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Transcript of Citrabhanu’s Twenty One Algebraic Questions in Malayalam
This file uses MEERA Malayalam font
Legend:
Yellow highlight: characters that were hard to guess due to handwriting or corruption of the
manuscript
Purple highlight: odd spelling, wording or content in the original (atypical variants are marked
only when they appear first)
Green highlight: Malayali numerals. I used സ for 10 and ന for 100 due to lack of dedicated
characters in this font.
Underline: marks the place of line transition in the manuscript.
Subscript

and superscript: Characters added below or above the line to correct typos.

[--]: An apparently intentional blank space (designating a character that the copyist wasn’t sure
how to copy).
\: Danda
?: Unclear character
There is no word spacing in the manuscript – all word spacing is mine.
Red highlight: Problem number. These do not appear in the manuscript.

Leaf 1
[Sanskrit dedicatory poem to Gaṇeśa omitted]

അനന്തരം എകവിംശതി പ്രശ്നൊത്തരത്ത ശ്ചൊല്ലുവൊൻ തുടങ്ങുശ്െടത്ത നശ്ട അതിശ്െ
സവരൂപശ്ത്ത ശ് ൊല്ലുന്നു \ രണ്ടു രൊശികളുശ്ട ശ് ൊഗം അന്തരം ഘൊതം വൎഗ്ഗശ് ൊഗം
വൎഗ്ഗൊന്തരം ഘനശ് ൊഗം ഘനൊന്തരം ഇങ്ങിശ്ന എഴിൽ വച്ചു രണ്ടു വസ്തു അറിഞ്ഞൊൽ ആ
രൊശികശ്െ ശ്വശ്െശ്റ അറി ൊം ഇത ഇരിപശ്ത്തൊന്നു പ്രക
ാൊരം അരി ൊം എെതിശ്ന ക്കൊട്ടുന്നൂ ശ് ൊഗം അന്തരൊിി ആറിശ്നൊു  ൂടു ംശ്പൊൾ ആറു
പ്രകൊരം അന്തരം ഘൊതൊിി അഞ്ചിശ്നൊു  ൂടു ംശ്പൊൾ അഞ്ചു പ്രകൊരം ഘൊതം
വൎഗ്ഗശ് ൊഗൊിി നൊലിശ്നൊു  ൂടു ശ്പൊൾ നൊലു പ്രകൊരം വൎഗ്ഗശ് ൊഗം വൎഗ്ഗൊന്തരൊിി മൂെിശ്നൊു 
ൂടു ശ്പൊൾ മൂന്നു പ്രകൊരം വൎഗ്ഗൊന്തരം ഘനൊിി രണ്ടിശ്നൊു  ൂടു ംശ്പൊൾ രണ്ടു പ്രകൊരം ഘനം
ഘനൊന്തരശ്ത്തൊു  ൂടു ശ്പൊൾ ഒരു പ്രകൊരം ഇങ്ങിശ്ന ഇരുപശ്ത്തൊന്നു പ്രകൊരം അനന്തരം
ഇപ്രകൊരങ്ങെിൽ മുപിശ്ലശ്ത്തതിശ്ന ക്കൊട്ടുന്നു \ 1 ൊശ്തൊരു പ്രകൊരം ശ് ൊഗൊന്തരങ്ങശ്െ
അറിഞ്ഞൊൽ ആ രൊശികശ്െയം ശ്വശ്െശ്റ അറിയന്നു ? \ അപ്രകൊരം നശ്ട
ശ് ൊല്ലശ്െു െത ശ് ൊഗത്തിൽ അന്തരശ്ത്ത ൂടട്ടു എെൊൽ വലി രൊശിശ്
ഇരട്ടിചതൊ ിട്ടു വരുമത ശ് ൊഗത്തിൽ അന്തരശ്ത്തവൊങ്ങു എെൊൽ ശ് റി രൊശിശ്
ഇരട്ടിചതൊ ിട്ടു വരും പിശ്െ അവ രണ്ടിശ്നയം അൎദ്ധിപ്പു എെൊൽ വലി രൊശിയം ശ് റി
രൊശിയമൊ ിട്ടു വരും ഉിൊ
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ാൊഹരണം ശ് ൊഗം എട്ട അന്തര?ത്താം രണ്ട ശ് ൊഗത്തിൽ രണ്ടൊകുെ അന്തരം ക്കൂട്ടി ൊൽ
പത്ത ിത വലി രൊശിയശ്ട ഇരട്ടി ഇതിശ്ന അൎദ്ധിചത വലി രൊശി ശ് ൊഗമൊകുെ ട്ടിൽ
അന്തരമൊകുെ രണ്ടിശ്ന വൊങ്ങി ൊൽ ആറ അതിശ്ന അൎദ്ധിചത മൂെ അത ശ് റി രൊശി
2 അനന്തരം ശ് ൊഗവം ഘൊിവം അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ വരുത്തം പ്രകൊരം രൊശികളുശ്ട
ഘൊിശ്ത്ത നൊലിൽ ഗുണിച ശ് ൊഗത്തിശ്െ വൎഗത്തിംകന്നു വൊങ്ങു ശ്ശഷിചതു അന്തരവൎഗം
അതിശ്ാൻ മൂലം അന്തരം അതിശ്ന ശ് ൊഗത്തിൽ ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞു അൎദ്ധിചൊൽ രണ്ടു
രൊശികളും വരും ഉിൊഹരണ ഘൊിം പതിനഞ്ച ശ് ൊഗം എട്ട ഇശ് ൊഗവൎഗം \ ൬സ൪
ഇതിൽ ഘൊിമൊകുെ പതിനഞ്ചിശ്ന നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ഇരിൂടെ അറുപതു വൊങ്ങി ൊൽ
ശ്ശഷം നൊല ഇത അന്തരവൎഗം ഇതിശ്ന മൂലിചത രണ്ടു ഇത അന്തരം അന്തരത്തിശ്ന
ശ് ൊഗമൊകുെ എട്ടിൽ ൂടട്ടിയം കശ്െഞ്ഞും അൎിധിചൊൽ അഞ്ചും മൂന്നും വരും \ 3 അനന്തരം
ശ് ൊഗവം വൎഗ്ഗശ് ൊഗവം അറിഞ്ഞ

