]
बीज-६३क/ अष्टादश गुणास् केन दश-आढ्यास् वा दश-ऊिनतास्
॥ [अनुषु्टभ-्गघ; कख=५८गघ]
बीज-६३ग/ शुद्धम् भागम् प्रयच्छ न्त क्षय-ग-एकादश-उद्धतृास् ।
बीज-६४क/ येन संगुणतास् पञ्च त्रयो वशत-संयतुास् ॥ [अनुषु्टभ]्
बीज-६४ग/ व￭जर्तास् वा ित्रभस् भक्तास् िनर-्अग्रकास् स्यसु् सस्
कस् गुणस् ॥ [अनुषु्टभ-्कख; गघ=७३कख]
बीज-६५क/ येन पञ्च गुणतास् ख-संयतुास् पञ्चषिष्ट-सिहतास् च
ते अथ वा ।
बीज-६५ग/ स्यसु् त्रयोदश हऋता िनर्-अग्रकास् तम् गुणम् गणक
क तर्य आशु मे ॥ [रथोद्धता]
बीज-६६क/ के्षपम् िवशुद्धम् प रकल्प्य पम् पृथक् तयोस् ये गुण-
कार-लब्धी ॥ [उपजात-गघ; कख=५९]
बीज-६६ग/ अभी प्सत-के्षप-िवशुद्ध-िनघ्ने स्व-हार-तष्टे भवतस्
तयोस् ते ।
बीज-६७क/ कअल्प्या अथ शुद्धस् िवकला-अवशेषम् षिष्टस् च
भाज्यस् कु-िदनािन हारस् ॥ [उपजात]
बीज-६७ग/ तद्-जम् फलम् स्यसु् िवकलास् गुणस् तु लप्ता-अग्रम्
अस्मात् च कला-लव-अग्रम् ।
बीज-६७च/ एवम् तद्-ऊध्वर्म् च तथा अधमास-अवम-
अग्रकाभ्यस् िदवसास् रिव-इन्द्वोस् ॥ [उपजात]
बीज-६८क/ एकस् हरस् चेद् गुणकौ िवभन्नौ तदा गुण-ऐक्यम् प-
रकल्प्य भाज्यम् ।
बीज-६८ग/ अग्र-ऐक्यम् अग्रम् कृतस् उक्त-वत् यस् संश्लष्ट-संज्ञस्
स्फुट-कुट्टकस् असौ ॥ [उपजात]
बीज-६९क/ कस् पञ्च-िनघ्नस् िवहऋतस् ित्रषष्ट्या सप्त अवशेषस्
अथ सस् एव राशस् ।
बीज-६९ग/ दश-आहतस् स्यात् िवहऋतस् ित्रषष्ट्या चतुदर्श अग्रस्
वद राशम् एनम् ॥ [उपजात]

6 वगर्-प्रकृतस्

बीज-७०क/ इष्टम् ह्रस्वम् तस्य वगर्स् प्रकृत्या क्षुण्णस् यकु्तस् व-
￭जर्तस् वा सस् येन ।
बीज-७०ग/ मूलम् दद्यात् के्षपकम् तम् धन-ऋणम् मूलम् तद् च
ज्येष्ठ-मूलम् वद न्त ॥ [शा लनी]
बीज-७१क/ ह्रस्व-ज्येष्ठ-के्षपकान् न्यस्य तेषाम् तान् अन्यान् वा
अधस् िनवेश्य क्रमेण ।
बीज-७१ग/ साध्यािन एभ्यस् भावनाभस् बहूिन मूलािन एषाम्
भावना प्रोच्यते अतस् ॥ [शा लनी]
बीज-७१च/ वज्र-अभ्यासौ ज्येष्ठ-लघ्वोस् तद्-ऐक्यम् ह्रस्वम् ल-
घ्वोस् आहतस् च प्रकृत्या ।
बीज-७१ज/ क्षुण्णा ज्येष्ठ-अभ्यास-यजु् ज्येष्ठ-मूलम् तत्र अभ्यासस्
के्षपयोस् के्षपकस् स्यात् ॥ [शा लनी]
बीज-७१ट/ ह्रस्वम् वज्र-अभ्यासयोस् अन्तरम् वा लघ्वोस् घातस्

