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पाटीगसििे् भास्कराचा यस्य् ोगदािम ्

 

अनिलकुमारदेसान िः 

 

साराशंिः् 

भारिी गिकपरम्परा ां् भास्कराचा यस्य् उन्निं् स्थािं् िियिे् ।् स् च् भास्कराचा यिः् गिकप्रदेशपञ्चे्

“ज्योनिगयगिभास्करिः”्इत्येि्निख्याििः्।्भारिी गिकपरम्परा ां्प्रदेशथमिः्भास्करिः,्नििी िः्भास्करिः्

इनि्िौ्भास्करौ्आस्ताम््।्ि ोमयध्ये्“भास्कराचा यिः”्इनि् निख्याििः्भास्करिः् नििी िः्भास्करिः्

भिनि् ।्अस्य्भास्कराचा यस्य्ग्रन्थि म्् इदािीम्् उपलभ्यिे् ।् एकस्तु् ससद्धान्तसशरोमसिसंज्ञकिः्

ससद्धान्तग्रन्थिः्।् नििी स्तु्करिकुिूहलाख्यिः्करिग्रन्थिः्।् िर् ससद्धान्तसशरोमिेिः्चत्वारिः्भागािः्

सन्तन्त–लीलाििी,्बीजगसििं,्ग्रहगसििं,्गोलाध्या शे्चनि्।्िर्प्रदेशथमभागे्लीलाित्यां्पाटीगसिि-

रेखागसिि ोिः् सम्बद्धािः् निचारािः् सन्तन्त् ।् लीलाित्यां् भास्कराचा ेि् प्रदेशनिपानदिािः्

पाटीगसििी ससद्धान्तािः्एि्पाटीगसििनिष े्भास्कराचा यस्य् ोगदािं्भिनि्।्अन्तिि््शोिपत्तरे््

म ा्लीलाििीग्रने्थ्पाटीगसििनिष े्भास्कराचा ेि्नकं्नकं् ोगदािं्दत्तम््?्इनि्निष मसिकृत्य्

सङे्क्षपेि्निसलख्यिे्। 

 

कूटशब्दाः– वर्गाः, वर्गमूलं, घनाः, घनमूलम्, अङ्कपदशाः, शे्रढी 

 

प्रस्तदवनद  

पाटीगसििम्् 

र्णितशदसतं््र हि शुद्धर्णितं (Pure Mathematics), अिुप्रदेश ुक्ि्गसििं् (Applied 

Mathematics) चेनि्निनििं्भिनि्।्शुद्धगसििस्य्नह्प्रदधदने्यन अङ्कर्णितं (Arithmetic), 

बीजर्णितं (Algebra), रेखदर्णितं (Geometry) चेहत हतस्राः शदखदाः सन्ति । व्यक्ि्स्ािः्

उप ुज्य् द्गसििं्नि िे्िदेि्पाटीगसििम््इत्युच्यिे्।्पाटीगसििं्स्ािां्सम्बदं्ध्गसििं्िियिे्।्

अि्एि्अङ्कगसििम््इत्यनप्िस्य्िाम्िियिे्।्एिञ्च्व्यक्ि्स्ासभिः्गसििं्नि िे्इनि्कारिाि््

व्यक्ि्गसििम््इत्युच्यिे्।्आ््भभाषा ां्पाटीगसििस्य्Arithmetic इनि्िाम। 

 

भदस्करदचदर्यिे लीलदवतीग्रने्थ प्रहतपदहितदाः पदटीर्णितसम्बद्धदाः अशंदाः  

लीलदवतीग्रने्थ भदस्करदचदर्येि सदमदन्यव्यविदरदर्थं र्यद्गणितमदवश्यकं तस्य हनरूपिं कृतम्। पदटीर्णित-

रेखदर्णित ोिः्सम्बद्धदाः प्रदर्थहमकहवचदरदाः ग्रने्थऽन्तिन् हनरूहपतदस्सन्ति। 

www.anantaajournal.com


 