ാൊൽ രൊശികശ്െ വരത്തം പ്രകൊരം ശ് ൊഗത്തിശ്െ വൎഗ്ഗത്തികൽ നിെ വൎഗ്ഗശ് ൊഗശ്ത്ത
കെഞ്ഞൊൽ ശ്ശഷിചത അ അവറ്റിശ്െ ഘൊതകശ്ത്ത ഇരട്ടിചതൊ ിട്ടിരിൂടം ഇതിശ്ന
വൎഗ്ഗശ് ൊഗത്തിൽ നിെ കെഞ്ഞ ശ്ശഷം മൂലിചൊൽ അന്തരം അതിശ്ന ശ് ൊഗത്തിൽ
ൂടട്ടിയം ??? കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ വരും ഉിൊഹരണം ശ് ൊഗം എട്ട വൎഗ്ഗശ് ൊഗം
മുെത്തനൊലു ശ് ൊഗവൎഗ്ഗം ൬സ൪ൽ നിെ വൎഗ്ഗശ് ൊഗമൊകുെ ൩സ൪ വൊങ്ങിശ്ശഷം ൩സ
ഈ മുെതിശ്ന വൎഗ്ഗശ് ൊഗമൊകുെ മുെത്തനൊലിൽ നിെ വൊങ്ങി ശ്ശഷം നൊല \ ഇതിശ്െ
മൂലം രണ്ട ഇത ശ് ൊഗമൊകുെ എട്ടിൽ ൂടട്ടിയം വൊങ്ങിയം അൎദ്ധിചൊൽ മൂന്നും അഞ്ചും വരും \
4 അനന്തരം ശ് ൊഗവം വൎഗ്ഗൊന്തരവം അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ വരുത്തം പ്രകൊരം
വൎഗ്ഗൊന്തരശ്ത്ത ശ് ൊഗം ശ്കൊണ്ടു ഹരിചൊൽറ വരുെഫലം അന്തരം ഇതിശ്ന ശ് ൊഗത്തിൽ
ഇതിശ്ന ശ് ൊഗത്തിൽ ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ വരും \
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ഉിൊഹരണം വൎഗ്ഗൊന്തരം പതിനൊറ ശ് ൊഗം എട്ട ഈ എട്ടു ശ്കൊണ്ടു പതിനൊറിശ്ന ഹരിചൊൽ
രണ്ടു വരും ? \ രണ്ടു ശ് ൊഗത്തിൽ ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ അഞ്ചും മൂന്നും വരും \ 5
അനന്തരം ശ് ൊഗവം ഘനശ് ൊഗവം അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ വരുത്തം പ്രകൊരം ശ് ൊഗ
ഘനത്തിംകൽ നിെ ഘനശ് ൊഗശ്ത്ത വൊങ്ങി മൂെിൽ ഹരിച്ചു ശ് ൊഗം ശ്കൊണ്ടും ഹരിചൊൽ
ഘൊതം വരും ഈ ഘൊതശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ശ് ൊഗവൎഗ്ഗത്തിംകന്നു വൊങ്ങി ശ്ശഷം
മുലിചത അന്തരം ഈ അന്തരശ്ത്ത ശ് ൊഗത്തിങ്കൽ ൽ ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ
രൊശികൾ വരും ഇവിശ്ടക്കു ഉിൊഹരണം ഘനശ് ൊഗ നൂറ്റപത്തരണ്ട ശ് ൊഗം എട്ട ഇതിശ്െ
ഘനം അഞ്ഞൂറ്റിപന്ത്രണ്ട ഇതിൽ നൂറ്റപത്തരണ്ടും ശ്പൊക മുന്നൂറ്റപറുപത ഇതിശ്ന മൂെിൽ
ഹരിചത നൂറ്റിരുപത ഈ നൂറ്റിരിപതിശ്ന ശ് ൊഗമൊകുെ എട്ടു ശ്കൊണ്ടു ഹരിചൊൽ പതിനഞ്ചു
ഇത ഘൊതം ഈ ഘൊതശ്ത്ത ശ് ൊഗവൎഗ്ഗമൊകുെ അറുപത്തനൊലിൽ
നിെ ഈ ഘൊതശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി വൊങ്ങി ൊൽ നൊല ഈ നൊലിശ്െ മൂലം രണ്ട ഉത
ശ് ൊഗമൊകുെ എട്ടിൽ ൂടട്ടിയം വൊങ്ങിയം അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ വരും \ 6 അനന്തരം
ശ് ൊഗവം ഘൊനൊന്തരവംമറിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ വരുത്തം പ്രകൊരം ഘനൊന്തരശ്ത്ത
നൊലിൽ ശ്പരുക്കി അന്തരഘനം വൊങ്ങി മൂെിൽ ഹരിചതിശ്ന ശ് ൊഗവൎഗ്ഗം ശ്കൊണ്ടു
ഹരിചൊൽ അന്തരം വരും ഇവിശ്ട അന്തരഘനം വൊങ്ങുവൊൻ അന്തരം ഇല്ലൊയ്ക ശ്കൊണ്ടു
നൊലി ശ്പരുക്കി മൂെിൽ ഹരിചിരിക്കുെ ഘനൊന്തരശ്ത്ത ത്തശ്െ ശ് ൊഗവൎഗ്ഗം ശ്കൊണ്ടു
ഹരിചൊൽ ഒര അന്തരം \ സ്ഥൂലമൊ ിട്ടു ഉണ്ടൊകയം ശ് യ്യം ഇസ്ഥൂലൊന്തരഘനശ്ത്ത
നശ്ട ശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ിരിൂടെ ഘനൊന്തരത്തിൽ നിെ വൊങ്ങി മൂെിൽ
ഹരിചതിശ്ന ശ് ൊഗവൎഗ്ഗം ശ്കൊണ്ടു തശ്െ ഹരിചൊൽ സൂക്ഷ്മൊ ിരിക്കുെ അന്തരം വരും \
ഈ അന്തരം ശ് ൊഗത്തിൽ ശ് ൊഗത്തിൽ ൂടട്ടിയം കശ്െഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ നശ്ട ശ്ത്ത
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രൊശികൾ വരും ഇതം സ്ഥൂലമൊ ിട്ടു വരികിൽ അവിശ്ശഷം വരുാംശ്വൊൊ ാം ക്രി
ശ് ശ്െണം ഉിൊഹരണം ശ് ൊഗം എട്ട ഘനൊന്തരം ശ്തൊണ്ണൂശ്റ്റട്ട ഇതിശ്ന നൊലിൽ
ശ്പരുക്കി ത മൂന്നൂറ്റിശ്തൊണ്ണൂറ്റുരണ്ട ഇതിൽ അന്തരഘനം വൊങ്ങുവൊൻ ഇല്ലൊയ്ക ശ്കൊണ്ടു
നൂറ്റിശ്തൊണ്ണൂറ്റുരണ്ടിശ്ന ത്തശ്െ മൂെിൽ ഹരിചൊൽ നൂറ്റുമുെതുംരണ്ടുത്ര്യംശവം വരും ഇതിശ്ന
ശ് ൊഗവൎഗ്ഗമൊകുെ ൬സ൪ ശ്കൊണ്ടു ഹരിചൊൽ പ്രൊശ് ണ രണ്ട വരികയം ശ് യ്യം ഈ
രണ്ടിശ്െ ഘനശ്ത്ത നട ശ്ത്ത മൂന്നൂറ്റിശ്തൊണ്ണൂറ്റുരണ്ടിന്നു വൊങ്ങി ശ്ശഷം
മുന്നൂശ്റ്റപത്തനൊല \ ഇതിശ്ന മൂെിൽ ഹരിചൊൽ ന്നൂറ്റിരുപശ്ത്തട്ടും നൂറ്റിരുപശ്ത്തട്ടിശ്ന
ശ് ൊഗവൎഗ്ഗമൊകുെ ൬സ൪ ശ്കൊണ്ടു ഹരിചൊൽ സൂക്ഷ്മമൊ ിട്ടു അന അന്തരം വരികയം ശ് യ്യം
ഈ അന്തരം ശ് ൊഗത്തിൽ ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ വരും \ 7 അന്തരം
അന്തരവം ഘൊതവം അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ വരുത്തം
ാം പ്രകൊരം ആ അന്തരശ്ത്ത വൎഗ്ഗിചതിശ്ന നൊലിൽ ഗുണിചിരിക്കുെ ഘൊതത്തിൽ ൂടട്ടിൽ
ശ് ൊഗവൎഗ്ഗം വരും അതിശ്െ മൂലം ശ് ൊഗം അതിൽ അന്തരശ്ത്ത ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും
അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ വരും ഉിൊഹരണം ഘൊതം പതിനഞ്ച അന്തരം രണ്ട ഇതിശ്െ വൎഗ്ഗം
നൊല ഘൊതമൊകുെ പതിനഞ്ചിശ്ന നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ത അറുപത അന്തരവൎഗ്ഗം നൊലു
ൂടട്ടി ൊൽ അറുപത്തനൊല ഇത ശ് ൊഗവൎഗ്ഗം ഇതിശ്െ മൂലം എട്ട ഇത ശ് ൊഗം ഈ
ശ് ൊഗത്തിൽ അന്തരമൊകുെ രണ്ടു ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ വരും \ 8
അനന്തരം അന്തരവം വൎഗ്ഗശ് ൊഗവം അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികൾ വരുത്തം പ്രകൊരം ഇവിശ്ട
അന്തരവൎഗ്ഗവം ഇരട്ടിച ഘൊതവം ൂടട്ടി ത വൎഗ്ഗശ് ൊഗമൊകുെത ആക ൊൽ
വൎഗ്ഗശ് ൊഗത്തിംകൽ നിെ അന്തരവൎഗ്ഗശ്ത്ത വൊങ്ങി അൎദ്ധിചൊൽ ഘൊതം വരും ഇതിശ്ന
നൊലിൽ ഗുണിച അന്തരവൎഗ്ഗത്തിൽ ൂടട്ടി മൂലിചൊൽ ശ് ൊഗം വരും ഇതിൽ അന്തരശ്ത്ത
ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ
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വരും ഉിൊഹരണം അന്തരം രണ്ടു വൎഗ്ഗശ് ൊഗം മുെത്തനൊല ഇതിൽ അന്തരവൎഗ്ഗം നൊല
വൊങ്ങി ൊൽ മുെതും ഈ മുെതിശ്ന അൎദ്ധിചൊൽ പതിഞ്ചു ഇത ഘൊതം ഈ ഘൊതം നൊലിൽ
ശ്പരുക്കി ത അറുപതു ഈ അറുപതിൽ അന്തരവൎഗ്ഗം നൊലു ൂടട്ടിൽ അപത്തനൊല ഇത
ശ് ൊഗവൎഗ്ഗം ഇതിശ്െ മൂലം എട്ട ഇതിൽ അന്തരം ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ
വരും \ 9 അനന്തരം രൊശയന്തരവം വൎഗ്ഗൊന്തരവം അറിഞ്ഞൊൽ വൎഗ്ഗൊന്തരശ്ത്ത രൊശയന്തരം
ശ്കൊണ്ട ഹരിചൊൽ വരുെ ഫലം ശ് ൊഗം ഇതിൽ അന്തരശ്ത്ത ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും
അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ വരും \ 10 അനന്തരം ഘനശ് ൊഗവം അന്തരവം അറിഞ്ഞൊൽ

