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1 अथ गणत-अध्यायस्

1 1 प रकमर्- वशतस्

ब्रह्म१२.१क/ प रकमर्- वशतम् यस् सङ्क लत-आद्याम् पृथक् िव-
जानात ।
ब्रह्म१२.१ग/अष्टौ च व्यवहारान् छाया-अन्तान् भवत गणकस् सस्
॥
ब्रह्म१२.२क/ िवपरीत-छेद-गुणास् राश्योस् छेद-अशंकास् सम-
छेदास् ।
ब्रह्म१२.२ग/ सङ्क लते अशंास् योज्यास् व्यवक लते अशं-अन्तरम्
कायर्म् ॥
ब्रह्म१२.३क/ पाण छेद-गुणािन अशं-यतुािन द्वयोस् बहूनाम् वा
।
ब्रह्म१२.३ग/ प्रत्यतु्पन्नस् भवत छेद-वधेन उद्धतृस् अशं-वधस् ॥
ब्रह्म१२.४क/ प रवत्यर् भाग-हार-छेद-अंशौ छेद-संगुण-छेदस्/
[िद्ववेदी - प रव यर्
ब्रह्म१२.४ग/ अशंस् अशं-गुणस् भाज्यस्य भाग-हारस् सवणतयोस्
॥
ब्रह्म१२.५क/ संवणत--अशं-वगर्स् छेद-कृत-िवभा￭जतस् भवत
वगर्स् ।
ब्रह्म१२.५ग/ संवणत-अशं-मूलम् छेद-पदेन उद्धतृम् मूलम् ॥
ब्रह्म१२.६क/ स्थाप्यस् अन्त्य-घनस् अन्त्य-कृतस् ित्र-गुण-उत्तर-
सङु्गणा च तद्-प्रथमात् ।
ब्रह्म१२.६ग/ उत्तर-कृतस् अन्त्य-गुणा ित्र-गुणा च उत्तर-घनस् च
घनस् ॥
ब्रह्म१२.७क/ छेदस् घनात् िद्वतीयात् घन-मूल-कृतस् ित्र-सङु्गणा
आप्त-कृतस् ।

ब्रह्म१२.७ग/ शोध्या ित्र-पूवर्-गुणता प्रथमात् घनतस् घनस् मूलम्
॥
ब्रह्म१२.८क/ स श-छेद-अशं-युतस् छेद-िवभक्ता फलम् प्रथम-
जातौ ।
ब्रह्म१२.८ग/ अशंसै् अशंास् गुणतास् छेदसै् छेदास् िद्वतीयायाम् ॥
ब्रह्म१२.९क/ ऊध्वर्-अशंास् छेद-गुणास् तृतीय-जातौ द्वयोस्
प्रथम-परयोस् ।
ब्रह्म१२.९ग/ छेदसै् छेदास् गुणतास् स्व-अशं-यतु-ऊनसै् उप र-
ग-अशंास् ॥
ब्रह्म१२.१०क/ त्रैराशके प्रमाणम् फलम् इच्चा आिद-अन्तयोस् स-
श-राशी ।
ब्रह्म१२.१०ग/ इच्छा फलेन गुणता प्रमाण-भक्ता फलम् भवत ॥
ब्रह्म१२.११क/ व्यस्त-त्रैराशक-फलम् इच्छा-भक्तस् प्रमाण-फल-
घातस् ।
ब्रह्म१२.११ग/ त्रैराशक-आिदषु फलम् िवषमेषु एकादश-अन्तेषु ॥
ब्रह्म१२.१२क/ फल-सङ्क्रमणम् उभय-तस् बहु-राश-वधस् अ-
ल्प-वध-हऋतस् जे्ञयम् ।
ब्रह्म१२.१२ग/ सकलेषु एवम् भन्नेषु उभय-तस् छेद-सङ्क्रमणम्
॥
ब्रह्म१२.१३क/ प्राक् मूल्य-व्यत्यासस् भाण्डप्रतभाण्डके अन्यत्
उक्त-समम् ।
ब्रह्म१२.१३ग/ प रकमार्ण अष्टानाम् व्यवहाराणाम् अभिहतािन ॥

1 2 िमश्रक-व्यवहारस्

ब्रह्म१२.१४क/ काल-गुणतम् प्रमाणम् फल-भक्तम् िव-एक-गुण-
हतम् कालस् ।
ब्रह्म१२.१४ग/ स्व-फल-यतु- प-भक्तम् मूल-फल-ऐक्यम् भवत
मूलम् ॥
ब्रह्म१२.१५क/ काल-प्रमाण-घातस् पर-काल-हऋतस् िद्वधा आद्य-
िमश्र-वधात् ।
ब्रह्म१२.१५ग/अन्य-अधर्-कृत-यतुात् पदम् अन्य-अधर्-ऊनम् प्र-
माण-फलम् ॥
ब्रह्म१२.१६क/ प्रके्षप-योग-हऋतया लब्ध्या प्रके्षपकास् गुणास् ला-
भास् ।
ब्रह्म१२.१६ग/ ऊन-अधक-उत्तरास् तद्-यतु-ऊनया स्व-फलम्
ऊन-यतुम् ॥
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2 1 अथ गणत-अध्यायस्

1 3 शे्रढी-व्यवहारस्

ब्रह्म१२.१७क/ पदम् एक-हीनम् उत्तर-गुणतम् संयकु्तम् आिदना
अन्त्य-धनम् ।
ब्रह्म१२.१७ग/आिद-यतु-अन्त्य-धन-अधर्म् मध्य-धनम् पद-गुणम्
गणतम् ॥
ब्रह्म१२.१८क/ उत्तर-हीन-िद्व-गुण-आिद-शेष-वगर्म् धन-उत्तर-
अष्ट-वधे ।
ब्रह्म१२.१८ग/ प्रक्षप्य पदम् शेष-ऊनम् िद्व-गुण-उत्तर-हऋतम् ग-
च्छस् ॥
ब्रह्म१२.१९क/ एक-उत्तरम् एक-आद्यम् यिद इष्ट-गच्छस्य भवत
सङ्क लतम् ।
ब्रह्म१२.१९ग/ तत् िद्व-यतु-गच्छ-गुणतम् ित्र-हऋतम् सङ्क लत-
सङ्क लतम् ॥
ब्रह्म१२.२०क/ िद्व-गुण-पद-स-एक-गुणतम् तत् ित्र-हऋतम् भवत
वगर्-सङ्क लतम् ।
ब्रह्म१२.२०ग/ घन-सङ्क लतम् तद्-कृतस् एषाम् सम-गोलकैस्
चतयस् ॥

1 4 के्षत्र-व्यवहारस्

ब्रह्म१२.२१क/ स्थूल-फलम् ित्र-चतुर-्भुज-बाहु-प्रतबाहु-योग-
दल-घातस् ।
ब्रह्म१२.२१ग/ भुज-योग-अधर्-चतुष्टय-भुज-ऊन-घातात् पदम् सू-
मम् ॥
ब्रह्म१२.२२क/ भुज-कृत-अन्तर-भ-ूहऋत-हीन-यतुा भूस् िद्व-
भा￭जता आवाधे/ [िद्ववेदी - -कृत्यन्त्यन्तर-<-कृत-अन्तर-]
ब्रह्म१२.२२ग/ स्व-आवाधा-वगर्-ऊनात् भुज-वगार्त् मूलम् अवल-
म्बस् ॥
ब्रह्म१२.२३क/ अिवषम-चतुर्-अस्र-भुज--प्रतभुज-वधयोस् यतेुस्
पदम् कणर्स् ।
ब्रह्म१२.२३ग/ कणर्-कृतस् भू-मुख-युत-दल-वगर्-ऊना पदम् ल-
म्बस् ॥
ब्रह्म१२.२४क/ कणर्-कृतेस् कोिट-कृतम् िवशोध्य मूलम् भुजस्
भुजस्य कृतम् ।
ब्रह्म१२.२४ग/ प्रोह्य पदम् कोिटस् कोिट-बाहु-कृत-युत-पदम् क-
णर्स् ॥ [िद्ववेदी - वाहु < बाहु]
ब्रह्म१२.२५क/ कणर्-यतुौ ऊध्वर्-अधर-खण्डे कणर्-अवलम्ब-योगे
वा ।
ब्रह्म१२.२५ग/ स्व-आवाधे स्व-युत-हऋते िद्वधा पृथक् कणर्-लम्ब-
गुणे ॥
ब्रह्म१२.२६क/ अिवषम-पाश्वर्-भुज-गुणस् कणर्स् िद्व-गुण-
अवलम्बक-िवभक्तस् ।
ब्रह्म१२.२६ग/ हऋदयम् िवषमस्य भुज-प्रतभुज-कृत-योग-मूल-
अधर्म् ॥
ब्रह्म१२.२७क/ ित्र-भुजस्य वधस् भुजयोस् िद्व-गुणत-लम्ब-
उद्धतृस् हऋदय-रज्जुस् ।