~ 146 ~ 

International Journal of Sanskrit Research https://www.anantaajournal.com 
 

तत्र हवहवधप्रमदपकदिदं पररभदषदाः, सङ्ख्यदनदं स्थदनदहन, सङ्कलन-

व्यवकलन-र्ुिदकदर-भदर्िदर-वर्ग-वर्गमूल-घन-घनमूलदख्यदहन 

अष्टौ पररकमदगणि, णभन्नरदणशर्णितं, शून्यपररकमग, व्यस्तहवणधाः, 

इष्टकमग, सङ्क्रमिर्णितं, हवषमकमग, वर्गकमग, तै्ररदणशकं, 

व्यस्ततै्ररदणशकं, पञ्चरदणशकं, सप्तरदणशकं, नवरदणशकम्, 

एकदिशरदणशकं, हमश्रव्यविदराः, शे्रढीव्यविदराः, अङ्कपदशाः 

(क्रमसंर्योजनदस्तर्थद हवकल्पर्णितम्) – एते हवचदरदाः 

पदटीर्णितसम्बद्धदाः सन्ति। तेषु प्रमुखहवचदरदनणधकृत्य अत्र सङे्क्षपेि 

चचदग हक्रर्यते। 

 

प्रमदपकदिद ंपररभदषदाः  

भदस्करदचदर्येि लीलदवतीग्रन्थस्य आिौ तत्कदले प्रचणलतदनद ं

हवहवधदनद ंप्रमदपकदिदं पररभदषदाः ित्दाः सन्ति । मुद्रदिदं पररभदषद, 

भदरपररभदषद, मदषदहिपररभदषद, अङु्गलदहिमदनं, घनिस्तदहिमदनं, 

द्रोिदहिमदनं, र्यवनप्रचदररतमदनम्, आलमर्ीरशदिेन (औरङ्गजबेिे) 

प्रचदररतदहन मदनदहन – इत्येतदाः पररभदषदाः श्लोकरूपेि प्रहतपदहितदाः 

सन्ति । मुद्रदिदं पररभदषद र्यर्थद – 

 

वरदटकदनद ंिशकद्वरं्य र्यत्सद कदहकिी तदश्च पिश्चतस्राः । 

त ेषोडश द्रम्म इिदवर्म्यो द्रमै्मस्तर्थद षोडशणभश्च हनष्काः ॥1 

इहत । 

 

अस्य श्लोकस्य एवम् अणभप्रदर्याः – “हवंशहतणभाः वरदहटकदणभाः एकद 

कदहकिी भवहत । चतसृणभाः कदहकिीणभाः एकाः पिाः भवहत । 

षोडशणभाः पिैाः एकाः द्रम्माः भवहत । षोडशणभाः द्रम्मैाः्एकिः न्िष्किः्

भिनि”्इनि्।् 

अिेिैि्प्रदेशकारेि्ििसभिः्श्लोकैिः्भास्कराचा ेि न्िनििािः्पररभाषािः्

दत्तािः्।्अिोनिनदयरे्कोष्ठके्भास्कराचा ोक्ि्ािः्पररभाषािः्दत्तािः्– 

 