രൊശികൾ വരുത്തം പ്രകൊരം ഘനശ് ൊഗശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി അന്തരവൎഗ്ഗശ്ത്ത ശ് ൊഗം
ശ്കൊണ്ടു ശ്പരുക്കി മൂെിൽ ശ്പരുക്കി തിശ്ന നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ിരിക്കുെ
ഘനശ് ൊഗത്തിംകന്നു വൊങ്ങി ഘനമൂലം ശ് യ്തൊൽ ശ് ൊഗവരും ഇവിശ്ട അന്തരവൎഗ്ഗശ്ാ
ത്ത ശ് ൊഗശ്കൊണ്ടു ശ്പരുക്കൊൻ ശ് ൊഗം ഇല്ലൊയ്ക ശ്കൊണ്ടു ഈ അന്തരവൎഗ്ഗശ്ത്ത അന്തരം
ശ്കൊണ്ടു തശ്െ ശ്പരുക്കി മൂെിൽ ശ്പരുക്കി നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ിരിക്കുെ
ഘനശ് ൊഗത്തിംകന്നു വൊങ്ങി ഘനമുലം ശ് യ്തൊൽ സ്ഥൂലമൊ ിരിക്കുെ ശ് ൊഗം വരും
ഇസ്ഥൂലശ് ൊഗശ്ത്ത അന്തരവൎഗ്ഗം ശ്കൊണ്ടു ശ്പരുക്കി ? മൂെിൽ ശ്പരുക്കി നശ്ട ശ്ത്ത
ഘനശ് ൊഗശ് ൊഗശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി തിംകന്നു വൊങ്ങി ഘനമൂലശ്ഞ്ചയ്തൊൽ
സൂക്ഷ്മമൊ ിട്ടു അന ശ് ൊഗം വരും അവിശ്ട സൂക്ഷ്മമൊ ിരിക്കുെ ശ് ൊഗവെില്ല എന്നു വരികിൽ
സൂക്ഷ്മം വരുശ്വൊെം അവിശ്ശഷിച ശ്കൊള്ളുകയം ശ്വണം ഇസൂക്ഷ്മമൊ ിരിക്കുെ
ശ് ൊഗത്തിൽ അന്തരം ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ വരും ഉിൊഹരണം
ഘനശ് ൊഗം നൂറ്റപത്തരണ്ട അന്തരം രണ്ട ഈ ഘനശ് ൊഗശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ത
അറുന്നൂശ്റ്റട്ട അന്തരവൎഗ്ഗം നൊല \ ഇതിശ്ന അന്തരമൊകുെ രണ്ടു ശ്കൊണ്ടു ശ്പരുക്കി ത എട്ട
ഈ എട്ടിശ്ന മൂെിൽ ശ്ാ
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പരുക്കി ത ഇരുപത്തനൊല അറുനൂശ്റ്റട്ടിൽ ഇരുപത്തനൊലു കെഞ്ഞൊൽ
അഞ്ഞുശ്റ്റപത്തനൊല ഇതിശ്െ ഘനമൂലം എകശ്ിശം എശ്ട്ടക്കൊൽ ഈ എശ്ട്ട കൊലു ശ്കൊണ്ട
അന്തരവൎഗ്ഗം നൊലിശ്ന ശ്പരുക്കി ൊൽ മൂെത്തമൂെ ഇതിശ്ന മൂെിൽ ശ്പരുക്കി ൊൽ
ശ്തൊണ്ണൂശ്റ്റൊപതു ഇശ്തൊണ്ണൂശ്റ്റൊപതിശ്ന അറുനൂശ്റ്റട്ടിംകന്നു വൊങ്ങി ൊൽ അഞ്ഞൂശ്റ്റൊപതു
ഇതിശ്െ ഘനമൂലം എട്ടു തശ്െ അതിശ്െ അവ വങ്ങൾ അു  പരിമൊണങ്ങെൊകശ്കൊണ്ടു
ഉശ്പക്ഷിക്കൊം ഈ എട്ട ശ് ൊഗം ഇതിൽ അന്തരമൊകുെ രണ്ടു ൂടട്ടിയം വൊങ്ങിയമൎദ്ധിചൊൽ
രൊശികൾ വരും \ 11 അനന്തരം അന്തരവം ഘനൊന്തരവം അറിഞ്ഞൊൽ ഘനൊന്തരശ്ത്ത
നൊലിൽ ശ്പരുക്കി അന്തരഘനശ്ത്ത വൊങ്ങി മൂെിൽ ഹരിചതിശ്ന അന്തരം ശ്കൊണ്ടു
ഹരിചൊൽ ശ് ൊഗവൎഗ്ഗം വരും ഇതിശ്െ മൂലം ശ് ൊഗം ഈ ശ് ൊഗത്തിശ്ാൽ അന്തരം ൂടട്ടിയം
കശ്െഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ വരും ഉിൊഹരണം ഘനൊന്തരം ശ്തൊണ്ണൂശ്റ്റട്ട അന്തരം
രണ്ട ഇശ്ത്തൊണ്ണൂശ്റ്റട്ടിശ്ന നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ത മൂന്നൂറ്റിശ്തൊണ്ണൂറ്റു
രണ്ട ഇമൂന്നൂറ്റിശ്തൊണ്ണൂറ്റുരണ്ടിൽ അന്തരഘനമൊകുെ എട്ടിശ്ന വൊങ്ങി ൊൽ മൂന്നൂറ്റു
എപത്തനൊലു ഇതിശ്ന മൂെിൽ ഹരിചൊൽ നൂറ്റിരുപശ്ത്തട്ട ഇതിശ്ന അന്തരമൊകുെ രണ്ടു
ശ്കൊണ്ടു ഹരിചൊൽ അറുപത്തനൊല ഇതിശ്െ മൂലം എട്ട ഇതിൽ അന്തരം ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും
അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ വരും \ 12 അനന്തരം ഘൊതവം വൎഗ്ഗശ് ൊഗവം അറിഞ്ഞൊൽ