ब्रह्म१२.२७ग/ सा िद्व-गुणा ित्र-चतुर्-भुज-कोण-स्पृक् वृत्त-
िवष्कम्भस् ॥
ब्रह्म१२.२८क/ कणर्-आश्रत-भुज-घात-ऐक्यम् उभयथा अन्योन्य-
भा￭जतम् गुणयेत् ।
ब्रह्म१२.२८ग/ योगेन भुज-प्रतभुज-वधयोस् कण पदे िवषमे ॥
ब्रह्म१२.२९क/ िवषम-चतुर्-अस्र-मध्ये िवषम-ित्र-भुज-द्वयम् प्रक-
ल्प्य पृथक् ।
ब्रह्म१२.२९ग/ कणर्-द्वयेन पूवर्-वत् आवाधे लम्बकौ च पृथक् ॥
ब्रह्म१२.३०क/ िवषम-भुज-अन्तर-्ित्र-भुजे प्रकल्प्य कण भुजौ
तद्-आवाधे ।
ब्रह्म१२.३०ग/ पृथक् ऊध्वर्-अधर-खण्डे कणर्-यतुौ कणर्योस् अधरे
॥
ब्रह्म१२.३१क/ ित्र-भ्जे भुजौ तु भूिमस् तद्-लम्बस् लम्बक-अधरम्
खण्डम् ।
ब्रह्म१२.३१ग/ ऊध्वर्म् अवलम्ब-खण्डम् लम्बक-योग-अधर्म्
अधर-ऊनम् ॥
ब्रह्म१२.३२क/ कणर्-अवलम्बक-यतुौ खण्डे कणर्-अवलम्बकयोस्
अधरे ।
ब्रह्म१२.३२ग/ अनुपातेन तद्-ऊने ऊध्व सूच्याम् स-पाटायाम् ॥
ब्रह्म१२.३३क/ कृत-युतस् अस श-राश्योस् बाहुस् घातस् िद्व-
सङु्गणस् लम्बस् ।
ब्रह्म१२.३३ग/ कृत-अन्तरम् अस शयोस् िद्व-गुणम् िद्व-सम-ित्र-
भुज-भूिमस् ॥
ब्रह्म१२.३४क/ इष्ट-द्वयेन भक्तस् िद्वधा इष्ट-वगर्स् फल-इष्ट-योग-
अध ।
ब्रह्म१२.३४ग/ िवषम-ित्र-भुजस्य भुजौ इष्ट-ऊन-फल-अधर्-योगस्
भूस् ॥
ब्रह्म१२.३५क/ इष्टस्य भुजस्य कृतस् भक्ता ऊना इष्टेन तद्-दलम्
कोिटस् ।
ब्रह्म१२.३५ग/आयत-चतुर-्अस्रस्य के्षत्रस्य इष्ट-अधका कणर्स् ॥
ब्रह्म१२.३६क/आयत-कणर्स् बाहू भुज-कृतस् इष्टेन भा￭जता इष्ट-
ऊना ।
ब्रह्म१२.३६ग/ िद्व-हऋता कोिट-अधका भूस् मुखम् ऊना िद्व-सम-
चतुर-्अस्रे ॥
ब्रह्म१२.३७क/ कणर्-कृतस् ित्र-सम-ह्बुजास् त्रयस् चतुथर्स् िव-
शोध्य कोिट-कृतम् ।
ब्रह्म१२.३७ग/ बाहु-कृतेस् ित्र-गुणायास् यिद अधकस् भूस् मुखम्
हीनस् ॥
ब्रह्म१२.३८क/ जात्य-द्वय-कोिट-भुजास् पर-कणर्-गुणास् भुजास्
चतुर-्िवषमे ।
ब्रह्म१२.३८ग/अधकस् भूस् मुख-हीनस् बाहु-िद्वतयम् भुजौ अन्यौ
॥
ब्रह्म१२.३९क/ इष्ट-गुण-कार-गुणतस् िग र-उच्छ्र ायस् पुर-
अन्तरम् अनष्टम् ।
ब्रह्म१२.३९ग/ िद्व-यतु-गुण-कार-भा￭जतम् उत्पातस् अन्यस्य सम-



1 8 राश-व्यवहारस् 3

गत्योस् ॥
ब्रह्म१२.४०क/ व्यास-व्यास-अधर्-कृती प रध-फले व्यावहा रके
ित्र-गुणे ।
ब्रह्म१२.४०ग/ तद्-वगार्भ्याम् दशभस् सङु्गणताभ्याम् पदे सू मे
॥
ब्रह्म१२.४१क/ वृत्ते शर-ऊन-गुणतात् व्यासात् चतुर-्आहतात्
पदम् जीवा ।
ब्रह्म१२.४१ग/ ज्या-वगर्स् चतुर्-आहत-शर-भक्तस् शर-यतुस्
व्यासस् ॥
ब्रह्म१२.४२क/ ज्या-व्यास-कृत-िवशेषात् मूल-व्यास-अन्तर-
अधर्म् इषुस् अल्पस् ।
ब्रह्म१२.४२ग/ व्यासौ ग्रास-ऊन-गुणौ ग्रास-ऊन-ऐक्य-उद्धतृौ
बाणौ ॥
ब्रह्म१२.४३क/ इष्ट-शर-द्वय-भके्त ज्या-अधर्-कृती शर-यतेु फले
व्यासौ ।
ब्रह्म१२.४३ग/ शरयोस् फलयोस् ऐक्यम् ग्रासस् ग्रास-ऊनम् ऐ-
क्यम् तत् ॥

1 5 खात-व्यवहारस्

ब्रह्म१२.४४क/ के्षत्र-फलम् वेध-गुणम् सम-खात-फलम् हऋतम् ित्र-
भस् सूच्यास् ।
ब्रह्म१२.४४ग/ मुख-तल-तुल्य-भुज-ऐक्यािन एक-अग्र-हऋतािन
सम-रज्जुस् ॥
ब्रह्म१२.४५क/ मुख-तल-युत-दल-Rofl वेध-गुणम् व्यावहा रकम्
गणतम् ।
ब्रह्म१२.४५ग/ मुख-तल-गणत-ऐक्य-अधर्म् वेध-गुणम् स्यात् ग-
णतम् औत्रम् ॥
ब्रह्म१२.४६क/औत्र-गणतात् िवशोध्य व्यवहार-फलम् भजेत् ित्र-
भस् शेषम् ।
ब्रह्म१२.४६ग/ लब्धम् व्यवहार-फले प्रक्षप्य भवत फलम् सू मम्
॥

1 6 चत-व्यवहारस्

ब्रह्म१२.४७क/ आकृत-फलम् औच्च्य-दघै्यर्-गुणम् ।
ब्रह्म१२.४७ग/ घन-गणतम् इष्टका-घन-फलेन हऋतम् इष्टका-
गणतम् ॥

1 7 क्राकचक-व्यवहारस्

ब्रह्म१२.४८क/ िवस्तार-आयाम-अङु्गल-घातस् मागर्-आहतस् िद्व-
वेद-हऋतस् ।
ब्रह्म१२.४८ग/ िकष्कु-अङु्गलािन लब्धम् तत् षण्णवतस् भवत
कमर् ॥

ब्रह्म१२.४९क/ शाका-आिदषु शाल्मल्याम् शत-द्वयम् बीजके शतम्
वशम् ।
ब्रह्म१२.४९ग/ शाल-सरल-आिदषु शतम् अथ अिव-दा षु चतुः-
षिष्टस् ।

1 8 राश-व्यवहारस्

ब्रह्म१२.५०क/ नवमस् शूिकषु दशमस् स्थूलेषु एकादशस् भवत
अणषुु ।
ब्रह्म१२.५०ग/ प रधेस् वेधस् प रधेस् षष्-अशं-वगर्-आहतस् ग-
णतम् ॥
ब्रह्म१२.५१क/ िद्व-चतुर्-स-ित्र-अशं-गुणस् भ त्त-अन्तर-्वाह्य-
कोण-गस् प रधस् ।
ब्रह्म१२.५१ग/ प्राक्-वत् कृत्वा गणतम् तद्-गणतम् स्व-गुण-कार-
हऋतम् ॥

1 9 छाया-व्यवहारस्

ब्रह्म१२.५२क/ छाया-नर-स-एक-हऋतम् द्यु-दलम् प्राक्-अपरयोस्
द्यु-गत-शेषम् ।
ब्रह्म१२.५२ग/ िदन-गत-शेष-अशं-हऋतम् द्यु-दलम् छाया-नर-िव-
एकम् ॥
ब्रह्म१२.५३क/ दीप-तल-शङु्क-तलयोस् अन्तरम् इष्ट-प्रमाण-शङु्क-
गुणम् ।
ब्रह्म१२.५३ग/ दीप-शख-औच्च्यात् शङु्कम् िवशोध्य शेष-उद्धतृम्
छाया ॥
ब्रह्म१२.५४क/ छाया-अग्र-अन्तर-गुणता छाया छाया-अन्तरणे
भक्ता भूस् ।
ब्रह्म१२.५४ग/ भूस् शङु्क-गुणा छाया-िवभा￭जता दीप-शखया औ-
च्च्यम् ॥