यस् प्रकृत्या िविनघ्नस् ।
बीज-७१ड/ घातस् यस् च ज्येष्ठयोस् तद्-िवयोगस् ज्येष्ठम् के्षपस्
अत्र अिप च के्षप-घातस् ॥ [शा लनी]
बीज-७२क/ इष्ट-वगर्-हतस् के्षपस् के्षपस् स्यात् इष्ट-भा￭जते ।
बीज-७२ग/ मूले ते स्तस् अथ वा के्षपस् क्षुण्णस् क्षुण्णे तदा पदे ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-७३क/ इष्ट-वगर्-प्रकृत्योस् यद् िववरम् तेन वा भजेत्/[अनुषु्टभ-्
गघ; कख=६४गघ]
बीज-७३ग/ िद्व-घ्नम् इष्टम् किनष्ठम् तद् पदम् स्यात् एक-संयतुौ ।
बीज-७३च/ ततस् ज्येष्ठम् इह आनन्त्यम् भावनातस् तथा इष्टतस्
॥ [अनुषु्टभ]्
बीज-७४क/ कस् वगर्स् अष्ट-हतस् स-एकस् कृतस् स्यात् गणक
उच्यताम् ।
बीज-७४ग/ एकादश-गुणस् कस् वा वगर्स् स-एकस् कृतस् सखे ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-७५क/ ह्रस्व-ज्येष्ठ-पद-के्षपान् भाज्य-प्रके्षप-भाजकान् ।
बीज-७५ग/ कृत्वा कल्प्यस् गुणस् तत्र तथा प्रकृततस् च्यतेु ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-७५च/ गुण-वग प्रकृत-ऊने अथ वा अल्पम् शेषकम् यथा ।
बीज-७५ज/ तत् तु के्षप-हऋतम् के्षपस् व्यस्तस् प्रकृततस् च्यतेु ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-७५ट/ गुण-ल ब्धस् पदम् ह्रस्वम् ततस् ज्येष्ठम् अतस् अस-
कृत् ।
बीज-७५ड/ त्यक्त्वा पूवर्-पद-के्षपान् चक्र-वालम् इदम् जगुस् ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-७५त/ चतुर्-िद्व-एक-यतुौ एवम् अभन्ने भवतस् पदे ।
बीज-७५द/ चतुर-्िद्व-के्षप-मूलाभ्याम् प-के्षप-अथर्-भावना ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-७६क/ का सप्तषिष्ट-गुणता कृतस् एक-यतुा का च एकषिष्ट-
िनहता च सखे स- पा ।
बीज-७६ग/ स्यात् मूल-दा यिद कृत-प्रकृतस् िनतान्तम् त्वद्-
चेत￭स प्रवद तात तता-लता-वत् ॥ [वसन्ततलका]
बीज-७७/ प-शुद्धौ खल उिद्दष्टम् वगर्-योगस् गुणस् न चेद् ।
बीज-७८क/ अ खले कृत-मूलाभ्याम् िद्वधा पम् िवभा￭जतम् ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-७८ग/ िद्वधा ह्रस्व-पदम् ज्येष्ठम् ततस् प-िवशोधने ।
बीज-७८च/ पूवर्वत् वा प्रसाध्येते पदे प-िवशोधने ॥ [अनुषु्टभ]्
बीज-७९क/ त्रयोदश-गुणस् वगर्स् िनर्-एकस् कस् कृतस् भवेत् ।
बीज-७९ग/ कस् वा अष्ट-गुणतस् वगर्स् िनर्-एकस् मूल-दस् वद
॥ [अनुषु्टभ]्
बीज-८०क/ कस् वगर्स् षष्-गुणस् ित्र-आढ्यस् द्वादश-आढ्यस्
अथ वा कृतस् ।