രൊശികശ്െ അറിയം പ്രകൊരം ഘൊതശ്ത്ത ഇരട്ടിച വൎഗ്ഗശ് ൊഗത്തിൽ ൂടട്ടി ൊൽ
രൊശിശ് ൊഗത്തിശ്െ വൎഗ്ഗമൊ ിട്ടും വരും അതിശ്ന മൂലിചൊൽ രൊശിശ് ൊഗം വരും ഘൊതശ്ത്ത
ഇരട്ടിച വൎഗ്ഗശ് ൊഗത്തിൽ കെഞ്ഞൊൽ അന്തരവൎഗ്ഗം വരും അതിശ്ന മൂലിചൊലന്തരം
അതിശ്ന ശ് ൊഗത്തിൽ ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ വരും ഉിൊഹരണം
ഘൊതം പതിനഞ്ച വൎഗ്ഗശ് ൊഗം മുെത്തനൊല ഈ മുെത്തനൊലിൽ ഘൊതമൊകുെ
പതിനഞ്ചിശ്ന ഇരട്ടിച്ചു ൂടട്ടി ൊൽ ൬സ൪ ഇതശ് ൊഗവൎഗ്ഗം ഇതിശ്െ മൂലം [--] ഇത ശ് ൊഗം
അനന്തരം വൎഗ്ഗശ് ൊഗം മുെത്തനൊലിൽ ഘൊതശ്ത്ത ഇരട്ടിചിരിക്കുെ മുെതു വൊങ്ങി ശ്ശ
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ഷം നൊല ഇതിശ്െ മൂലം രണ്ട ഈ രണ്ടിശ്ന ശ് ൊഗമൊകുെ എട്ടിൽ ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും
അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ വരും \ 13 അനന്തരം ഘൊതവം വൎഗ്ഗൊന്തവം അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ
വരുത്തം പ്രകൊരം ഘൊതത്തിശ്ാൻ വൎഗ്ഗശ്ത്ത നൊലിൽ ഗുണിചതി അതിൽ വൎഗ്ഗൊന്തരത്തിശ്െ
വൎഗ്ഗശ്ത്ത ൂടട്ടി മൂലിചൊൽ വൎഗ്ഗശ് ൊഗം വരും \ അതിശ്ന രശ്ണ്ടടത്തവച്ചു ഒെിൽ
വൎഗ്ഗൊന്തരശ്ത്ത ൂടട്ടു മശ്റ്റതിൽ കെയൂ രണ്ടിശ്നയം അൎദ്ധിച മൂലിചൊൽ രൊശികൾ വരും
ഉിൊഹരണം വൎഗ്ഗൊന്തരം പതിനൊറ ഘൊതം പതിനഞ്ച ഇതിശ്െ വൎഗ്ഗ ൨ന൨സ൫ ഇതിശ്ന
നൊലിൽ ശ്പരുക്കി തു ശ്തൊ അനൊ ിരം വൎഗ്ഗൊന്തരമൊകുെ പതിനൊറിശ്െ ൨ന൫സ൬ശ്ന
ഇശ്ത്തൊ അനൊ ിരത്തിൽ ൂടട്ടി ൊൽ ആ ിരത്ത ഒരുന്നൂറ്റപത്തൊറ ഇതിശ്െ മൂലം ൩സ൪
ഇത വൎഗ്ഗശ് ൊഗമൊകുെത ഈ വൎഗ്ഗശ് ൊഗത്തിൽ വൎഗ്ഗൊന്തരമൊകുെ പതിനൊറു ൂടട്ടി ൊൽ
അപതു ഇതിശ്ന അൎദ്ധിചൊൽ ഇരുപത്തഞ്ച ഇത വലി രൊശിയശ്ട വൎഗ്ഗം ഈ വൎഗ്ഗശ് ൊഗം
[--]൪ൽ വഗ്ഗൊന്തരമൊകുെ പതിനൊറിശ്ന വൊങ്ങി ൊൽ ശ്ശഷം ൨സ൮ ഇതിശ്െ അൎദ്ധം ൯
ഈ രണ്ടു രൊശികളുശ്ടയം മൂലംാം