मुद्रािां्पररभाषािः 

२०्िराटकािः १्कानकिी 

४्कानकण्यिः १्पििः 

१६्पिािः १्द्रम्मिः 

१६्द्रम्मािः १्निष्किः 

भारपररभाषा 

२् िौ १्गुञ्जा 

३्गुञ्जािः १्िल्लिः 

८्िल्लािः १्िरिम् 

                                                           
1 लीलदवती – श्लोकाः २ 

२्िरि े १्गद्यािकम् 

१४्िल्लािः १्िटकिः् 

माषानदमािानि 

५्गुञ्जािः १्माषिः 

१६्माषािः १्कषयम् 

४्कषायसि १्पलम् 

१्कषयमारं्शुदं्ध्

सुिियम् 

१्सुिियम् 

दैर्घ्यपररभाषा 

८् िोदरािः १्अङु्गलम् 

२४्अङु्गलानि १्हस्तिः 

४्हस्तािः १्दण्डिः 

२०००्दण्डािः १्िोशिः 

४्िोशािः १् ोजिम् 

क्षरेपररभाषा 

१०्हस्तािः १्िंशिः 

४००्

चिुरस्रिंशािः 

१्नििियिम ्

घिहस्तपररभाषा 

१ िस्ताः३ १ घनिस्ताः  

१ घनिस्ताः १ खदरी 

द्रोिानदपररभाषा 

४्कुडिािः १्प्रदेशस्थिः 

४्प्रदेशस्थािः १्आढकिः 

४्आढकािः १्द्रोििः 

१६्द्रोिािः १्खारी 

 ििप्रदेशचाररिमािानि 
३

४
 र्द्यदिकम् १ टङ्काः 

७२ टङ्कदाः १ सेराः 

४० सेरदाः १ मिाः 

आलमगीरशाहस्य्(औरङ्गजबेस्य)्

शासिकाले् प्रदेशचसलिािः्पररभाषािः 

१९२्िटकािः १्सेरिः 

५्सेरािः १्िनटका 

८्िनटका् १्मििः 

्कोष्ठकिः्–्१्:्भास्कराचा ोक्ि्ािां्प्रदेशमापकािां्पररभाषािः 

 

https://www.anantaajournal.com/


 

~ 147 ~ 

International Journal of Sanskrit Research https://www.anantaajournal.com 
भास्कराचा ोक्ि्ानि्स्ास्थािानि् 

भास्कराचा ेि्लीलाििीग्रने्थ्प्रदेशमापकािां्पररभाषानिरूपिािन्तरं्

स्ािां्स्थािानि् कसथिानि् ।्१०१७ पर्यगिदनद ं सङ्ख्यदनदं संज्दाः 

भदस्करदचदर्येि हनहिगष्टदाः । तद्यर्थद – 

 

एकदशशिसहस्रा िुलक्षप्रदेश िुकोट िः्िमशिः्। 

अबुयदमबं्ज्खियनिखियमहापद्मशङ्किस्तिाि्् ॥् 

जलसिश्चानं्त्य्मधं्य्पराियनमनि्दशगिुोत्तरािः्संज्ञािः्। 

स्ा ािः्स्थािािां्व्यिहाराथं् कृिािः्पूिविः्॥2् 

इहत । 

 

अधोहनहिगषे्ट कोष्ठके भदस्करदचदर्योक्तदहन सङ्ख्यदस्थदनदहन 

हनहिगष्टदहन– 

 

स्ास्थािम ्

(िशमलवपद्धत्यदम)् 

स्ा संज्ञा 

१०० १ एकम ्

१०१ १० िश 

१०२ १०० शतम ्

१०३ १००० सिस्रम ्

१०४ १०००० अर्युतम ्

१०५ १००००० लक्षम ्

१०६ १०००००० प्रर्युतम ्

१०७ १००००००० कोहटाः 

१०८ १०००००००० अबुगिम ्

१०९ १००००००००० अब्जम ्

१०१० १०००००००००० खवगम ्

१०११ १००००००००००० हनखवगम ्

१०१२ १०००००००००००० मिदपद्म 

१०१३ १००००००००००००० शङु्काः 

१०१४ १०००००००००००००० जलणधाः 

१०१५ १००००००००००००००० अन्त्यम ्

१०१६ १०००००००००००००००० मध्यम ्

१०१७ १००००००००००००००००० परदधगम ्

कोष्ठकिः्–्२्:्भास्कराचा ोक्ि्ानि्स्ास्थािानि् 

 