1 10 प्रत्यतु्पन्न-आदयस्

ब्रह्म१२.५५क/ गुण-कार-खण्ड-तुल्यस् गुण्यस् गो-मूित्रका-कृतस्
गुणतस् ।
ब्रह्म१२.५५ग/ सिहतस् प्रत्यतु्पन्नस् गुण-कारक-भेद-तुल्यस् वा ॥
ब्रह्म१२.५६क/ गुण्यस् राशस् गुण-कार-राशना इष्ट-अधक-
ऊनकेन गुणस् ।
ब्रह्म१२.५६ग/ गुण्य-इष्ट-वध-ऊन-यतुस् गुणके अभ्यधक-ऊनके
कायर्स् ॥
ब्रह्म१२.५७क/ छेदेन इष्ट-यतु-ऊनेन आप्तम् भाज्यात् अनष्टम् इष्ट-
गुणम् ।
ब्रह्म१२.५७ग/ प्रकृत-स्थ-छेद-हऋतम् लब्ध्या यतु-हीनकम् अनष्टम्
॥
ब्रह्म१२.५८क/ गुण्यस् छेद-फल-वधस् गुणक-हऋतस् गुण्य-
भा￭जतस् गुणकस् ।
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ब्रह्म१२.५८ग/ छेद-उद्धतृस् फलम् गुण्य-गुण-वधस् फल-हऋतस्
छेदस् ॥
ब्रह्म१२.५९क/ गुण्य-गुण-कारयोस् छेद-लब्धयोस् यिद द्वयोस् द्व-
योस् नाशस् ।
ब्रह्म१२.५९ग/ तेषाम् श्यौ व्यस्तौ कृत्वा तद्-स्थानयोस् च इष्टौ
॥
ब्रह्म१२.६०क/ गुण्यम् गुण-कारम् वा गुणयेत् छेदेन भाग-हारस्य ।
ब्रह्म१२.६०ग/ गुण्य-गुण-कार-राश्योस् छेद-गुणस् भाग-हारस् च ॥
ब्रह्म१२.६१क/ अच्छेदस्य छेदम् पम् कृत्वा अन्यत् उक्त-वत्
सवर्म् ।
ब्रह्म१२.६१ग/ अपवत्य छेद-गुणौ तुल्येन इष्टेन गुण्यौ वा ॥[िद्ववेदी
- अवप य < अपवत्य ]
ब्रह्म१२.६२क/ स्व-िवकल-षिष्ट-अशं-गुणस् सकलस् त्रश-
उद्धतृस् िवकल-वगर्स् ।
ब्रह्म१२.६२ग/ प्रके्षप्यस् सकल-कृतौ वगर्-घनौ िद्व-ित्र-तुल्य-वधौ ॥
ब्रह्म१२.६३क/ राशेस् ऊनम् िद्व-गुणम् बहुतर-गुणम् ऊन-कृत-
यतुम् वगर्स् ।
ब्रह्म१२.६३ग/ राशेस् इष्ट-यतु-ऊनात् वधस् कृतस् वा इष्ट-कृत-
यकु्तस् ॥
ब्रह्म१२.६४क/ इष्ट-अल्प-राश-वग यकु्त-ऊनौ इतर-िवकल-
वगार्भ्याम् ।
ब्रह्म१२.६४ग/ िद्व-गुण-इतर-राशभ्याम् भक्तौ तेन अधक-
ऊनाभ्याम् ॥
ब्रह्म१२.६५क/ स्थान-अन्तरषेु लब्धम् येन समम् फल-यतु-
ऊनक-छेदस् ।
ब्रह्म१२.६५ग/ द लतस् कृत-योग-अन्तर-पदम् इतरस् वा फल-
यतु-ऊनस् ॥
ब्रह्म१२.६६क/ िदक्-मात्रम् एतत् अन्यत् ज्या-उत्पत्तौ कुट्टके च
कथयष्ये ।
ब्रह्म१२.६६ग/ सङ्क लत-आिदषु आयार्स् षट्षिष्टस् द्वादशस् अ-
ध्यायस् ॥
ब्रह्म१२.६६प्/ इत श्री-ब्राह्म-स्फुट-￭सद्धान्ते द्वादशस् अध्यायस्
॥१२ ॥

2 अथ कुट्टक-अध्यायस्

ब्रह्म१८.१क/ प्रायेण यतस् प्रश्नास् कुट्टाकारात् ऋते न शक्यन्ते ।
ब्रह्म१८.१ग/ ज्ञातुम् व यािम ततस् कुट्टाकारम् सह प्रश्नसै् ॥
ब्रह्म१८.२क/ कुट्टक-ख-ऋण-धन-अव्यक्त-मध्य-हरण-एक-वणर्-
भािवतकैस् ।
ब्रह्म१८.२ग/ आचायर्स् तन्त्र-िवदाम् ज्ञातसै् वगर्-प्रकृत्या च ॥

2 1 कुट्टकम्

ब्रह्म१८.३क/ अधक-अग्र-भाग-हारात् ऊन-अग्र-छेद-भा￭जतात्
शेषम् ।
ब्रह्म१८.३ग/ यत् तत् परस्पर-हऋतम् लब्धम् अधस् अधस् पृथक्
स्थाप्यम् ॥
ब्रह्म१८.४क/ शेषम् तथा इष्ट-गुणतम् यथा अग्रयोस् अन्तरणे सं-
यकु्तम् ।
ब्रह्म१८.४ग/ शुध्यत गुणकस् स्थाप्यस् लब्धम् च अन्त्यात् उ-
पान्त्य-गुणस् ॥
ब्रह्म१८.५क/ स्व-ऊध्वर्स् अन्त्य-यतुस् अग्र-अन्तस् हीन-अग्र-
छेद-भा￭जतस् शेषम् ।
ब्रह्म१८.५ग/अधक-अग्र-छेद-हतम् अधक-अग्र-यतुम् भवत अ-
ग्रम् ॥
ब्रह्म१८.६क/ छेद-वधस्य िद्व-यगुम् छेद-वधस् यगु-गतम् द्वयोस्
अग्रम् ।
ब्रह्म१८.६ग/ कुट्टाकारणे एवम् ित्र-आिद-ग्रह-यगु-गत-आनयनम् ॥
ब्रह्म१८.७क/ भ-गण-आिद-शेषम् अग्रम् छेद-हऋतम् खम् च िदन-ज-
शेष-हऋतम् ।
ब्रह्म१८.७ग/अनयोस् अग्रम् भ-गण-आिद-िदन-ज-शेष-उद्धतृम् द्यु-
गणस् ॥ [Cब्.८]
ब्रह्म१८.८क/ िदन-ज-भ-गण-आिद-शेषम् येन गुणम् मण्डल-आिद
शेषकयोस् ।
ब्रह्म१८.८ग/ स- श-छेद-उद्धतृयोस् तद्-घातम् अहर-्गण-आद्यम्
अतस् ॥ [Cब.्१०]
ब्रह्म१८.९क/ हऋतयोस् परस्परम् यत् छेषम् गुण-कार-भाग-
हारकयोस् ।
ब्रह्म१८.९ग/ तेन हऋतौ िनस-्छेदौ तौ एव परस्परम् हऋतयोस् ॥
[Cब्.११]
ब्रह्म१८.१०क/ लब्धम् अधस् अधस् स्थाप्यम् तथा इष्ट-गुण-कार-
सङु्गणम् शेषम् ।
ब्रह्म१८.१०ग/ शुध्यत यथा एक-हीनम् गुणकस् स्थाप्यस् फलम्
च अन्त्यात् ॥ [Cब्.१२]
ब्रह्म१८.११क/ अग्र-अन्तम् उपान्त्येन स्व-ऊध्वर्स् गुणतस् अ-
न्त्य-संयतुस् भक्तम् ।
ब्रह्म१८.११ग/ िनस्-शेष-भाग-हारणे एवम् स्थर-कुट्टकस् शेषम् ॥
[Cब्.१३]
ब्रह्म१८.१२क/ इष्ट-भ-गण-आिद-शेषात् स्व-कुट्टक-गुणात् स्व-
भाग-हार-गुणात् ।
ब्रह्म१८.१२ग/ शेषम् द्यु-गणस् गत-िनस्-अपवतर्-गुण-भाग-हार-
यतुस् ॥ [Cब.्१५◌॑ िद्ववेदी - -अपवत्तर्- < -अपवतर्-]
ब्रह्म१८.१३क/ एवम् समेषु िवषमेषु ऋणम् धनम् धनम् ऋणम् यत्
उक्तम् तत् ।
ब्रह्म१८.१३ग/ ऋण-धनयोस् व्यस्तत्वम् गुण्य-प्रके्षपयोस् कायर्म् ॥
[Cब्.१६]
ब्रह्म१८.१४क/ गुणकस् छेदस् छेदस् गुणकस् धनम् ऋणम् ऋणम्
धनम् कायर्म् ।