രൊശികെൊ ിട്ടു വരും \ 14 അനന്തരം ഘൊതവം ഘനശ് ൊഗവം അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ
വരുത്തം പ്രകൊരം ഘൊതത്തിശ്െ ഘനം നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ഘനശ് ൊഗവൎഗ്ഗത്തിംകെ
വൊങ്ങി മൂലിചത ഘനൊന്തരശ്ത്ത ഘനശ് ൊഗത്തിൽ ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ
നശ്ട ശ്ത്ത രൊശിശ്കളുശ്ട ഘനങ്ങൾ വരും ഇഘനങ്ങളുശ്ട മൂലം രൊശികൾ വരും
ഉിൊഹരണം ഘൊതം പതിനഞ്ച ഘനശ് ൊഗം നൂറ്റപത്തരണ്ട ഇഘൊതത്തിശ്െ ഘനം
മൂെൊ ിരത്തമുന്നൂശ്റ്റഴുപത്തഞ്ചു ഇതിശ്ന നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ത മു പതിന്മൂെൊ ിരത്തഞ്ഞൂറ

ഘനശ് ൊഗം നൂറ്റപത്തരണ്ട ഈ ഘനശ് ൊഗത്തിശ്െ വൎഗ്ഗം [--]൹൪ൽ ഘൊതശ്ത്ത ഘനിച
നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ിരിക്കുെ പതിമൂവൊ ിരത്തമൂന്നൂശ്റ്റഴുപത്ത൫നശ്ന വൊങ്ങി ൊൽ ശ്ശഷം
൯൹൬ന൪ ഇതിശ്ാൻ വൎഗ്ഗമൂലം ശ്തൊണ്ണൂശ്റ്റട്ട ഇത ഘൊനൊന്തരം ഈ ഘനൊന്തരശ്ത്ത
ഘനശ് ൊഗശ്മൊകുെ നൂറ്റപത്തരണ്ടിൽ ൂടട്ടി ൊൽ ഇരുനൂറ്റപത ഇതിശ്ന അൎിധിചൊൽ
നൂറ്റിരുപത്തഞ്ച ഇത വലി രൊശിയശ്ട ഘനം ഈ ഘനൊന്തരം ശ്തൊണ്ണൂശ്റ്റട്ടിശ്ന
ഘനശ് ൊഗമൊകുെ നൂറ്റപത്തരണ്ടിൽ വൊങ്ങി ശ്ശഷം
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൫സ൪ ഇതിശ്െ അൎദ്ധം ൨സ൭ ഈ രണ്ടു രൊശികശ്െയം ഘനമൂലം ശ് യ്തൊൽ അഞ്ചും മൂന്നും
ഇത നശ്ട ശ്ത്ത രൊശികൾ 15 അനന്തരം ഘൊതവം ഘനൊന്തരവം അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികൾ
വരുത്തം പ്രകൊരം ഇഘൊതശ്ത്ത ഘനിച നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ഇഘനൊന്തരവൎഗ്ഗം ൂടട്ടി ൊൽ
ഘനശ് ൊഗവൎഗ്ഗം വരും അതിശ്െ വൎഗ്ഗമൂലം ഘനശ് ൊഗം ഇഘനശ് ൊഗത്തിൽ റ
ഘനൊന്തരം ൂടട്ടിയം കശ്െഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ നശ് ശ്ത്ത രൊശികളുശ്ട ഘനങ്ങൾ വരും
ഇപറ്റുകളുശ്ട ഘനംശ്പൊശ്ല നശ്ട ശ്ത്ത രൊശികൾ വരും ഉിൊഹരണം ഘൊതം പതിനഞ്ച
ഘനൊന്തരം ശ്തൊണ്ണൂശ്റ്റട്ട ഇഘൊതത്തിശ്െ ഘനം മൂവൊ ിരത്തമുന്നൂശ്റ്റഴുപത്തഞ്ച ഇതിശ്ന
നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ത പതിന്മൂവൊ ിരത്തഞ്ഞൂറ ഇതിൽ ഘനൊന്തരം ശ്തൊണ്ണൂശ്റ്റട്ടിശ്െ വൎഗ്ഗം
൯൹൬ന൪ ഇതിശ്ന ഘൊതത്തിശ്െ ഘനശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ിരിക്കുെ
പതിന്മൂവൊ ിരത്തഞ്ഞൂറ്റിൽ ൂടട്ടി ൊൽ ൨൩൹൧ന൪ വരും ഇത ഘനശ് ൊഗവൎഗ്ഗം ഇതിശ്െ
മൂലം നൂറ്റപത്തരണ്ട ഇതിൽ ഘനൊന്തരമൊകുെ ൯സ൮ ൂടടി ത ൨ന൫സ ഇതിശ്െ അൎദ്ധം
നൂറ്റിരുപഞ്ച - ഇത വലി രൊശിയശ്ട ഘനം ഇഘനശ് ൊഗമൊകുെ ന൫സ൨ൽ
ഘനൊന്തരമൊകുെ ൯സ൮ശ്ന വൊങ്ങി ൊൽ ൫സ൪ ഊ അപത്തനൊലിശ്െ അൎദ്ധം ൨സ൭
ഇത ശ് റി രൊശിയശ്ട ഘനം ഈ രണ്ടു രൊശികളുശ്ടയം ഘനമൂലം മൂെ അഞ്ച ഇത
നശ്ടശ്ത്ത രൊശികൾ 16 അനന്തരം വൎഗ്ഗശ് ൊവം വൎഗ്ഗൊന്തരവം അരിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ
രണ്ടും ശ്വശ്െശ്റ വരുത്തം പ്രകൊരം വൎഗ്ഗശ് ൊഗത്തിൽ വൎഗ്ഗൊന്തരം ൂടട്ടി അൎദ്ധിചൊൽ വലി
രൊശിയശ്ട വൎഗ്ഗം വരും വൎഗ്ഗശ് ൊഗത്തിൽ വൎഗ്ഗൊന്തരം വൊങ്ങി അൎദ്ധിചൊൽ ശ് റി
രൊശിയശ്ട വൎഗ്ഗം വരും ഇരണ്ടുകശ്െശ്ടയം വൎഗ്ഗമൂലം നശ്ട ശ്ത്ത രൊശികെൊ ിട്ടു വരും