बीज-८०ग/ यतुस् वा पञ्चसप्तत्या ित्रशत्या वा कृतस् भवेत् ॥ [अ-
नुषु्टभ]्
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बीज-८१क/ स्व-बुद्ध्या एव पदे जे्ञये बहु-के्षप-िवशोधने ।
बीज-८१ग/ तयोस् भावनया आनन्त्यम् प-के्षप-पद-उत्थया ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-८२/ वगर्-छन्ने गुणे ह्रस्वम् तद्-पदेन िवभाजयेत् ।
बीज-८३/ द्वा त्रशत-्गुणतस् वगर्स् कस् स-एकस् मूल-दस् वद ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-८४क/ इष्ट-भक्तस् िद्वधा के्षपस् इष्ट-ऊन-आढ्यस् दली-कृतस्
।
बीज-८४ग/ गुण-मूल-हऋतस् च आद्यस् ह्रस्व-ज्येष्ठे क्रमात् पदे ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-८५क/ का कृतस् नवभस् क्षुण्णा िद्वपञ्चाशत्-यतुा कृतस् ।
बीज-८५ग/ कस् वा चतुर्-गुणस् वगर्स् त्रय शत्-यतुा कृतस् ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-८६क/ त्रयोदश-गुणस् वगर्स् कस् त्रयोदश-व￭जर्तस् ।
बीज-८६ग/ त्रयोदश-यतुस् वा स्यात् वगर्स् एव िनगद्यताम् ॥ [अ-
नुषु्टभ]्
बीज-८७क/ऋण-गसै् पञ्चभस् क्षुण्णस् कस् वगर्स् स-एक वशतस्
।
बीज-८७ग/ वगर्स् स्यात् वद चेद् वे त्स क्षय-ग-प्रकृतौ िवधम् ॥
[अनुषु्टभ]्
बीज-८८क/ उक्तम् बीज-उपयोगी इदम् संक्षप्तम् गणतम् िकल ।
बीज-८८ग/ अतस् बीजम् प्रव यािम गणक-आनन्द-कारकम् ॥
[अनुषु्टभ]्
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बीज-८९क/ यावत्तावत् कल्प्यम् अव्यक्त-राशेस् मानम् त स्मन्
कुवर्ता उिद्दष्टम् एव ।
बीज-८९ग/ तुल्यौ पक्षौ साधनीयौ प्रयत्नात् त्यक्त्वा क्षप्त्वा वा
अिप संगुण्य भक्त्वा ॥ [शा लनी]
बीज-८९च/ एक-अव्यक्तम् शोधयेत् अन्य-पक्षात् पाण अन्यस्य
इतरस्मात् च पक्षात् ।
बीज-८९ज/ शेष-अव्यके्त न उद्धरते् प-शेषम् व्यक्तम् मानम् जा-
यते व्यक्त-राशेस् ॥ [शा लनी]
बीज-८९ट/ अव्यक्तानाम् िद्व-आिदकानाम् अिप इह यावत्तावत् िद्व-
आिद-िनघ्नम् हऋतम् वा ।
बीज-८९ड/ यकु्त-ऊनम् वा कल्पयेत् आत्म-बुद्ध्या मानम् क्व अिप
व्यक्तम् एवम् िविदत्वा ॥ [शा लनी]
बीज-९०क/ एकस्य प-ित्रशती षट् अश्वास् अश्वास् दश अन्यस्य
तु तुल्य-मौल्यास् ।
बीज-९०ग/ऋणम् तथा प-शतम् च यस्य तौ तुल्य-िवत्तौ च िकम्
अश्व-मौल्यम् ॥ [उपजात]
बीज-९१क/ यत् आद्य-िवत्तस्य दलम् िद्व-यकु्तम् तद्-तुल्य-िवत्तस्
यिद वा िद्वतीयस् ।
बीज-९१ग/ आद्यस् धनेन ित्र-गुणस् अन्यतस् वा पृथक् पृथक् मे