उत्क्रमेि्सङ्कलिं्व्यिकलिञ्च् 

“कदर्यगाः क्रमदितु्क्रमतोऽर्थवदऽङ्कर्योर्ो र्यर्थदस्थदनकमिरं वद” इहत 

श्लोकदधे भदस्करदचदर्यगाः क्रमदत् अर्थवद उत्क्रमदत् सङ्ख्यदनदं सङ्कलनं 

                                                           
2 लीलावती –्१०,११्श्लोकौ 

3 लीलावती – श्लोकाः्१४ 

4 लीलावती्–्श्लोकाः्१४ 

व्यवकलनं च करं्थ करिीर्यम् इहत हनहिगशहत । वरं्य सदमदन्यतर्यद 

क्रमदत् करं्थ सङ्कलनं व्यवकलनं च करिीर्यम् इहत जदनीमाः । परिु 

उत्क्रमताः सङ्कलनकरिहवणधाः भदस्करदचदर्योक्ताः हवशेषहवणधाः 

अन्तस्त ।  

 

पञ्चणभाः प्रकदरैाः र्िुनहवणधाः  

भदस्करदचदर्येि पञ्चणभाः प्रकदरैाः र्ुिनहवणधाः उक्ताः अन्तस्त । त ेच 

र्ुिनप्रकदरदाः अधोहनहिगष्टरीत्यद सन्ति – 

प्रदेशथमिः् प्रदेशकारिः् –् गणु्यान्त्यमङं्क् गिुकेि्

हन्यादतु्साररििैेिमुपान्तन्तमादीि््॥3् 

 

गुण्यस्य्अन्त्यमङं्क्गुिकेि्हन्याि््।्एिम््उत्साररिेि्अथायि््अग्रे्

प्रदेशचासलिेि्िेि्गुिकेि्उपान्तन्तमादीि््गुि ेि््।्िदािी ं् गुििफलं्

प्रदेशाप्यिे्।् 

 

नििी िः् प्रदेशकारिः् –् गणु्यस्त्विोऽिो् गिुखण्डिलु्यस्तिैः्

खण्डकैिः्सङु्गसििो् िुो्िा्।4 

 

र्ुिखण्डतुल्याः र्ुण्याः अधाः अधाः तैाः खण्डकैाः सङु्गणिताः 

र्युताः कदर्यगाः । तिदनी ंर्ुिनफलं प्रदप्यते । 

 

ििृी िः्प्रदेशकारिः्–् 

भक्ि्ो्गिुिः्शदु्ध्यनि् िे्ििे 

लब्ध्या्च्गणु्यो्गसुिििः्फलं्िा्॥् 

नििा्भिेद्रपूनिभाग्एिं5 

 

 ेि् अङे्कि् भक्ि्िः् गुििः् निरिशेषो् भिनि,् िेि्

भाजकरूपेिाङे्कि् लन्तिरूपेिाङे्कि् च् गुण्यिः् गुसिििः्

का यिः।्िदािी ं् गुििफलं्लभ्यिे्। 

 

चिथुयिः्प्रदेशकारिः्–्स्थािैिः्पृथग्वा्गसुिििः्समेििः्।6 

 

र्ुण्याः र्ुिकसङ्ख्यदन्तस्थतैाः एकदहिस्थदनैाः पृर्थक् 

पृर्थग्गुणिताः सजदतीर्यस्थदनैाः न्तस्थतैाः अङै्काः संर्युताः कदर्यगाः । 

िदािी ं् गुििफलं्लभ्यिे्। 

 

पञ्चमिः्प्रदेशकारिः्–्इरोि कु्ि्िे्गिुिे्निघ्नोऽ–  

 भीरघ्नगणु्यासिििसजयिो्िा्॥7् 

5 लीलावती –्श्लोकाः्१५ 

6 लीलावती –्श्लोकाः्१५ 

7 लीलावती –्श्लोकाः १६ 
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क ासचनदर ा् स् ा् गुिकिः् रनहििः् कियव्यिः् ।् िथानििेि्