ഉിൊഹരണം വൎഗ്ഗശ് ൊഗം മുെത്തനൊല വൎഗ്ഗൊന്തരം സ൬ ഈ വൎഗ്ഗശ് ൊകമൊകുെ
മുെത്തനൊലിൽ വൎഗ്ഗൊന്തരമൊകുെ സ൬ ൂടട്ടി ൊൽ ൫സ ഇതിശ്െ അൎദ്ധം ൨സ൫ ഇത
വലി രൊശി
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യശ്ട വൎഗ്ഗം ഈ വൎഗ്ഗശ് ൊഗമൊകുെ മുെത്തനൊലിൽ ഇവൎഗ്ഗൊന്തരമൊകുെ പതിനൊറു
വൊങ്ങി ൊൽ സ൮ ഇതിശ്െ അൎദ്ധം ൯ – ഇത ശ് റി രൊശിയശ്ട വൎഗ്ഗം രണ്ടു
രൊശികളുശ്ടയം മൂലം മൂന്നും അഞ്ചം 17 അനന്തരം വൎഗ്ഗശ് ൊഗവം ഘനശ് ൊഗവം ൂടടി
അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ രണ്ടു ശ്വശ്െശ്ാ അറിയം പ്രകൊരം വൎഗ്ഗശ് ൊഗശ്ത്ത എരട്ടിച
മൂലിചൊൽ പ്രൊശ് ണശ് ൊഗമൊ ിട്ടും വരും ഘനശ് ൊഗശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി തിൽ
ഇസ്ഥൂലശ് ൊഗത്തിശ്െ ഘനശ്ത്ത വൊങ്ങി ശ്ശഷശ്ത്ത മൂെിൽ ഹരിച സ്ഥൂലശ് ൊഗം
ശ്കൊണ്ടു ഹരിചൊൽ അന്തരവൎഗ്ഗം വരും ഇ അന്തരവൎഗ്ഗശ്ത്ത വൎഗ്ഗശ് ൊഗശ്ത്ത എരട്ടിചതിൽ
വൊങ്ങി മൂലിചൊൽ സൂക്ഷ്മമൊ ിട്ടു അന ശ് ൊഗം വരും ഇശ് ൊഗഘനശ്ത്ത ഘനശ് ൊഗശ്ത്ത
നൊലിൽ ശ്പരുക്കി തിൽ വൊങ്ങി ശ്ശഷം മൂെിൽ ഹരിച ശ് ൊഗം ശ്കൊണ്ടു ഹരിചൊൽ
അനന്തരവൎഗ്ഗം വരും ഇ അന്തരവൎഗ്ഗത്തിശ്െ മൂലം അന്തരം ഇ അന്തരശ്ത്ത ശ് ൊഗത്തിൽ
ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ നശ്ട ശ്ത്ത രൊശികൾ വരും ഉിൊഹരണം വൎഗ്ഗശ് ൊഗം
൨സ൪ ഘനശ് ൊഗം ൧ന൫സ൨ ഇവൎഗ്ഗശ് ൊഗം ൩സ൪ ഇരട്ടിചത ൬സ൮ ഇതിശ്െ മൂലം
പ്രൊശ് ണ [--]൮ ഘനശ് ൊഗം ൪ൽ ശ്പരുക്കി ത
൬ന൮ ഇതിൽ എട്ടിശ്െ ഘനം ൫നസ൨ ശ്പൊ ശ്ശഷം ൯സ൬ ഇത മൂനിൽ ഹരിചൊൽ
൩സ൨ ഇമുെത്തരണ്ടിശ്ന ശ് ൊഗമൊകുെ എട്ട ശ്കൊണ്ട ഹരിചൊൽ ൪ \ ഇത അഞ്ച വൎഗ്ഗം ഇ
അന്തരവൎഗ്ഗശ്ത്ത വൎഗ്ഗശ് ൊഗത്തിശ്െ എരട്ടി ൊകുെ ൬സ൮ൽ വൊങ്ങി ൊൽ ൬സ൪
ഇതിശ്െ മൂലം ൮ \ ഇ എട്ടിശ്ന ശ് ൊഗത്തിൽ ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ [--]൫ാം വരും 18
അനന്തരം വൎഗ്ഗശ് ൊഗവം ഘനൊന്തരവം ൂടട്ടി അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ അറിയം പ്രകൊരം
ഘനൊന്തരശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി മൂെിൽ ഹരിചതിശ്ന വൎഗ്ഗശ് ൊഗശ്ത്ത എരട്ടിചതു
ശ്കൊണ്ട ഹരിച ഫലം സ്ഥൂലൊന്തരം ഇ അന്തരശ്ത്ത ഘനിച നശ്ടശ്ത്ത ഘനൊന്തരശ്ത്ത
നൊലിൽ ശ്പരുക്കി തിശ്നെ വൊങ്ങി മൂെിൽ ഹരിചൊൽചതിശ്ന വൎഗ്ഗശ് ൊഗശ്ത്ത
എരട്ടിചതിൽ അന്തരവൎഗ്ഗം വൊങ്ങി ശ്ശഷത്തിശ്െ മൂലം ശ് ൊഗം ശ്ശഷം ശ്കൊണ്ട
ഹരിചൊൽ സൂക്ഷ്മമൊ അന്തരം വരും ഇതിശ്ന ശ് ൊഗത്തിൽ ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ
രൊശി
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കൾ വരും ഉിൊഹരണം വൎഗ്ഗശ് ൊഗം ൩സ൪ ഘനൊന്തരം ൯സ൮ ഇ ൯സ൮ശ്ന നൊലിൽ
ശ്പരുക്കി ത ൩ന൯സ൨ അതിശ്ന മൂെിൽ ഹരിചത ൧ന൫സ൧ ഇതിശ്ന
വൎഗ്ഗശ് ൊഗത്തിശ്െ എരട്ടി ൊകുെ ൬സ൮ ശ്കൊണ്ട ഹരിചൊൽ പ്രൊശ് ണ ൨ ഇതിശ്െ
ഘനം ൮ ഇ എട്ടിശ്ന ഘനൊന്തരശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ൩ന൯സ൨െ വൊങ്ങി ശ്ശഷം
൩ന൮സ൪ ഇതിശ്ന മൂെിൽ ഹരി ത നസ൮ ഇതിശ്ന വൎഗ്ഗൊന്തരത്തിശ്െ എരട്ടി ൊകുെ
൬സ൮ൽ അന്തരവൎഗ്ഗമൊകുെ നൊല വൊങ്ങി ശ്ശഷിച ൬സ൪ ശ്കൊണ്ട ഹരിചഫലം ൨ ഇ