वद वा￭ज-मौल्यम् ॥ [उपजात]
बीज-९२क/ माणक्य-अमल-नील-मौिक्तक-िमतस् पञ्च अष्ट सप्त
क्रमात् एकस्य अन्यतरस्य सप्त नव षट् तद्-रत्न-संख्या सखे ।
बीज-९२ग/ पाणाम् नवतस् िद्व-षिष्टस् अनयोस् तौ तुल्य-िवत्तौ
तथा बीज-ज्ञ प्रत-रत्न-जािन सु-मते मौल्यािन शीघ्रम् वद ॥ [शा-
दूर्लिवक्रीडत]
बीज-९३क/ एकस् ब्रवीत मम देिह अतम् धनेन त्वत्तस् भवािम िह
सखे िद्व-गुणस् ततस् अन्यस् ।
बीज-९३ग/ ब्रूते दश अपर्य￭स चेद् मम षष्-गुणस् अहम् त्वत्तस्
तयोस् वद धने मम िकम्-प्रमाणे ॥ [￬सहोद्धता]
बीज-९४क/ माणक्य-अष्टकम् इन्द्रनील-दशकम् मुक्ताफलानाम्
शतम् यत् ते कणर्-िवभूषणे सम-धनम् क्रीतम् त्वद्-अथ मया ।
बीज-९४ग/ तद्-रत्न-त्रय-मौल्य-संयुत-िमतस् ित्र-ऊनम् शत-
अधर्म् िप्रये मौल्यम् ब्रूिह पृथक् यिद इह गणते कल्पा अ￭स क-
ल्याणिन ॥ [शादूर्लिवक्रीडत]
बीज-९५क/ पञ्च-अशंस् अ ल-कुलात् कदम्बम् अगमत् ित्र-अशंस्
शलीन्ध्रम् तयोस् िवश्लेषस् ित्र-गुणस् मृग-अक्ष कुटजम् दोलाय-
मानस् अपरस् ।
बीज-९५ग/ कान्ते केतक-मालती-प रमल-प्राप्त-एक-काल-िप्रयात्
दतू-आहूतस् इतस् ततस् भ्रमत खे भृङ्गस् अ ल-संख्याम् वद ॥
[शादूर्लिवक्रीडत]
बीज-९६क/ पञ्चक-शत-दत्त-धनात् फलस्य वगर्म् िवशोध्य प र-
शष्टम् ।
बीज-९६ग/ दत्तम् दशक-शतेन तुल्यस् कालस् फलम् च तयोस् ॥
[आयार्]
बीज-९७क/ एक-शत-दत्त-धनात् फलस्य वगर्म् िवशोध्य प रशष्टम्
।
बीज-९७ग/ पञ्चक-शतेन दत्तम् तुल्यस् कालस् फलम् च तयोस् ॥
[आयार्]
बीज-९८क/ माणक्य-अष्टकम् इन्द्रनील-दशकम् मुक्ताफलानाम्
शतम् सत्-वज्राण च पञ्च रत्न-वणजाम् येषाम् चतुणार्म् धनम् ।
बीज-९८ग/ सङ्ग-स्नेह-वशेन ते िनज-धनात् द वा एकम् एकम् िम-
थस् जातास् तुल्य-धनास् पृथक् वद सखे तद्-रत्न-मौल्यािन मे ॥
[शादूर्लिवक्रीडत]
बीज-९९क/ पञ्चक-शतेन दत्तम् मूलम् स-कलान्तरम् गते वष ।
बीज-९९ग/ िद्व-गुणम् षोडश-हीनम् लब्धम् िकम् मूलम् आच व ॥
[आयार्]
बीज-१००क/ यत् पञ्चक-िद्वक-चतुष्क-शतेन दत्तम् खण्डैस् ित्र-
भस् नवत-यजु् ित्रशती धनम् तत् ।
बीज-१००ग/ मासेषु सप्त-दश-पञ्चसु तुल्यम् आप्तम् खण्ड-त्रये अिप
स-फलम् वद खण्ड-संख्याम् ॥ [वसन्ततलका]
बीज-१०१क/ पुर-प्रवेशे दश-दस् िद्व-संगुणम् िवधाय शेषम् दश-
भुक् च िनगर्मे ।
बीज-१०१ग/ ददौ दश एवम् नगर-त्रये अभवत् ित्र-िनघ्नम् आद्यम्
वद तत् िकयत् धनम् ॥
बीज-१०२क/ स=अधर्म् तन्दलु-मानक-त्रयम् अहो द्रम्मेण मान-