2 2 धन-ऋण-शून्यम् 5

ब्रह्म१८.१४ग/ वगर्म् पदम् पदम् कृतस् अन्त्यात् िवपरीतम् आद्यम्
तत् ॥ [Cब.्१७]
ब्रह्म१८.१५क/ यस् जानात यगु-आिद ग्रह-यगु-यातसै् पृथक् पृ-
थक् कथतसै् ।
ब्रह्म१८.१५ग/ िद्व-ित्र-चतुर-्प्रभृतीनाम् कुट्टाकारम् सस् जानात ॥
[Cब्.७]
ब्रह्म१८.१६क/ भ-गण-आद्यम् इष्ट-शेषम् कदा इन्द-ुिदवसे रवेस्
गु -िदने वा ।
ब्रह्म१८.१६ग/ ज्ञ-िदने राशीन् कथयत कुट्टाकारम् सस् जानात
॥ [Cब.्१९]
ब्रह्म१८.१७क/ ज्ञ-िदने यत् अशं-शेषम् िवकला-शेषम् कदा तत्
इन्द-ुिदने ।
ब्रह्म१८.१७ग/ भानोस् अथ वा शशनस् यस् कथयत कुट्टक-ज्ञस्
सस् ॥ [Cब्.२०]
ब्रह्म१८.१८क/ तथ-मान-िदनेषु इष्टास् ये अकर् -आद्यास् ते पुनर्
कदा तेषु ।
ब्रह्म१८.१८ग/ इष्ट-ग्रह-वारषेु यस् कथयत कुट्टक-ज्ञस् सस् ॥
[Cब्.२१]
ब्रह्म१८.१९क/ इष्ट-भ-गण-आिद-शेषात् द्यु-गणस् तत् कुट्टकेन
संयकु्तस् ।
ब्रह्म१८.१९ग/ तद्-छेद-िदनसै् तावत् िदन-वारस् यावत् इष्टस्
स्यात् ॥ [Cब्.२२]
ब्रह्म१८.२०क/ यस् राश-आदीन् ष्ट्वा मध्यस्य इष्टस्य कतह्यत
द्यु-गणम् ।
ब्रह्म१८.२०ग/ िद्व-आिद-ग्रह-संयोगात् ग्रह-अन्तरात् वा सस् कुट्ट-
ज्ञस् ॥ [Cब.्२३]
ब्रह्म१८.२१क/ िनस्-छेद-भाग-हारात् राश-आिद-कला-आिदना
हतात् भक्तात् ।
ब्रह्म१८.२१ग/ भ-गण-कलाभस् लब्धम् मण्डल-शेषम् िदन-गणस्
अस्मात् ॥ [Cब्.२४]
ब्रह्म१८.२२क/ एवम् राश-अशं-कला-िवकला-शेषात् अहर्-गणस्
प्राक्-वत् ।
ब्रह्म१८.२२ग/ नष्ट-स्थेषु इष्टान् तान् कृत्वा भक्त्वा उक्त-वत् शेषम्
॥ [Cब.्२५]
ब्रह्म१८.२३क/ राश-अशं-कला-िवकला-शेषात् कथतात् अभी-
ष्टतस् नष्टान् ।
ब्रह्म१८.२३ग/ यस् साधयत उप रतनान् स-मध्यमान् कुट्टक-ज्ञस्
सस् ॥ [Cब्.२६]
ब्रह्म१८.२४क/ येन गुणस् शेष-यतुस् छेदस् शुध्यत हऋतस् स्व-
गुणकेन ।
ब्रह्म१८.२४ग/ तद्-भुक्तम् शेषम् फलम् एवम् शेषात् ग्रह-द्य-ुगणौ ॥
[Cब्.२७]
ब्रह्म१८.२५क/ जानात यस् यगु-गतम् कथतात् अधमास-
शेषकात् इष्टात् ।
ब्रह्म१८.२५ग/ अवम-अवशेषतस् वा तद्-योगात् वा सस् कुट्ट-ज्ञस्
॥ [Cब.्२८]
ब्रह्म१८.२६क/ इष्टेषु मान-िदवसेषु अधमास-न्यून-रात्र-शेषे वा ।

ब्रह्म१८.२६ग/ भूयस् ते यस् कथयत पृथक् पृथक् वा सस् कुट्ट-
ज्ञस् ॥ [Cब.्॰]
ब्रह्म१८.२७क/ अशंक-शेषात् ित्र-ऊनात् सप्त-हऋतात् मूलम् ऊनम्
अष्टाभस् ।
ब्रह्म१८.२७ग/ नवभस् गुणम् स- पम् कदा शतम् बुध-िदने स-
िवतुस् ॥ [Cब.्१८]
ब्रह्म१८.२८क/ ित्र-ऊन-अधमास-शेषात् मूलम् िद्व-अधकम् िव-
भा￭जतम् ष ड्भस् ।
ब्रह्म१८.२८ग/ िद्व-ऊनम् व गतम् अधकम् नवभस् नवतस् कदा
भवत ॥ [Cब्.२९]
ब्रह्म१८.२९क/ अवम-अवशेष-वगर्स् िव-एकस् वशत-िवभा￭जतस्
िद्व-अधकस् ।
ब्रह्म१८.२९ग/ अष्ट-गुणस् दश-भक्तस् िद्व-यतुस् अष्टादश कदा भ-
वत ॥ [Cब.्३०]

2 2 धन-ऋण-शून्यम्

ब्रह्म१८.३०क/ धनयोस् धनम् ऋणम् ऋणयोस् धन-ऋणयोस् अ-
न्तरम् सम-ऐक्यम् खम् ।
ब्रह्म१८.३०ग/ ऋणम् ऐक्यम् च धनम् ऋण-धन-श्ऊन्ययोस्
श्ऊन्ययोस् श्ऊन्यम् ॥ [Cब्.३१]
ब्रह्म१८.३१क/ ऊनम् अधकात् िवशोध्यम् धनम् धनात् ऋणम्
ऋणात् अधकम् ऊनात् ।
ब्रह्म१८.३१ग/ व्यस्तम् तद्-अन्तरम् स्यात् ऋणम् धनम् धनम्
ऋणम् भवत ॥ [Cब्.३२]
ब्रह्म१८.३२क/ श्ऊन्य-िवहीनम् ऋणम् ऋणम् धनम् धनम् भवत
श्ऊन्यम् आकाशम् ।
ब्रह्म१८.३२ग/ शोध्यम् यदा धनम् ऋणात् ऋणम् धनात् वा तदा
के्षप्यम् ॥ [Cब्.३३]
ब्रह्म१८.३३क/ ऋणम् ऋण-धनयोस् घातस् धनम् ऋणयोस् धन-
वधस् धनम् भवत ।
ब्रह्म१८.३३ग/ श्ऊन्य-ऋणयोस् ख-धनयोस् ख-श्ऊन्ययोस् वा
वधस् श्ऊन्यम् ॥ [Cब.्३४]
ब्रह्म१८.३४क/ धन-भक्तम् धनम् ऋण-हऋतम् ऋणम् धनम् भवत
खम् ख-भक्तम् खम् ।
ब्रह्म१८.३४ग/ भक्तम् ऋणेन धनम् ऋणम् धनेन हऋतम् ऋणम् ऋणम्
भवत ॥ [Cब्.३४]
ब्रह्म१८.३५क/ ख-उद्धतृम् ऋणम् धनम् वा तद्-छेदम् खम् ऋण-
धन-िवभक्तम् वा ।
ब्रह्म१८.३५ग/ ऋण-धनयोस् वगर्स् स्वम् खम् खस्य पदम् कृतस्
यत् तत् ॥ [Cब्.३६]

2 3 सङ्क्रमणम्

ब्रह्म१८.३६क/ योगस् अन्तर-यतु-हीनस् िद्व-हऋतस् सङ्क्रमणम्
अन्तर-िवभक्तम् वा ।
ब्रह्म१८.३६ग/ वगर्-अन्तरम् अन्तर-यतु-हीनम् िद्व-हऋतम् िवषम-कमर्
॥ [Cब.्३७]
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2 4 करणी

ब्रह्म१८.३७क/ करणी लम्बस् तद्-कृतस् इष्ट-हऋता इष्ट-ऊन-
संयतुा अल्पा भूस् ।
ब्रह्म१८.३७ग/अधकस् िद्व-हऋतस् बाहुस् संके्षप्यस् यद्-वधस् वगर्स्
॥ [Cब.्३८◌॑ िद्ववेदी - संके्षप्पस्]
ब्रह्म१८.३८क/ इष्ट-उद्धतृ-करणी-पद-युत-कृतस् इष्ट-गुणता
अन्तर-कृतस् वा ।
ब्रह्म१८.३८ग/ गुण्यस् तयर्क् अधस् अधस् गुणक-समस् तद्-
गुणस् सिहतस् ॥ [Cब्.३९]
ब्रह्म१८.३९क/ स्व-इष्ट-ऋण-छेद-गुणौ भाज्य-छेदौ पृथक् यजुौ
असकृत् ।
ब्रह्म१८.३९ग/ छेद-एक-गत-हऋतस् वा भाज्यस् वगर्स् सम-िद्व-वधस्
॥ [Cब.्४०]
ब्रह्म१८.४०क/ इष्ट-करणी-ऊनायास् प-कृतेस् पद-यतु-ऊन-
प-अध ।

ब्रह्म१८.४०ग/ प्रथमम् पाण अन्यत् ततस् िद्वतीयम् करणी अ-
सकृत् ॥ [Cब.्४१]
ब्रह्म१८.४१क/ अव्यक्त-वगर्-घन-वगर्-वगर्-पञ्च-गत-षष्-गत-
आदीनाम् ।
ब्रह्म१८.४१ग/ तुल्यानाम् सङ्क लत-व्यवक लते पृथक् अतुल्यानाम्
॥ [Cब.्४२]
ब्रह्म१८.४२क/ स श-िद्व-वधस् वगर्स् ित्र-आिद-वधस् तद्-गतस्
अन्य-जात-वधस् ।
ब्रह्म१८.४२ग/ अन्योन्य-वणर्-घातस् भािवतकस् पूवर्-वत् शेषम् ॥
[Cब्.४३]