गुिकेि् गुण्यिः् गुििी िः् ।् पश्चाि्् इरस्ागुसििगुण्येि्  ुििः्

का यिः् ।् िदािी ं् गुििफलं् लभ्यिे् ।् अथिा् गुििसौलभ्याथं्

क ासचनदर ा् स् ा् गुिकिः् सनहििः् कियव्यिः् ।् िथानिििे्

गुिकेि् गुण्यिः् गुििी िः् ।् पश्चाि्् इरस्ागुसििगुण्येि् रनहििः्

का यिः्।्िदािी ं् गुििफलं्लभ्यिे्। 

 

भदर्िदराः – 

भदस्करदचदर्यगाः प्रकदरद्वर्येन भदर्िदरक्रमं कर्थर्यहत । एकाः क्रमस्त ु

अिदणभाः अनुणस्रर्यमदिाः सदम्प्रिदहर्यकाः क्रमाः । तद्यर्थद –  

 

“भदज्यदद्धराः शदु्ध्यहत र्यद्गिुाः स्यदिन्त्यदत ्फलं तत्खल ुभदर्िदरे”8 

इहत ।  

 

अर्थदगत्, अन्त्यदत् भदजकस्थदनदत् र्येन अङे्कन र्ुणिताः हरिः्शुद्ध्यनि्

सिः्भागलन्तििः्भिनि्।्नििी िः्िमिः्अपिियिनििािेि्भागहारिः्

।्िद्यथा्–्“समेि्केिाप्यपित्यय् हारभाज्यौ्भजिेा्सनि्सम्भिे्

ि”ु9्इनि् ।्अथायि्,् केिानप्अङे्कि् हारभाज्य ोिः्अपिियिं् किुं्

शक् ्िे्चेि््हारभाज्यौ्केिानप्समािेि्अङे्कि्अपित्यय्भागहारिः्

करिी िः्। 

 

वर्गसदधनम् – 

एकद एव सङ्ख्यद हद्ववदरं र्ुण्यते चेत ् वर्गाः इत्युच्यते । र्यर्थोक्तं 

भदस्करदचदर्येि – “समहद्वघदताः कृहतरुच्यत”े10 इहत । एवं र्यस्यदाः 

सङ्ख्यदर्यदाः वर्गाः करिीर्याः सद सङ्ख्यद तर्यद एव सङ्ख्यर्यद र्ुिनीर्यद । 

एष एव वर्गसदधने भदस्करदचदर्योक्ताः प्रर्थमहवणधाः भवहत । अरं्य च 

हवणधाः आधहुनकसङे्कतेन अधोहनहिगष्टरीत्यद लेणखतुं  शक्र्यत े– 

 

𝑎2 = 𝑎 × 𝑎 

इनि्। 

 

लघुसङ्ख्यदनदं वर्गसदधने अर्यमेव हवणधाः सुकराः भवहत । हकि ु

बृित्सङ्ख्यदनदं वर्गसदधनदर्थगम् इरं्य हवणधरुपर्युज्यत ेचेत ्अणधकाः कदलाः 

र्च्छहत । अताः लघुनद कदलेन बृित्सङ्ख्यदनदं वर्गसदधनदर्य 

भदस्करदचदर्येि इतोऽहप प्रकदरत्रर्यमुक्तम ् । एवमदित्य 

भदस्करदचदर्येि वर्गसदधने हवणधचतुष्टर्यमणभहितम् । 

वर्गसदधनदर्थं भदस्करदचदर्योक्ताः हद्वतीर्याः हवणधाः एवमन्तस्त –  

                                                           
8 लीलावती – श्लोकाः्१८ 
9 लीलावती – श्लोकाः १८ 
10 लीलावती – श्लोकाः १९ 

“स्थदप्योऽन्त्यवर्ो हद्वर्िुदन्त्यहनघ्दाः स्वस्वोपररष्ठदच्च 

तर्थदऽपरेऽङ्कदस्त्यक्त्वदऽन्त्यमुत्सदर्यग पुनश्च रदणशम्”11 इहत । 

 