अष्टकम् मुद्गानाम् च यिद त्रयोदश-िमतास् एतास् वणक् कािकणीस्
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।
बीज-१०२ग/ आदाय अपर्य तन्दलु-अशं-यगुलम् मुद्ग-एक-भाग-
अ न्वतम् क्षप्रम् क्षप्र-भुजस् व्रजेम िह यतुस् स-अथर्स् अग्रतस्
यास्यत ॥
बीज-१०३क/ स्व-अधर्-पञ्च-अशं-नवमसै् यकु्तास् के स्यसु् समास्
त्रयस् ।
बीज-१०३ग/ अन्य-अशं-द्वय-हीनास् ये षिष्ट-शेषास् च तान् वद ॥
बीज-१०४क/ त्रयोदश तथा पञ्च करण्यौ भुजयोस् िमती ।
बीज-१०४ग/ भूस् अज्ञाता अत्र चत्वारस् फलम् भूिमम् वद आशु
मे ॥
बीज-१०५क/ दश-पञ्च-करणी-अन्तरम् एकस् बाहुस् परस् च षट्
करणी ।
बीज-१०५ग/ भूस् अष्टादश करणी प-ऊना लम्बम् आच व ॥
बीज-१०६क/ असमान-सम-छेदान् राशीन् तान् चतुरस् वद ।
बीज-१०६ग/ यद्-ऐक्यम् यद्-घन-ऐक्यम् वा येषाम् वग्र्-ऐक्य-
संिमतम् ॥ [आपट॒े -धन- < -घन-]
बीज-१०७क/ ित्र-अस्र-के्षत्रस्य यस्य स्यात् फलम् कणन संिमतम्
।
बीज-१०७ग/ दोस्-कोिट-श्रुत-घातेन समम् यस्य च तद्-वत् ॥
बीज-१०८क/ यतुौ वगर्स् अन्तरे वगर्स् ययोस् घाते घनस् भवेत् ।
बीज-१०८ग/ तौ राशी शीघ्रम् आच व दक्षस् अ￭स गणते यिद ॥
बीज-१०९क/ घन-ऐक्यम् जायते वगर्स् वगर्-ऐक्यम् च ययोस् घनस्
।
बीज-१०९ग/ तौ चेद् वे त्स तदा अहम् त्वाम् मन्ये बीज-िवदाम्
वरम् ॥
बीज-११०क/ यत्र ित्र-अस्रे के्षत्रे धात्री मनु-संिमता सखे बाहू ।
बीज-११०ग/ एकस् पञ्चदश अन्यस् त्रयोदश वद अवलम्बकम् तत्र
॥
बीज-१११क/ यिद सम-भुिव वेणसु् िद्व-ित्र-पाण-प्रमाणस् गणक
पवन-वेगात् एक-देशे सु-भग्नस् ।
बीज-१११ग/ भुिव नृप-िमत-हस्तेषु अङ्ग लग्नम् तद्-अग्रम् कथय
कतषु मूलात् एषस् भग्नस् करषेु ॥
बीज-११२क/ चक्र-क्रौञ्च-आकु लत-स लले क्व अिप ष्टम् तडागे
तोयात् ऊध्वर्म् कमल-क लका-अग्रम् िवत स्त-प्रमाणम् ।
बीज-११२ग/ मन्दम् मन्दम् च लतम् अिनलेन आहतम् हस्त-यगु्मे
त स्मन् मग्नम् गणक कथय क्षप्रम् अम्बु-प्रमाणम् ॥
बीज-११३क/ वृक्षात् हस्त-शत-उच्छ्र यात् शत-यगेु वापीम् किपस्
कस् अिप अगात् उत्तीयर् अथ परस् द्रुतम् श्रुत-पथात् प्रोड्डीय क-
चत् द्रुमात/् [आपटे॒ कच < कचत]्
बीज-११३ग/ जाता एवम् समता तयोस् यिद गतौ उड्डीय-मानम्
िकयत् िवद्वन् चेद् सु-प रश्रमस् अ स्त गणते क्षप्रम् तत् आच व
मे ॥
बीज-११४क/ पञ्चदश-दश-कर-उच्छ्र ाय-वेण्वोस् अज्ञात-मध्य-
भूिमकयोस् ।
बीज-११४ग/ इतरतेर-मूल-अग्र-ग-सूत्र-यतेुस् लम्ब-मानम् आच व