2 5 एक-वणर्-समी-करणम्

ब्रह्म१८.४३क/ अव्यक्त-अन्तर-भक्तम् व्यस्तम् प-अन्तरम् समे
अव्यक्तस् ।
ब्रह्म१८.४३ग/ वगर्-अव्यक्तास् शोध्यास् यस्मात् पाण तद्-
अधस्तात् ॥ [Cब.्४४]
ब्रह्म१८.४४क/ वगर्-चतुर्-गुणतानाम् पाणाम् मध्य-वगर्-
सिहतानाम् ।
ब्रह्म१८.४४ग/ मूलम् नध्येन ऊनम् वगर्-िद्व-गुण-उद्धतृम् मध्यस् ॥
[Cब्.४८]
ब्रह्म१८.४५क/ वगर्-आहत- पाणाम् अव्यक्त-अधर्-कृत-
संयतुानाम् यत् ।
ब्रह्म१८.४५ग/ पदम् अव्यक्त-अधर्-ऊनम् तत् वगर्-िवभक्तम् अव्य-
क्तस् ॥ [Cब्.५०]
ब्रह्म१८.४६क/ स-एकात् अशंक-शेषात् द्वादश-भागस् चतुर-्गुणस्
अष्ट-यतुस् ।
ब्रह्म१८.४६ग/ स-एक-अशं-शेष-तुल्यस् यदा तदा अहर्-गणम्
कथय ॥ [Cब्.४५]
ब्रह्म१८.४७क/ िद्व-ऊनम् अधक-मास-शेषम् ित्र-हऋतम् सप्त-
अधकम् िद्व-सङु्गणतम् ।

ब्रह्म१८.४७ग/ अधमास-शेष-तुल्यम् यदा तदा यगु-गतम् कथय ॥
[Cब्.४६]
ब्रह्म१८.४८क/ िव-एकम् अवम-अवशेषम् षष्-उद्धतृम् ित्र-यतुम्
अवम-शेषस्य ।
ब्रह्म१८.४८ग/ पञ्च-िवभक्तस्य समम् यदा तदा यगु-गतम् कथय ॥
[Cब्.४७]
ब्रह्म१८.४९क/ मण्डल-शेषात् िद्व-ऊनात् मूलम् िव-एकम् दश-
आहतम् िद्व-यतुम् ।
ब्रह्म१८.४९ग/ मण्डल-शेषम् िव-एकम् भानोस् ज्ञ-िदने कदा भवत
॥
ब्रह्म१८.५०क/ अधमास-शेष-पादात् ित्र-ऊनात् वगर्स् अधमास-
शेष-समस् ।
ब्रह्म१८.५०ग/ अवम-अवशेषतस् वा अवम-शेष-समस् कदा भवत
॥ [Cब.्५१]

2 6 अनेक-वणर्-समी-करणम्

ब्रह्म१८.५१क/ आद्यात् वणार्त् अन्यान् वणार्न् प्रोह्य आद्य-मानम्
आड्य-हऋतम् ।
ब्रह्म१८.५१ग/ स श-छेदौ असकृत् द्वौ व्यस्तौ कुट्टकस् बहुषु ॥
[Cब्.५२]
ब्रह्म१८.५२क/ गत-भगण-यतुात् द्य-ुगणात् तद्-शेष-यतुात् तद्-
ऐक्य-संयकु्तात् ।
ब्रह्म१८.५२ग/ तद्-योगात् द्यु-गणम् वा यस् कथयत कुट्टक-ज्ञस्
सस् ॥ [Cब.्५३]
ब्रह्म१८.५३क/ गत-भगण-ऊनात् द्यु-गणात् तद्-शेष-ऊनात् तद्-
ऐक्य-हीनात् वा ।
ब्रह्म१८.५३ग/ तद्-िववरात् द्यु-गणम् वा यस् कथयत कुट्टक-ज्ञस्
सस् ॥ [Cब.्५४]
ब्रह्म१८.५४क/ राश-आद्यैस् तद्-शेषसै् च एवम् भुक्त-अधमास-
िदन-हीनसै् ।
ब्रह्म१८.५४ग/ तद्-शेषसै् च यगु-गतम् यस् कथयत कुट्टक-ज्ञस्
सस् ॥ [Cब.्५५]
ब्रह्म१८.५५क/ अशंक-शेषेण यतुात् लप्ता-शेषात् तद्-अन्तरात्
अथ वा ।
ब्रह्म१८.५५ग/ भानोस् ज्ञ-िदने द्यु-गणम् यस् कथयत कुट्टक-ज्ञस्
सस् ॥ [Cब.्५६]
ब्रह्म१८.५६क/ अशंक-शेषम् ित्र-यतुम् लप्ता-शेषम् कदा रवेस् ज्ञ-
िदने ।
ब्रह्म१८.५६ग/ षट् सप्त अष्टौ नव वा कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस्
॥ [Cब.्५७]
ब्रह्म१८.५७क/ अशं-समम् अंश-शेषम् कला-समम् वा कला-शेषम्
।
ब्रह्म१८.५७ग/ िदवस-करस्य इष्ट-िदने कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस्
॥ [Cब.्५८]
ब्रह्म१८.५८क/ अवम-अवशेषम् अवमसै् अधमासक-शेषम् अध-
माससै् ।
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ब्रह्म१८.५८ग/ इष्ट-यतु-ऊनम् तुल्यम् कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस्
॥ [Cब.्५९]
ब्रह्म१८.५९क/ िनस्-छेद-भाग-हारस् भानोस् सप्तत-गुणस् अशं-
शेष-ऊनस् ।
ब्रह्म१८.५९ग/ शुध्यत अयतु-िवभक्तस् कुवर्न् आ वत्सरात् गण-
कस् ॥ [Cब.्६०]

2 7 भािवतकम्

ब्रह्म१८.६०क/ भािवतक- प-गुणना स-अव्यक्त-वधा इष्ट-भा￭जता
इष्ट-आप्त्योस् ।
ब्रह्म१८.६०ग/अल्पे अधकस् अधके अल्पस् के्षप्यस् भािवत-हऋतौ
व्यस्तम् ॥ [Cब.्६१]
ब्रह्म१८.६१क/ भानोस् राश-अशं-वधात् ित्र-चतुर्-गुणतान् िव-
शोध्य राश-अशंान् ।
ब्रह्म१८.६१ग/ नवतम् ष्ट्वा सूयर्म् कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस् ॥
[Cब्.६२]
ब्रह्म१८.६२क/ भािवतके यद्-घातस् िवनष्ट-वणन तद्-प्रमाणािन ।
ब्रह्म१८.६२ग/ कृत्वा इष्टािन तद्-आहत-वणर्-ऐक्यम् भवत पाण
॥ [Cब.्६६]
ब्रह्म१८.६३क/ वणर्-प्रमाण-भािवत-घातस् भवत इष्ट-वणर्-
सङ्ख्या एवम् ।
ब्रह्म१८.६३ग/ ￭सध्यत िवना अिप भािवत-सम-करणात् िकम् कृ-
तम् तत् अतस् ॥ [Cब.्६४]

2 8 वगर्-प्रकृतस्

ब्रह्म१८.६४क/ मूलम् िद्वधा इष्ट-वगार्त् गुणक-गुणात् इष्ट-यतु-
िवहीनात् च ।
ब्रह्म१८.६४ग/ आद्य-वधस् गुणक-गुणस् सह अन्त्य-घातेन कृतम्
अन्त्यम् ॥ [Cब.्६५]
ब्रह्म१८.६५क/ वज्र-वध-ऐक्यम् प्रथमम् प्रके्षपस् के्षप-वध-तुल्यस्
।
ब्रह्म१८.६५ग/ प्रके्षप-शोधक-हऋते मूले प्रके्षपके पे ॥ [Cब्.६६]
ब्रह्म१८.६६क/ प-प्रके्षप-पदे पृथक् इष्ट-के्षप्य-शोध्य-मूलाभ्याम् ।
ब्रह्म१८.६६ग/ कृत्वा अन्त्य-आद्य-पदे ये प्रके्षपे शोधने वा इष्टे ॥
[Cब्.६८]
ब्रह्म१८.६७क/ चतुर-्अधके अन्त्य-पद-कृतस् ित्र-ऊना द लता
अन्त्य-पद-गुणा अन्त्य-पदम् ।
ब्रह्म१८.६७ग/ अन्त्य-पद-कृतस् िव-एका िद्व-हऋता आद्य-पद-
आहता आद्य-पदम् ॥ [Cब.्६९]
ब्रह्म१८.६८क/ चतुर-्ऊने अन्त्य-पद-कृती ित्र-एक-यतेु वध-दलम्
पृथक् िव-एकम् ।
ब्रह्म१८.६८ग/ िव-एक-आड्य-आहतम् अन्त्यम् पद-वध-गुणम्
आद्यम् आन्त्य-पदम् ॥ [Cब्.७१]
ब्रह्म१८.६९क/ वग गुणके के्षपस् केन चत् उद्धतृ-यतु-ऊिनतस्
द लतस् ।