രണ്ടിശ്ന വൎഗ്ഗിച വൎഗ്ഗശ് ൊഗശ്ത്ത എരട്ടിച ൬സ൮ൽ വൊങ്ങി ൊൽ ൬സ൪ ഇതിശ്െ മൂലം
൮ ഇത ശ് ൊഗത്തിൽ അന്തരമൊകുെ രണ്ടിശ്ന കുട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ ൭സ൨ ഇത
രൊശികൾ 19 അനന്തരം വൎഗ്ഗൊന്തരവം ഘനശ് ൊഗവം ൂടട്ടി അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ
അറിയം പ്രകൊരം ഘനശ് ൊഗ നൊലിൽ ശ്പരുകി തിൽ അന്തരവൎഗ്ഗശ്ത്ത ശ് ൊഗം ശ്കൊണ്ട
ശ്പരുക്കി മൂെിൽ ശ്പരുക്കി വൊങ്ങി ശ്ശഷശ്ത്ത ഘനമൂലം ശ് യ്തൊൽ
ശ് ൊഗം വരും ഇവിശ്ട ശ് ൊഗവം അന്തരവൎഗ്ഗവം ഇല്ലൊയ്ക ൊൽ വൎഗ്ഗൊന്തരശ്ത്ത തശ്െ
മൂെിൽ ശ്പരുക്കി ഘനശ് ൊശ്ഗശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി തിെ വൊങ്ങി ഘനമൂലം ശ് യ്തൊൽ
സ്ഥൂലശ് ൊഗം വരും ഇസ്ഥൂലശ് ൊഗം ശ്കൊണ്ട വൎഗ്ഗൊന്തരശ്ത്ത ഹരിചൊൽ അന്തരം വരും
ഇസ്ഥൂലൊന്തരവൎഗ്ഗശ്ത്ത സ്ഥൂലശ് ൊഗം ശ്കൊണ്ട ശ്പരു?ക്കി മൂെിൽ ശ്പരുക്കി
ഘനശ് ൊഗശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി തിെ വൊങ്ങി ശ്ശഷ ഘനമൂലം ശ് യ്തൊൽ
സൂക്ഷ്മമൊ ശ് ൊഗം വരും ഇശ് ൊഗം ശ്കൊണ്ട വഗ്ഗൊന്തരശ്ത്ത ഹരിചൊൽ സൂക്ഷ്മമൊ
അന്തരം വരും ഇ അന്തരശ്ത്ത ശ് ൊഗത്തിൽ ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ രൊശികൾ
വരും ഉിൊഹരണം വൎഗ്ഗൊന്തരം സ൬ ഘനശ് ൊഗം ന൫സ൨ അതിശ്ന ൪ൽ ശ്പരുക്കി ത ?
൬ന൮ ഇതിൽ വൎഗ്ഗൊന്തരശ്ത്ത മൂെിൽ ശ്പരുക്കി ിരിക്കുെ ൪സ൮ വൊങ്ങി ൊൽ ശ്ശഷം
൫ന൬സ ഇതിൽ ഘനമൂലം പ്രൊശ് ണ ൮ ഇത സ്ഥൂലശ് ൊഗം എട്ടു ശ്കൊണ്ട വഗ്ഗൊന്തരം
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മൊകുെ സ൬ശ്ന ഹരിചഫലം ൨ ഇത അന്തരം ഇ അന്തരശ്ത്ത വൎഗ്ഗിചത ൪ ഇതിശ്ന
സ്ഥൂലശ് ൊഗമൊകുെ എട്ടു ശ്കൊണ്ട ശ്പരുക്കി ത ൭സ൨ ഇതിശ്ന മൂെിൽ ശ്പരുക്കി ത
൯സ൬ ഇതിശ്ന ഘനശ് ൊഗശ്ത്ത ൪ൽ ശ്പരുക്കി ൬ന൮ൽ വൊങ്ങി ശ്ശഷം ൫നസ൨
ഇതിശ്ന ഘനമൂലം ശ് യ്തൊൽ ൮ ഇത സൂക്ഷ്മശ് ൊഗം ഇസൂക്ഷ്മശ് ൊഗൊശ്കൊണ്ട
വൎഗ്ഗൊന്തരമൊ സ൬ശ്ന ഹരിചൊൽ ൨ ഇത സൂക്ഷ്മൊന്തരം ഇതന്തരശ്ത്ത ശ് ൊഗത്തിൽ
ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ ൫സ൩ ഇത രൊശികൾ 20 അനന്തരം വൎഗ്ഗൊന്തരവം ൂടട്ടി
അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ അരിയം പ്രകൊരം വൎഗ്ഗൊനരശ്ത്ത വൎഗ്ഗിച്ചു ഘനൊന്തരശ്ത്ത നൊലിൽ
ശ്പരുക്കി മൂെിൽ ഹരിചതു ശ്കൊണ്ട വൎഗ്ഗൊന്തരവൎഗ്ഗശ്ത്ത ഹരിചഫലം പ്രൊശ് ണ
അന്തരമൊ ിട്ടു വരും ഈ അന്തരശ്ത്ത ഘനിച വൎഗ്ഗൊന്തരശ്ത്ത നൊലിൽ
ശ്പരുക്കി തിംകന്നു വൊങ്ങി മൂെിൽ ഹരിചതു ശ്കൊണ്ടു വൎഗ്ഗൊന്തരശ്ത്തവൎഗ്ഗശ്ത്ത ഹരിചൊൽ
സൂക്ഷ്മമൊ ിട്ടു അന അന്തരം വരും ഈ അന്തരം ശ്കൊണ്ടു വൎഗ്ഗൊന്തരശ്ത്ത ഹരിചൊൽ ശ് ൊഗം
വരും ഊ ശ് ൊഗത്തിൽ അന്തരം ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ നട ശ്ത്ത രൊശികൾ വരും
ഉിൊഹരണം വൎഗ്ഗൊന്തരം സ൬ ഘനൊന്തരം ൯സ൮ ഇശ്തൊണ്ണൂശ്റ്റട്ടിശ്ന നൊലിൽ
ശ്പരുക്കി തു ൩ന൯സ൨ ഇ മൂന്നൂറ്റിശ്തൊണ്ണൂറ്റുരണ്ടിശ്ന മൂെിൽ ഹരിചത ന൨സ൧