॥
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बीज-११५क/ अव्यक्त-वगर्-आिद यदा अवशेषम् पक्षौ तदा इष्टेन
िनहत्य कचत् ।
बीज-११५ग/ के्षप्यम् तयोस् येन पद-प्रदस् स्यात् अव्यक्त-पक्षस्य
पदेन भूयस् ॥
बीज-११५च/ व्यक्तस्य पक्षस्य सम-िक्रया एवम् अव्यक्त-मानम्
खलु लभ्यते तत् ।
बीज-११५ज/ न िनवर्हस् चेद् घन-वगर्-वगषु एवम् तदा जे्ञयम् इदम्
स्व-बुद्ध्या ॥
बीज-११५ट/ अव्यक्त-मूल-ऋण-ग- पतस् अल्पम् व्यक्तस्य प-
क्षस्य पदम् यिद स्यात् ।
बीज-११५ड/ ऋणम् धनम् तत् च िवधाय साध्यम् अव्यक्त-मानम्
िद्व-िवधम् क्वचत् तत् ॥
बीज-११६क/ चतुर्-आहत-वगर्-समसै् पसै् पक्ष-द्वयम् गुणयेत् ।
बीज-११६ग/ पूवर्-अव्यक्तस्य कृतेस् सम- पाण क्षपेत् तयोस् एव
॥
बीज-११७क/ अ ल-कुल-दल-मूलम् मालतीम् यातम् अष्टौ िन-
खल-नवम-भागास् चा लनी भृङ्गम् एकम् ।
बीज-११७ग/ िनश प रमल-लुब्धम् पद्म-मध्ये िन द्धम् प्रतरणत
रणन्तम् ब्रूिह कान्ते अ ल-संख्याम् ॥
बीज-११८क/ पाथर्स् कणर्-वधाय मागर्ण-गणम् कु्रद्धस् रणे संदधे
तस्य अधन िनवायर् तद्-शर-गणम् मूलसै् चतुभस् हयान् ।
बीज-११८ग/ शल्यम् ष ड्भस् अथ इषुभस् ित्रभस् अिप छत्रम्
ध्वजम् कामुर्कम् चच्छेद अस्य शरस् शरणे कत ते यान् अजुर्नस्
संदधे ॥
बीज-११९क/ िव-एकस्य गच्छस्य दलम् िकल आिदस् आदेस् द-
लम् तद्-प्रचयस् फलम् च ।
बीज-११९ग/ चय-आिद-गच्छ-अभहतस् स्व-सप्त-भाग-अधका
ब्रूिह चय-आिद-गच्छान् ॥
बीज-१२०क/ कस् खेन िवहऋतस् राशस् कोट्या यकु्तस् अथ वा
ऊिनतस् ।
बीज-१२०ग/ व गतस् स्व-पदेन आढ्यस् ख-गुणस् नवतस् भवेत्
॥
बीज-१२१क/ कस् स्व-अधर्-सिहतस् राशस् ख-गुणस् व गतस्
यतुस् ।
बीज-१२१ग/ स्व-पदाभ्याम् स्व-भक्तस् च जातस् पञ्चदश उच्य-
ताम् ॥
बीज-१२२क/ राशस् द्वादश-िनघ्नस् राश-घन-आढ्यस् च कस्
समस् यस्य ।
बीज-१२२ग/ राश-कृतस् षष्-गुणता पञ्च त्रशत्-यतुा िवद्वन् ॥
बीज-१२३क/ कस् राशस् िद्वशती-क्षुण्णस् राश-वगर्-यतुस् हतस्
।
बीज-१२३ग/ द्वाभ्याम् तेन ऊिनतस् राश-वगर्-वगर्स् अयतुम्
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१०००० भवेत् ।
बीज-१२३ए/ प-ऊनम् वद तम् राशम् वे त्स बीज-िक्रयाम् यिद
॥
बीज-१२४क/ वन-अन्तराले प्लवग-अष्ट-भागस् संव गतस् वल्गत
जात-रागस् ।
बीज-१२४ग/ ब्रूत्-कार-नाद-प्रतनाद-हऋष्टास् ष्टास् िगरौ द्वादश ते
िकयन्तस् ॥
बीज-१२५क/ यूथात् पञ्च-अशंकस् ित्र-ऊनस् व गतस् गह्वरम् ग-
तस् ।
बीज-१२५ग/ ष्टस् शाखा-मृगस् शाखाम् आ ढस् वद ते कत ।
बीज-१२५च/ कणर्स्य ित्र-लवेन ऊना द्वादश-अङु्गल-शङु्क-भा ।
बीज-१२५ज/ चतुदर्श-अङु्गला जाता गणक ब्रूिह ताम् द्रुतम् ॥
बीज-१२६ट/ चत्वारस् राशयस् के ते मूल-दास् ये िद्व-संयतुास्
बीज-१२६ड/ द्वयोस् द्वयोस् यथा आसन्न-घातास् च अष्टादश-
अ न्वतास् ।
बीज-१२६त/ मूल-दास् सवर्-मूल-ऐक्यात् एकादश-यतुात् पदम् ।
बीज-१२६द/ त्रयोदश सखे जातम् बीज-ज्ञ वद तान् मम ॥
बीज-१२७क/ राश-के्षपात् वध-के्षपस् यद्-गुणस् तत् पद-उत्तरम्
।
बीज-१२७ग/ अव्यक्त-राशयस् कल्प्यास् व गतास् के्षप-व￭जर्तास्
॥
बीज-१२८क/ के्षत्रे तथ-नखसै् तुल्ये दोस्-कोटी तत्र का श्रुतस्
।
बीज-१२८ग/ उपप त्तस् च ढस्य गणतस्य अस्य कथ्यताम् ॥
बीज-१२९क/ दोस्-कोिट-अन्तर-वगण िद्व-घ्नस् घातस् सम न्व-
तस् ।
बीज-१२९ग/ वगर्-योग-समस् सस् स्यात् द्वयोस् अव्यक्तयोस् यथा
॥
बीज-१३०क/ भुजात् ित्र-ऊनात् पदम् िव-एकम् कोिट-कणर्-
अन्तरम् सखे ।
बीज-१३०ग/ यत्र तत्र वद के्षत्रे दोस्-कोिट-श्रवणान् मम ॥
बीज-१३१क/ वगर्-योगस्य यद्-राश्योस् युत-वगर्स्य च अन्तरम् ।
बीज-१३१ग/ िद्व-घ्न-घात-समानम् स्यात् द्वयोस् अव्यक्तयोस् यथा
।
बीज-१३१च चतुर्-गुणस्य घातस्य युत-वगर्स्य च अन्तरम् ।
बीज-१३१ज/ राश-अन्तर-कृतेस् तुल्यम् द्वयोस् अव्यक्तयोस् यथा
॥
बीज-१३२क/ चत्वा रशत् युतस् येषाम् दोस्-कोिट-श्रवसाम् वद
।
बीज-१३२ग/ भुज-कोिट-वधस् येषु शतम् वशत-संयतुम् ॥
बीज-१३३क/ योगस् दोस्-कोिट-कणार्नाम् षट्पञ्चाशत् ५६ वधस्
तथा ।
बीज-१३३ग/ षट्शती सप्तभस् क्षुण्णा ४२०० येषाम् तान् मे पृथक्
वद ॥