ब्रह्म१८.६९ग/ प्रथमस् अन्त्य-मूलम् अन्यस् गुण-कार-पद-उद्धतृस्
प्रथमस् ॥ [Cब्.७३]
ब्रह्म१८.७०क/ वगर्-छन्ने गुणके प्रथमम् तद्-मूल-भा￭जतम् भवत
।
ब्रह्म१८.७०ग/ वगर्-छन्ने के्षपे तद्-पद-गुणते तदा मूले ॥ [Cब्.७५]
ब्रह्म१८.७१क/ गुणक-युतस् अष्ट-गुणता गुणक-अन्तर-वगर्-
भा￭जता राशस् ।
ब्रह्म१८.७१ग/ गुणकौ ित्र-गुणौ व्यस्त-अधकौ हऋतौ अन्तरणे पदे
॥ [Cब.्७८]
ब्रह्म१८.७२क/ वगर्स् अन्य-कृत-यतु-ऊनस् तद्-संयोग-अन्तर-
अधर्-कृत-भक्तस् ।
ब्रह्म१८.७२ग/ तद्-गुणतौ युत-िवयतुौ वग घाते च प-यतेु ॥
[Cब्.७२]
ब्रह्म१८.७३क/ यसै् ऊनस् यसै् च यतुस् पसै् वगर्स् तद्-ऐक्यम्
इष्ट-हऋतम् ।
ब्रह्म१८.७३ग/ इष्ट-ऊनम् तद्-दल-कृतस् ऊना अभ्यधका भवत
राशस् ॥ [Cब.्८४]
ब्रह्म१८.७४क/ याभ्याम् कृतस् अधक-ऊनस् तद्-अन्तरम् हऋत-
यतु-ऊनम् इष्टेन ।
ब्रह्म१८.७४ग/ तद्-दल-कृतस् अधक-ऊना अधकयोस् अधक-
ऊनयोस् राशस् ॥ [Cब.्८२]
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ब्रह्म१८.७५क/ राश-कला-शेष-कृतम् िद्वनवत-गुणताम् य-
शीत-गुणताम् वा ।
ब्रह्म१८.७५ग/ स-एका ज्ञ-िदने वगर्म् कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस्
॥ [Cब.्६७]
ब्रह्म१८.७६क/ सूयर्-िव लप्ता-शेषम् पञ्चभस् ऊन-आहतम् तथा
दशभस् ।
ब्रह्म१८.७६ग/ वग बृहस्पत-िदने कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस् ॥
[Cब्.८६]
ब्रह्म१८.७७क/ भ-गण-आिद-शेष-वगर्म् ित्रभस् गुणम् संयतुम् श-
तसै् नवभस् ।
ब्रह्म१८.७७ग/ कृतम् अष्ट-शत-ऊनम् वा कुवर्न् आ वत्सरात् ग-
णकस् ॥ [Cब.्७०]
ब्रह्म१८.७८क/ भ-गण-आिद-शेष-वगर्म् चतुर्-गुणम् पञ्चषिष्ट-
संयकु्तम् ।
ब्रह्म१८.७८ग/ षिष्ट-ऊनम् वा वगर्म् कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस् ॥
[Cब्.७४]
ब्रह्म१८.७९क/ इष्ट-भगण-आिद-शेषम् िद्वनवत-ऊनम् यशीत-
संगुणतम् ।
ब्रह्म१८.७९ग/ पेण यतुम् वगर्म् कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस् ॥
[Cब्.८७]
ब्रह्म१८.८०क/ अधमास-शेष-वगर्म् त्रयोदश-गुणम् ित्रभस् शतसै्
यकु्तम् ।
ब्रह्म१८.८०ग/ ित्र-घन-ऊनम् वा वगर्म् कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस्
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॥ [Cब.्७२]
ब्रह्म१८.८१क/ इन्द-ुिव लप्ता-शेषम् सप्तदश-गुणम् त्रयोदश-गुणम् च
अिप ।
ब्रह्म१८.८१ग/ पृथक् एक-यतुम् वगर्म् कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस्
॥ [Cब.्७९]
ब्रह्म१८.८२क/ अवम-अवशेष-वगर्म् द्वादश-गुणतम् शतेन संयकु्तम्
।
ब्रह्म१८.८२ग/ ित्रभस् ऊनम् वा वगर्म् कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस्
॥ [Cब.्७६]
ब्रह्म१८.८३क/ ज्ञ-िदने अकर् -कला-शेषम् गु -िदन-िवकला-
अवशेष-यकु्त-ऊनम् ।
ब्रह्म१८.८३ग/ वगर्म् वधम् च स-एकम् कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस्
॥ [Cब.्८१]
ब्रह्म१८.८४क/ िवकला-शेषम् सिहतम् ित्रनवत्या सप्तषिष्ट-हीनम् च
।
ब्रह्म१८.८४ग/ भानोस् ज्ञ-िदने वगर्म् कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस्
॥ [Cब.्८५]
ब्रह्म१८.८५क/ ज्ञ-िदने अकर् -कला-शेषम् द्वादशभस् संयतुम् ित्र-
षष्ट्या च ।
ब्रह्म१८.८५ग/ षष्ट्या अष्टभस् च ऊनम् कुवर्न् आ वत्सरात् ग-
णकस् ॥ [Cब.्८३]
ब्रह्म१८.८६क/ इन्द-ुिव लप्ता-शेषात् रिव- लप्ता-शेषम् अशं-शेषम्
वा ।
ब्रह्म१८.८६ग/ अथ वा मध्यमम् इष्टम् कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस्
॥ [Cब.्८८]
ब्रह्म१८.८७क/ जीव-िव लप्ता-शेषात् कु-जम् इन्दमु् भौम- लिप्तका-
शेषात् ।
ब्रह्म१८.८७ग/ रिवम् इन्द-ुभाग-शेषात् कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस्
॥ [Cब.्८९]
ब्रह्म१८.८८क/ इष्ट-ग्रह-इष्ट-शेषात् द्यु-गणस् गत-िनस्-अपवतर्-
संगुणतसै/् [िद्ववेदी - -अपवत्तर्- < -अपवतर्-]
ब्रह्म१८.८८ग/ छेद-िदनसै् अधकस् अस्मात् अन्य-ग्रह-शेषम् इ-
ष्टस् वा ॥ [Cब.्९०]
ब्रह्म१८.८९क/ िनस्-छेद-भाग-हारौ ग्रहयोस् िवपरीतौ ग्रहयोस् द्य-ु
गणात् ।
ब्रह्म१८.८९ग/ यस्मात् तद्-िनस्-छेदेन उद्धतृयोस् लब्ध-संगुणतौ
॥ [िद्ववेदी - उद्धतयोस् < उद्धतृयोस,् Cब्.८९]
ब्रह्म१८.९०क/ िनस्-छेद-भाग-हारौ िवपरीतौ तद्-यतुात् पुनर् त-
स्मात् ।
ब्रह्म१८.९०ग/ शेषे द्यु-गणात् एवम् ित्र-आदीनाम् प्राक्-वत् इष्ट-िदने
॥ [Cब.्९१]
ब्रह्म१८.९१क/ द्यु-गणम् अवम-अवशेषात् रिव-चन्द्रौ मध्यमौ
स्फुटौ अथ वा ।
ब्रह्म१८.९१ग/ एवम् तथम् ग्रहम् वा कुवर्न् आ वत्सरात् गणकस्
॥ [Cब.्९२]
ब्रह्म१८.९२क/ एक-िदनम् अवम-शेषम् यद्-गुणम् एक-रिव-चन्द्र-
भ-गण-ऊनम् ।

ब्रह्म१८.९२ग/ शुध्यत भ-ूिदन-भक्तम् िव-एकम् चान्द्रैस् तद्-
उिक्तस् इयम् ॥ [Cब.्९३]
ब्रह्म१८.९३क/ इषु-श्अर-कृत-अष्ट-३िद ग्भस् १०८४५५ सङु्ग-
णतात् अवम-शेषकात् भक्तात् ।
ब्रह्म१८.९३ग/ प-अष्ट-वेद-रस-श्ऊन्य-श्अर-गुणसै्
३५०६४८१ िदन-गणस् शेषम् ॥ [Cब्.९४]
ब्रह्म१८.९४क/ ￭जन-रस-गो-अ ब्ध-रद-३२४९६२४-गुणात्
श्अश-वसु-कृत-रस-ख-भूत-राम-३५०६४८१-हऋतात् ।
ब्रह्म१८.९४ग/ इष्ट-अवम-शेषात् यत् शेषम् रिव-भ-गण-शेषम् तत्
॥ [Cब.्९५]
ब्रह्म१८.९५क/ गो-अग-इन्द-ुख-ईश-११०१७९-गुणतात् भक्तात्
नख-पक्ष-यम-रस-इष-ुगुणसै् ३५६२२२० ।
ब्रह्म१८.९५ग/ शेषम् अवम-अवशेषात् तथयस् अवम-शेषकात्
िवकलम् ॥ [Cब.्९६]
ब्रह्म१८.९६क/ भाग-कला-िवकला-ऐक्यम् ष्ट्वा िवकला-अन्तरम्
च के शेषे ।
ब्रह्म१८.९६ग/ ऐक्यम् िद्वधा अन्तर-अधक-हीनम् च िद्व-भा￭जतम्
शेषे ॥ [Cब.्९७]
ब्रह्म१८.९७क/ तद्-वगर्-अन्तरम् आद्ये तद्-अन्तरम् च अनतर-
उद्धतृ-यतु-ऊनम् ।
ब्रह्म१८.९७ग/ वगर्-अन्तरम् िवभक्तम् द्वाभ्याम् शेषे ततस् द्यु-गणस्
॥ [Cब.् ९८]
ब्रह्म१८.९८क/ [कृत-संयोगात् िद्व-गुणात् युत-वगर्म् प्रोह्य शेष-
मूलम् यत् ।
ब्रह्म१८.९८ग/ तेन यतु-ऊनस् योगस् द लतस् शेषे पृथक् अभीष्टे
॥ Cब्.९९]
ब्रह्म१८.९९क/ शेष-वधात् िद्व-कृत-गुणात् शेष-अन्तर-वगर्-
संयतुात् मूलम् ।
ब्रह्म१८.९९ग/ शेष-अन्तर-ऊन-यकु्तम् द लतम् शेषे पृथक् अभीष्टे
॥ [Cब.्१००]
ब्रह्म१८.१००क/ हऋिद-घात्रम् अमी प्रश्नास् प्रश्नान् अन्यान् सहस्र-
शस् कुयार्त/् [िद्ववेदी - हऋिद-घात्रम् > हऋद्-मात्रम्]
ब्रह्म१८.१००ग/ अन्यसै् दत्तान् प्रश्नान् उक्त्या एवम् साधयेत् क-
रणसै् ॥ [Cब्.१०१]
ब्रह्म१८.१०१क/ जन-संसिद दवै-िवदाम् तेजस् नाशयत भानुस्
इव भानाम् ।
ब्रह्म१८.१०१ग/ कुट्टाकार-प्रश्नसै् पथतसै् अिप िकम् पुनर् शत-
शस् ॥ [Cब.्१०२, िद्ववेदी - शत-शस् > सूत्रैस्]
ब्रह्म१८.१०२क/ प्रत-सूत्रम् अमी प्रश्नास् पथतास् स-उद्देशकेषु
सूत्रेषु ।
ब्रह्म१८.१०२ग/ आयार्-ित्र-अधक-शतेन च कुट्टस् च अष्टादशस्
अध्यायस् ॥ [Cब.्१०३]
ब्रह्म१८.१०२प्/ इत श्री-ब्राह्मस्फुट￭सद्धान्ते कुट्टक-अध्यायस्
अष्टादशस् ॥
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3 शङु्क-छाया-आिद-ज्ञानम्