വൎഗ്ഗൊന്തരമൊകുെ പതിനൊറിശ്െ വൎഗ്ഗം ൨ന൫സ൬ ഉതിശ്ന നൂറ്റുമുെശ്ത്തൊെ ശ്കൊണ്ട
ഹരിചൊൽ പ്രൊശ് ണ രണ്ടു ? വരും ഈ രണ്ടിശ്െ ഘനം ൮ ഊ എട്ടിശ്ന
ഘനൊന്തരശ്ത്തശ്ത്ത നൊലിൽ ശ്പരുക്കി ിരിക്കുെ മുന്നൂറ്റിശ്തൊണ്ണൂറ്റുരണ്ടിൽ വൊങ്ങി
ശ്ശഷം ൩ന൮സ൪ ഇതിശ്ന മൂെിൽ ഹരിചത ന൨സ൮ ഈ നൂറ്റിരുപശ്ത്തട്ടു ശ്കൊണ്ടു
വൎഗ്ഗൊന്തരമൊകുെ പതിനൊറിശ്ന വൎഗ്ഗിചിരിക്കുെ ൨ന൫സ൬ശ്ന ഹരിചൊൽ ൨ – ഇത
സൂക്ഷ്മമൊ ിട്ടു അന അന്തരം ഈ അന്തരം ശ്കൊണ്ടു വൎഗ്ഗൊന്തരമൊകുെ പതിനൊറിശ്ന ഹരിചൊൽ
ഫലം ൮ ഇതു സൂക്ഷ്മമൊ ിട്ടു അന ശ് ൊഗം ഈ ശ് ൊഗത്തിൽ അന്തരം ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും
അൎദ്ധിചൊൽ നശ്ട ശ്ത്ത രൊശികൾ ൫ാം ൩ാം വരും 21 അനന്തരം ഘനശ് ൊഗവം
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ഘനൊന്തരവം അറിഞ്ഞൊൽ രൊശികശ്െ വരുത്തം പ്രകൊരം ഘനൊരശ്ത്ത ഘനശ് ൊഗത്തിൽ
ൂടട്ടിയം കെഞ്ഞും അൎദ്ധിചൊൽ നശ്ട ശ്ത്ത രൊശികളുശ്ട ? ഘനങ്ങൾ വരും ഇപറ്റുകശ്െ
ഘനമൂലം ശ് യ്തൊൽ നശ്ട ശ്ത്ത രൊശികൾ വരും \ ഉിൊഹരണം ഘനശ് ൊഗം ന൫സ൮
ഘനൊന്തരം ശ്തൊണ്ണുശ്റ്റട്ടു ഇശ്ത്തൊണ്ണുശ്റ്റട്ടിശ്ന നൂറ്റപത്തരണ്ടിൽ ൂടട്ടിയതു ഇനൂറ്റപത
ഇതിശ്െ അൎദ്ധം ന൨സ൫ ഇത വലി രൊശിയശ്ട ഘനം ഇശ്ത്തൊണ്ണൂശ്റ്റട്ടിശ്ന
നൂറ്റപത്തരണ്ടിൽ വൊങ്ങി ശ്ശഷം ൫സ൪ \ ഇതിശ്െ അൎദ്ധം ൫സ൭ \ ഇത ശ് റി
രൊശിയശ്ട ഘനം ഊ രണ്ടു രൊശികളുശ്ട ഘനമൂലം ൫ാം ൨ാം ഇത നട ശ്ത്ത രൊശികൾ \
[Short Sanskrit conclusion omitted]

Symbolic summary:
Large = large unknown (valiya raaśi)
Small = small unknown (ceria raaśi)
Sum = sum = yogam
Diff = difference = antaram
Prod = product = ghaatam
2-sum = sum of squares =vargayogam
2-diff = difference of squares = vargaantaram
3-sum = sum of cubes = ghaanayogam
3-diff = difference of cubes = ghaanaantaram
^2, ^3 = square and cube
== stands for approximate calculation
:= stands for definition of an initial approximation for a value to be derived by reiteration.
Where the solution calls for a reiterative procedure, I use sum1, sum2, etc. to indicate the values
used in the iteration. The reiteration stops when the “output” sum equals the “input” sum. Here
this happens in at most 2 steps.

One
(sum + diff)/2 = large; (sum – diff)/2=small
Example
sum = 8, diff = 2
Two
sum^2 – 4*prod = dif^2
Example
sum = 8, prod = 15
Three
sum^2 – 2-sum = 2*prod
2-sum – 2*prod = diff^2
Example
sum = 8, 2-sum = 34
Four
2-diff / sum = diff
Example
2-diff = 16, sum = 8
Five
(sum^3 – 3-sum) / 3 / sum = prod
Sum^2 – 4*prod = diff^2
Example
sum = 8, 3-sum = 152

Six
(4*3-diff – diff^3) / 3 / sum^2 = diff
diff1 := 0
Example
sum = 8, 3-diff = 98
diff2 = (4*98) / 3 / 8^2 = 130 2/3 / 64 == 2
diff3 = (4*98 – 8) / 3 / 8^2 = 128 / 64 = 2
Seven
diff^2 + 4*prod = sum^2
Example
diff = 2, prod = 15
Eight
diff^2 + 2*prod = 2-sum
(2-sum – diff^2) / 2 = prod
diff^2 + 4*prod = sum^2
Example
diff = 2, 2-sum = 34
Nine
2-diff / diff = sum
No example
Ten
(4*3-sum – 3*diff^2*sum) = sum^3
sum1 := diff
Example
diff = 2, 3-sum = 152
sum2 = [(4*152 – 3*2^2*2)]^(1/3) = 584^(1/3) == 8 ¼
sum3 = [(4*152 – 3*2^2*(8 ¼))]^(1/3) = 509^(1/3) == 8
Eleven
(4*3-diff – diff^3) / 3 / diff = sum^2
Example
diff = 2, 3-diff = 98
Twelve
2-sum + 2*prod = sum^2
2-sum – 2*prod = diff^2
Example
prod = 15, 2-sum = 34
Thirteen
(2-diff)^2 + 4*prod^2 = (2-sum)^2

Example
prod = 15, 2-sum = 16
Fourteen
(3-sum)^2 – 4*prod^3 = (3-diff)^2
Example
prod = 15, 3-sum = 152
Fifteen
(3-diff)^2 + 4*prod^3 = (3-sum)^2
Example
prod = 15, 3-diff = 98
Sixteen
(2-sum + 2-diff)/2 = large^2; (2-sum – 2-diff)/2=small^2
Example
2-sum = 34, 2-diff = 16
Seventeen
Sum1 := (2*2-sum)^(1/2) == sum
(4*3-sum – sum^3) / 3 / sum = diff^2
(2*2-sum – diff^2)^(1/2) = sum
Example
2-sum = 34, 3-sum = 152
sum1 = (2*34)^(1/2) == 8
diff = ((4*152 – 8^3) / 3 / 8)^(1/2) = 2
sum2 = (2*34 – 4)^(1/2) = 8
Eighteen
diff1 := (4*3-diff / 3) / (2*2-sum)
(2*2-sum – diff^2)^(1/2) = sum
(4*3-diff – diff^3) / 3 / (2*2-sum – diff^2) = diff
Example
2-sum = 34, 3-diff = 98
diff1 = (4*98 / 3) / (2*34) == 131/68 == 2
diff2 = ((4*98 – 2^3) / 3) / (2*34 – 2^2) = 128/64 = 2
Nineteen
(2*2-sum – diff^2)^(1/2) = sum
(4*3-sum – 3*diff^2*sum)^(1/3) = sum
sum1 := (4*3-sum – 3*2-diff)^(1/3)
diff1 := 2-diff/sum
Example
2-diff = 16, 3-sum = 152
sum1 = (4*152 – 3*16)^(1/3) == 8
diff1 = 16 / 8 = 2

sum2 = (4*152 – 3*2^2*8)^(1/3) = 8
diff2 = 16 / 8 = 2
Twenty
diff1 := 2-diff^2 / (4*3-diff / 3)
2-diff^2 / ((4*3-diff – diff^3) / 3) = diff
2-diff / diff = sum
Example
2-diff = 16, 3-diff = 98
diff1 = (16^2) / (4*98 / 3) == 256/131 == 2
diff2 = (16^2) / ((4*98 – 2^3) / 3) = 256/128 = 2
Twenty one
(3-sum + 3-diff)/2 = large^3; (3-sum – 3-diff)/2=small^3
Example
3-sum = 152, 3-diff = 98