9 अनेक-वणर्-समीकरणम्

बीज-१३४क/आद्यम् वणर्म् शोधयेत् अन्य-पक्षात् अन्यान् पाण
अन्यतस् च आद्य-भके्त ।
बीज-१३४ग/ पके्ष अन्य स्मन् आद्य-वणर्-उ न्मतस् स्यात् वणर्स्य
एकस्य उ न्मतीनाम् बहुत्वे ॥
बीज-१३४च/ समी-कृत-छेद-गमे तु ताभ्यस् तद्-अन्य-वणर्-
उ न्मतयस् प्रसाध्यास् ।
बीज-१३४ज/ अन्त्य-उ न्मतौ कुट्टक-िवधेस् गुण-आप्ती ते भाज्य-
तद्-भाजक-वनर्-माने ॥
बीज-१३४ट/अन्ये अिप भाज्ये यिद स न्त वणार्स् तद्-मानम् इष्टम्
प रकल्प्य साध्ये ।
बीज-१३४ड/ िवलोमक-उत्तापन-तस् अन्य-वणर्-मानािन भन्नम्
यिद मानम् एवम् ।
बीज-१३४त/ भूयस् कायर्स् कुट्टके अत्र अन्त्य-वणर्म् तेन उत्थाप्य
उत्थापयेत् व्यस्तम् आद्यात् ॥
बीज-१३५क/ माणक्य-अमल-नील-मौिक्तक-िमतस् पञ्च अ-
ष्ट सप्त क्रमात् एकस्य अन्यतरस्य सप्त नव षट् तद्-रत्न-संख्या
सखे ।
बीज-१३५ग/ पाणाम् नवतस् िद्वषिष्टस् अनयोस् तौ तुल्य-िवत्तौ
तथा बीज-ज्ञ प्रत-रत्न-जािन सुमते मौल्यािन शीघ्रम् वद ॥ [शा-
दूर्लिवक्रीडत]
बीज-१३६क/ एकस् ब्रवीत मम देिह शतम् धनेन त्वत्तस् भवािम
िह सखे िद्व-गुणस् ततस् अन्यस् ।
बीज-१३६ग/ ब्रूते दश अपर्य￭स चेद् मम षष्-गुणस् अहम् त्वत्तस्
तयोस् वद धने मम िकम्-प्रमाणे ॥
बीज-१३७क/ अश्वास् पञ्च-गुण-अङ्ग-मङ्गल-िमतास् येषाम् चतुणार्म्
धनािन उष्ट्र ास् च िद्व-मुिन-श्रुत-क्षत-िमतास् अष्ट-िद्व-भ-ूपावकास्
।
बीज-१३७ग/ तेषाम् अश्वतरास् वृषास् मुिन-मही-नेत्र-इन्द-ुसंख्यास्
क्रमात् सव तुल्य-धनास् च ते वद सपिद अश्व-आिद-मौल्यािन मे
॥
बीज-१३८क/ ित्रभस् पारावतास् पञ्च पञ्चभस् सप्त सारसास् ।
बीज-१३८ग/ सप्तभस् नव हसंास् च नवभस् ब हणस् त्रयस् ॥
बीज-१३८ए/ द्रम्मसै् अवाप्यते द्रम्म-शतेन शतम् आनय ।
बीज-१३८ग्/ एषाम् पारावत-आदीनाम् िवनोद-अथर्म् मही-पतेस्
॥
बीज-१३९क/ षष्-भक्तस् पञ्च-अग्रस् पञ्च-िवभक्तस् भवेत् चतुष्क-
अग्रस् ।
बीज-१३९ग/ चतुर-्उद्धतृस् ित्रक-अग्रस् िद्व-अग्रस् ित्र-समुद्धतृस्
कस् स्यात् ॥
बीज-१४०क/ स्यसु् पञ्च-सप्त-नवभस् क्षुण्णेषु हऋतेषु केषु वशत्या
।
बीज-१४०ग/ प-उत्तराण शेषाण अवाप्तयस् च अिप शेष-समास्
॥
बीज-१४१क/ एक-अग्रस् िद्व-हऋतस् कस् स्यात् िद्वक-अग्रस् ित्र-
समुद्धतृस् ।
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बीज-१४१ग/ ित्रक-अग्रस् पञ्चभस् भक्तस् तद्-वत् एव िह लब्धयस्
॥
बीज-१४२क/ कौ राशी वद पञ्च-षट्क-िवहऋतौ एक-िद्वक-अग्रौ य-
योस् िद्व-अग्रम् ित्र-उद्धतृम् अन्तरम् नव-हऋता पञ्च-अग्रका स्यात्
युतस् ।
बीज-१४२ग/ घातस् सप्त-हऋतस् षष्-अग्रस् इत तौ षट्क-
अष्टकाभ्याम् िवना िवद्वन् कुट्टक-वेिद-कुञ्जर-घटा-संघट्ट-संहस्
अ￭स चेद् ॥
बीज-१४३क/ नवभस् सप्तभस् क्षुण्णस् कस् राशस् त्रशता हऋतस्
।
बीज-१४३ग/ यत् अग्र-ऐक्यम् फल-ऐक्य-आढ्यम् भवेत् ष ड्व-
शतेस् िमतम् ॥
बीज-१४४क/ कस् ित्र-सप्त-नव-क्षुण्णस् राशस् त्रशत्-
िवभा￭जतस् ।
बीज-१४४ग/ यत् अग्र-ऐक्यम् अिप त्रशत्-हऋतम् एकादश-अग्रकम्
॥
बीज-१४५क/कस् त्रयो वशत-क्षुण्णस् षष्ट्या असीत्या हऋतस् पृ-
थक् ।
बीज-१४५ग/ यत् अग्र-ऐक्यम् शतम् ष्टम् कुट्टक-ज्ञ वद आशु तम्
॥
बीज-१४६क/ अत्र अधकस्य वणर्स्य भाज्यस्थस्य ई प्सता िम-
तस् ।
बीज-१४६ग/ भाग-लब्धस्य नो कल्प्या िक्रया व्यभचरते् तथा ॥
बीज-१४७क/ कस् पञ्च-गुणतस् राशस् त्रयोदश-िवभा￭जतस् ।
बीज-१४७ग/ यत् लब्धम् राशना यकु्तम् त्रशत् जातम् वद आशु
तम् ॥
बीज-१४८क/ षष्-अष्ट-शतकास् क्रीत्वा सम-अधन फलािन ये ।
बीज-१४८ग/ िवक्रीय च पुनर् शेषम् एक-एकम् पञ्चभस् पणसै् ।
बीज-१४८च/ जातास् सम-पणास् तेषाम् कस् क्रयस् िवक्रयस् च
कस् ॥