3 1 प्रश्नास्

ब्रह्म१९.१क/ ष्ट्वा िदन-अधर्-घिटका यस् अकर् -ज्ञस् अक्ष-
अशंकान् िवजानात ।
ब्रह्म१९.१ग/ उदय-अन्तर-घिटकाभस् ज्ञातात् जे्ञयम् सस् तन्त्र-
ज्ञस् ॥
ब्रह्म१९.२क/ अस्त-अन्तर-घिटकाभस् यस् ज्ञातात् जे्ञयम् आ-
नयत तस्त्मात् ।
ब्रह्म१९.२ग/ मध्य-गतम् यगु-भ-गणान् आनयत ततस् सस् तन्त्र-
ज्ञस् ॥
ब्रह्म१९.३क/ आनयत यस् तमस्-रिव-शश-अङ्क-मानािन दीपक-
शख-औच्च्यात् ।
ब्रह्म१९.३ग/ शङु्क-तल-अन्तर-भूिम-ज्ञाने छायाम् सस् तन्त्र-ज्ञस् ॥

ब्रह्म१९.४क/ इष्ट-गृह-औच्च्य-ज्ञस् यस् तद्-अन्तर-ज्ञस् िनरी यते
तु जले ।
ब्रह्म१९.४ग/ गृह-भ त्त-अग्रम् दशर्यत दपर्णे वा सस् तन्त्र-ज्ञस् ॥
ब्रह्म१९.५क/ छाया-िद्वतीय-भा-अग्र-अन्तर-िवज्ञानेन वे त्त दीप-
औच्यम् ।
ब्रह्म१९.५ग/ शङु्क-छाया-ज्ञस् वा भूमेस् छायाम् सस् तन्त्र-ज्ञस् ॥
[िद्ववेदी - शङ्क- < शङु्क-]

ब्रह्म१९.६क/ ष्ट्वा गृह-तल-अन्तर-जालभोस् ष्ट्वा अग्रम् गृहस्य
भूिम-ज्ञस्/ [िद्ववेदी - ष्ट्वा गृह-तल-अन्तर-जालभोस् > गृह-पु ष-
अन्तर-स लले यस्]
ब्रह्म१९.६ग/ वे त्त गृह-औच्च्यम् ष्ट्वा तलै-स्थम् वा सस् तन्त्र-
ज्ञस् ॥
ब्रह्म१९.७क/ वी य गृह-अग्रम् स लले प्रसायर् स ललम् पुनर् स्व-
भ-ूज्ञाने ।
ब्रह्म१९.७ग/ आनयत जलात् भूिमम् गृहस्य वा औच्च्यम् सस्
तन्त्र-ज्ञस् ॥
ब्रह्म१९.८क/ ज्ञातसै् छाया-पु षसै् िवज्ञाते तोय-कुड्ययोस् िववरे
।
ब्रह्म१९.८ग/ कुड्ये अकर् -तेजसस् यस् वे त्त आ िढम् सस् तन्त्र-
ज्ञस् ॥

3 2 उत्तराण

ब्रह्म१९.९क/ इष्ट-िदवस-अधर्-घिटका घिटका-पञ्चदश-अन्तर-
प्राणास् ।
ब्रह्म१९.९ग/ तद्-िदवस-चर-प्राणास् तसै् अक्षम् साधयेत् प्राक्-वत्
॥
ब्रह्म१९.१०क/ ज्ञात-जे्ञय-ग्रहयोस् उदय-अन्तर-नाडकाभस् अ-
धक-ऊनस् ।
ब्रह्म१९.१०ग/ उदयसै् ज्ञातस् ज्ञातात् जे्ञयस् प्राक्-अपरयोस् जे्ञ-
यस् ॥

ब्रह्म१९.११क/ ज्ञातस् स-भ-अधर्स् उदयसै् अस्त-अन्तर-
नाडकाभस् अधक-ऊनस् ।
ब्रह्म१९.११ग/ ज्ञातात् पूवर्-अपरयोस् जे्ञयस् भ-अधर्-ऊनके जे्ञयस्
॥
ब्रह्म१९.१२क/ ज्ञातम् कृत्वा मध्यम् भूयस् अन्य-िदने तद्-अन्तरम्
भुिक्तस् ।
ब्रह्म१९.१२ग/ त्रैराशकेन भुक्त्या कल्प-ग्रह-मण्डल-आनयनम् ॥
ब्रह्म१९.१३क/ स्थत-अधार्त् िवपरीतम् तमस्-प्रमाणम् स्फुटम्
ग्रहणे ।
ब्रह्म१९.१३ग/ मान-उदयात् रिव-इन्द्वोस् घिटका-अवयवेन भ-
उदय-तस् ॥
ब्रह्म१९.१४क/ दीप-तल-शङु्क-तलयोस् अन्तरम् इष्ट-प्रमाण-शङु्क-
गुणम् ।
ब्रह्म१९.१४ग/ दीप-शख-औच्च्यात् शङु्कम् िवशोध्य शेष-उद्धतृम्
छाया ॥
ब्रह्म१९.१५क/ शङु्क-अन्तरणे गुणता छाया छाया-अन्तरणे भक्ता
भूस् ।
ब्रह्म१९.१५ग/ स-छाया शङु्क-गुणा दीप-औच्च्यम् छायया भक्ता ॥

ब्रह्म१९.१६क/ ज्ञात्वा शङु्क-छायाम् अनुपातात् साधयेत् समुच्छ्र ा-
यान् ।
ब्रह्म१९.१६ग/ गृह-चैत्य-त -नगानाम् औच्च्यम् िवज्ञाय वा छायाम्
॥
ब्रह्म१९.१७क/ यतु- िष्ट-गृह-औच्च्य-हऋता िह अन्तर-भूिमस् क्-
औच्च्य-सङु्गणता ॥
ब्रह्म१९.१७ग/ फल-भूस् न्यस्ते तोये प्रत- प-अग्रम् गृहस्य नरात्
॥
ब्रह्म१९.१८क/ गृह-पु ष-अन्तर-स लले वी य गृह-अग्रम् क्-
औच्च्य-सङु्गणतम् ।
ब्रह्म१९.१८ग/ गृह-तोय-अन्तरम् औच्च्यम् गृहस्य न-ृजल-
अन्तरणे हऋतम् ॥
ब्रह्म१९.१९क/ प्रथम-िद्वतीय-नृ-जल-अन्तर-अन्तरणे उद्धतृा
जल-अपसृतस् ।
ब्रह्म१९.१९ग/ िष्ट-औच्च्य-गुणा उच्छ्र ायस् तोयात् न-ृजल-
अन्तर-गुणा भूस् ॥
ब्रह्म१९.२०क/ छाया-पु ष-छन्नम् जल-कुड्य-अन्तरम् अवाप्तम्
आ िढस् ।
ब्रह्म१९.२०ग/ अध्यायस् वशत-आयार्णाम् एकोन वशस् अयम् ॥