1 अनेक-वणर्-समी-करण-अन्तर-्गतम्
मध्यम-आहरणम्

बीज-१४९क/ वगर्-आद्यम् चेद् तुल्य-शुद्धौ कृतायाम् पक्षस्य एकस्य
उक्त-वत् वगर्-मूलम् ।
बीज-१४९ग/ वगर्-प्रकृत्या पर-पक्ष-मूलम् तयोस् समी-कार-िवधस्
पुनर् च ।
बीज-१४९च/ वगर्-प्रकृत्या िवषयस् न चेद् स्यात् तदा अन्य-वण्स्यर्
कृतेस् समम् तम् ॥
बीज-१४९ज/ कृत्वा अपरम् पक्षम् अथ अन्य-मानम् कृत-प्रकृत्या
आद्य-िमतस् तथा च ।
बीज-१४९ट/ वगर्-प्रकृत्या िवषयस् यथा स्यात् तथा सुधीभस् ब-
हुधा िवचन्त्यम् ॥
बीज-१५०क/ बीजम् मतस् िविवध-वणर्-सहायनी िह मन्द-

अवबोधिवधये िवबुधसै् िनज-आद्यैस् ।
बीज-१५०ग/ िवस्ता रता
(इसके आगे के श्लोक उपलब्ध नह ह)

11 संबंधत कि याँ
1. [http : ॥ hi.wikipedia.org/wiki/￭सद्धान्त_शरोमण
￭सद्धान्त शरोमण] (Wikipedia)

2. ￭सद्धान्त शरोमण

(�) लीलावती
(�) बीजगणत
(�) गणताध्याय
(�) गोलाध्याय

3. आयर्भटीय

(�) दश-गीतका-पाद
(�) गणत-पाद
(�) काल-िक्रया-पाद
(�) गोल-पाद

4. सूयर्￭सद्धान्त

12 बाहरी कि याँ
• उपरोक्त सामग्री [http : ॥ www.sub.uni-goettingen.de/
ebene_1/fiindolo/gretil/1_sanskr/6_sastra/8_jyot/
bijaganu.htm यहाँ ] से ली गयी है ।

इसको देवनागरी म [http : ॥ www.bhasa.net/diCrunch.php
Diacritic Conversion - diCrunch v2.00 :b5] क सहायता
से प रवतत करके कुछ अन्य आवश्यक प रवतर्न के बाद यहाँ
रखा गया है ।

https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4_%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A4%A3%E0%A4%BF
https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%80
https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%A4
https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF
https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF
https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%AF
https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A4%B6-%E0%A4%97%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6
https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6
https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6
https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6
https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4
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13 पा और चत्र के स्रोत, योगदानकतार् और लाइसस

13.1 पा
• बीजगणत स्रोतः: https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A4%
BF%E0%A4%A4?oldid=35010 योजकाः: Shijualex, VibhijainBot, अनुनाद ￬सह तथा च 4 अनामकः

13.2 चत्र

13.3 सामग्री लाइसस
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

https://sa.wikisource.org/wiki/%25E0%25A4%25AC%25E0%25A5%2580%25E0%25A4%259C%25E0%25A4%2597%25E0%25A4%25A3%25E0%25A4%25BF%25E0%25A4%25A4?oldid=35010
https://sa.wikisource.org/wiki/%25E0%25A4%25AC%25E0%25A5%2580%25E0%25A4%259C%25E0%25A4%2597%25E0%25A4%25A3%25E0%25A4%25BF%25E0%25A4%25A4?oldid=35010
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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