4 छन्दस्-चत-उत्तरम्

ब्रह्म२०.१क/ ऋग्वगर्ः पयार्यः समूहयोगावयकु्षु यगु्मेषु ।
ब्रह्म२०.१ग/ सोयाः प्राग्वत्प्राप्तादाश्चतुष्ककाः शेषयकु्त्योन्त्यः ॥
ब्रह्म२०.२क/ एकािदयतुिवहीनावाद्यन्तौ तिद्वपयर्यौ यावत् ।
ब्रह्म२०.२ग/ वगार्िदषु िवषमयजुां क्रमोत्क्रमाद्वधर्येत्पादान् ॥
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ब्रह्म२०.३क/ एकैकेन द्व्याद्व्याः सोप्पप्पधकेषु तत्प्रतष्ठेषु ।
ब्रह्म२०.३ग/ वगार्िदरभीष्टान्तः प्रस्तारो भवत यवमध्यः ॥
ब्रह्म२०.४क/ सूनोन्त्यो िद्वपदाग्रं ित्रपदाद्यानामधः पृथक् संख्या ।
ब्रह्म२०.४ग/ तच्छोध्यो व्येकः पृथग्न्ताद्रूपमूध्वर्यतुम् ॥
ब्रह्म२०.५क/ यावत् पादाव्येकागच्छाद्वणष्वथकैवृद्धेषु ।
ब्रह्म२०.५ग/ पाद्युतघाते वगार्द्यानां परा संख्या ॥
ब्रह्म२०.६क/ पाधकपादाधिवषमेषूध्वर्ः समेषु पादाध ।
ब्रह्म२०.६ग/ अधार्िद्वगुणाव्येकांयलुान्यधस्तस्य सवषाम् ॥
ब्रह्म२०.७क/ माध्यसै् तथाधर्हीनःै क्रमपादरै् व्यस्ततुल्यपादाद्यः ।
ब्रह्म२०.७ग/ िवषमेरव्येकं मध्ये प्रोह्याद्यान्यतः कुयार्त् ॥
ब्रह्म२०.८क/ सैकक्रमतुल्याद्यैर् न्यासोऽभ्यधको िवशोधतश्
चाधः ।
ब्रह्म२०.८ग/ संख्यकै्यं ता क् या क् प्रथमस् ित्ररिहतो नष्टे ॥
ब्रह्म२०.९क/ माध्यःै कृतशै् च द लतःै समसंख्यायां क्रमोत्क्रमात्
के्षप्पम् ।
ब्रह्म२०.९ग/ िवषमायां व्येकायां दलम् क्रमाद् उ क्रमात् सकैम् ॥
ब्रह्म२०.१०क/ समसंख्यायां सोपानक्रमोत्क्रमाभ्यां तथवै िवषमा-
भ्याम् ।
ब्रह्म२०.१०ग/ कल्प्या पचते ष्टे प्रथमः शेषाक्षराण्यन्ते ॥
ब्रह्म२०.११क/ समदलसमिवषमाणां संख्यापादाधर्सवर्कल्पवधः ।
ब्रह्म२०.११ग/ स्वाद्यवधोऽन्यःै पादःै स्वपरस्य प्राग्वधः सकैैः ॥
ब्रह्म२०.१२क/ आद्यादनन्तरोऽधः कल्प्पोऽन्यतुल्यमाद्यः प्राक् ।
ब्रह्म२०.१२ग/ न्यासो वग ऽन्योनः प्रस्तारोऽधर्समिवषमाणाम् ॥
ब्रह्म२०.१३क/ नष्टेन्त्यात् स्वाधस्थोनकल्पघातोऽधर्तुल्यिवषमा-
णाम् ।
ब्रह्म२०.१३ग/ व्येकः पृथक् स्ववग द्धतृः फलं तुल्यकल्यानाम् ॥
ब्रह्म२०.१४क/ उिद्दष्टे कल्पहऋतेऽतीतःै प्रथमः फले स पे ऽन्यः ।
ब्रह्म२०.१४ग/ असकृद्वगार्ंशयतेु सकेै वाधर्समिवषमाणाम् ॥
ब्रह्म२०.१५क/ कपेषु पृथक् गु लघुसंख्यकैािदभा￭जता प्राग्वत् ।
ब्रह्म२०.१५ग/ िवषमेष्वाद्यलघूनो लघुभर् मे ः समादीनाम् ॥
ब्रह्म२०.१६क/ एकिद्वतयोः परतो िद्वसंगुणोऽनन्तरािद्व पोऽधः ।
ब्रह्म२०.१६ग/ वगर्धराद्योनोदलसमिवषमाणां ध्वजो लघुभः ॥
ब्रह्म२०.१७क/ लघुसंख्या पदद लता परतोऽधोऽधश् च शुध्यत
हऋता यःै ।
ब्रह्म२०.१७ग/ िद्वगुणान्तःै शुद्धैर् वगर्पररै् मन्दरो लघुभः ॥
ब्रह्म२०.१८क/ कृत्वाधोऽधः कल्प्यान्येकाद्येकोत्तरानधस्तेषाम् ।
ब्रह्म२०.१८ग/ स्वात् परतोऽन्यकै्यम् अधः प्रस्ताराद् उक्तवद् इ-
हाद्यैः ॥
ब्रह्म२०.१९क/ गु षष्ट्येकािनघटीिद्वगुणान्येकांगुलािन संख्या
स्यात् ।
ब्रह्म२०.१९ग/ द्रा वशतर् आयार्णां छन्दश्चत्यतु्तरोऽध्यायः ॥

ब्रह्म२०.१९प्/ इत श्री-ब्राह्मस्फुट-￭सद्धान्ते छन्दश्चत्यतु्तराध्यायो
वशततमः ॥

5 गोल

5 1 ज्या-प्रकरणम्

ब्रह्म२१.१७क/ राश-अष्ट-अशेंषु अङ्कान् पद-स न्धभ्यस् क्रम-
उत्क्रमात् कृत्वा ।
ब्रह्म२१.१७ग/ बध्नीयात् सूत्राण द्वयोस् द्वयोस् ज्यास् तद्-अधार्िन
॥
ब्रह्म२१.१८क/ ज्या-अधार्िन ज्या-अधार्नाम् ज्या-खण्डािन अन्त-
राण ।
ब्रह्म२१.१८ग/ व्यस्तािन अन्त्यात् अथ वा इषुस् उत्क्रम-ज्या ध-
नुस् ताभ्याम् ॥
ब्रह्म२१.१९क/ एक-िद्व-ित्र-गुणायास् व्यास-अधर्-कृतेस् पृथक् च-
तुथभ्यस् ।
ब्रह्म२१.१९ग/ मूलािन अष्ट-द्वादश-षोडश-खण्डािन अतस् अ-
न्यािन ॥
ब्रह्म२१.२०क/ तुल्य-क्रम-उत्क्रम-ज्या-सम-खण्डक-वगर्-युत-
चतुर-्भागम् ।
ब्रह्म२१.२०ग/ प्रोह्य अनष्टम् व्यास-अधर्-वगर्तस् तद्-पदे प्रथमम् ॥
ब्रह्म२१.२१क/ तद्-दल-खण्डािन तद्-ऊन-￭जन-समािन िद्वतीयम्
उत्पत्तौ ।
ब्रह्म२१.२१ग/ कृत-यमल-एक-िदश्-ईश-इषु-सप्त-रस-गुण-नव-
आदीनाम् ॥
ब्रह्म२१.२२क/ एवम् जीवा-खण्डािन अल्पािन बहूिन वा आद्य-
खण्डािन ।
ब्रह्म२१.२२ग/ ज्या-अधार्िन वृत्त-प रधेस् षष्ठ-चतुथर्-ित्र-भागानाम्
॥
ब्रह्म२१.२३क/ उत्क्रम-सम-खण्ड-गुणात् व्यासात् अथ वा चतुथर्-
भागात् यत् ।
ब्रह्म२१.२३ग/ कृत्वा उक्त-खण्डकािन ज्या-अधर्-आनयनम् न लघु
अस्मात् ॥

6 संबंधत कि याँ

7 बाहरी कडयाँ

• उपरोक्त सामग्री [http : ॥www.sub.uni-goettingen.de/
ebene_1/fiindolo/gretil/1_sanskr/6_sastra/8_jyot/
brsphutu.htm यहाँ] से रोमन यूिनकोड म ली गयी
और [http : ॥www.bhasa.net/diCrunch.php Diacri-
tic Conversion - diCrunch v2.00 :b5] क सहायता
से इसे देवनागरी म प रवतत करके कुछ अन्य आवश्यक
प रवतर्न के बाद यहाँ रखा गया । (23-12-2007)
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• [http : ॥hi.wikipedia.org/wiki/ब्रह्मस्फुट￭सद्धान्त िहन्दी
िविकपीडया पर ब्रह्मस्फुट￭सद्धान्त के बारे म लेख]
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8 पा और चत्र के स्रोत, योगदानकतार् और लाइसस

8 1 पा
• ब्राह्मस्फुट￭सद्धान्तः स्रोतः: https://sa.wikisource.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%

E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%81%E0%A4%9F%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%83?oldid=38378
योजकाः: Shijualex, Yann, VibhijainBot, अनुनाद ￬सह तथा च 6 अनामकः

8 2 चत्र

8 3 सामग्री लाइसस
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

https://sa.wikisource.org/wiki/%25E0%25A4%25AC%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25B0%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B9%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25AE%25E0%25A4%25B8%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25AB%25E0%25A5%2581%25E0%25A4%259F%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25BF%25E0%25A4%25A6%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25A7%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25A8%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25A4%25E0%25A4%2583?oldid=38378
https://sa.wikisource.org/wiki/%25E0%25A4%25AC%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25B0%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B9%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25AE%25E0%25A4%25B8%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25AB%25E0%25A5%2581%25E0%25A4%259F%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25BF%25E0%25A4%25A6%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25A7%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25A8%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25A4%25E0%25A4%2583?oldid=38378
https://sa.wikisource.org/wiki/%25E0%25A4%25AC%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25B0%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B9%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25AE%25E0%25A4%25B8%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25AB%25E0%25A5%2581%25E0%25A4%259F%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25BF%25E0%25A4%25A6%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25A7%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25A8%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25A4%25E0%25A4%2583?oldid=38378
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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