अस्य एवमणभप्रदर्याः– स्यािः्स्ा ािः्िगयिः्साििी िः्भिनि्िस्यािः्

स्ा ािः्अन्त्यस्थािस्य्िगयिः्स्वोपरर्स्थाप्यिः्।्िस्यािः्स्ा ािः्

अपरे्उपान्तन्तमाद िः्अङ्कािः्निगुिेि्अन्त्याङे्कि्निघ्नािः्स्वस्य्स्वस्य्

उपररराि््उपररििभागे्स्थाप्यािः्।्एिम््अनं्त्य्त्यक्त््वा्शेषं र्ासशम््

उत्सा य्पुििः्एिं्करिी म््।्एिं्सिायनङ्किािां्गििे्कृिे्सङ्कलिेि्

िगयरासशिः्उत्पद्यिे ।् पु्ििः ए्िमेि्करिी म् ।् ए्िम््अने्त्सङ्कलिेि्

 िः्लन्तििः्प्रदेशाप्यिे्स्एि्अभीरस्ा ािः्िगयरासशभयिनि्। एष्

एि न्िसििः्आद्याङ्किोऽनप्किुं्शक् ्िे्।्िद्यथा्–्स्थाप्योऽन्त्यिगयिः्

इत्यर् आनदिगयिः् स्थाप्यिः् ।् निगुिानदनिघ्नािः् इत्यानदिा् लिाि््

अङ्काि््िामििः्िामििः्संस्थाप्य्िगयनिसििः्का यिः्। 

िगयसाििाथं् भास्कराचा ोक्ि्िः् िृिी िः् प्रदेशकारिः् प्रदेशससद्धिः् अन्तस्त् ।्

िद्यथा्–् 

“खण्डि स्यासभहनिनियनिघ्नी्ित्खण्डिगवक् ् िुा्कृनििाय”12्इनि्।् 

 

अ मेि्निसििः्आिुनिकसङे्किाक्षरैिः्अिोनिनदयररीत्या्सलख्यिे्– 

(𝑎 + 𝑏)2 =  𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

इनि्। 

 

िगयसाििाथं्भास्कराचा ोक्ि्िः्चिुथयिः्प्रदेशकारिः्एिमन्तस्त्–् 

 

“इरोि गु्रासशिििः्कृनििः्स्यानदरस्य्िगिे्समसििो्िा”13 

इनि्। 

 

अ ं्प्रदेशकारिः्सूररूपेि्अिोनिनदयररीत्या्लेसखिुं ्शक् ्िे्– 

 

रासशिगयिः =  (रदणशाः +  इष्टरदणशाः)(रदणशाः −  इष्टरदणशाः)

+ इष्टरदणशाः
२
 

इहत । 

 

एतिेव सूत्रम् आधुहनकसङे्कतैाः अधोहनहिगष्टरीत्यद लेणखतुं  शक्र्यते – 

𝑥2 = (𝑥 + 𝑎)(𝑥 − 𝑎) + 𝑎2 

इनि्। 

 

िगयमूलाि िम्् 

वर्गमूलदनर्यने भदस्करदचदर्येि हनरूहपताः क्रमाः एवमन्तस्त –  

11 लीलावती – श्लोकाः्१९ 
12 लीलावती –्श्लोकाः्२० 
13 लीलावती –्श्लोकाः्२० 
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त्यक्त््वाऽन्त्यानिषमाकृनिं्निगिु ने्मलंू्समे्िद्धिृे्  

त्यक्त््वा्लिकृनिं्िदाद्यनिषमाल्लिं्निनिघं्न्न्यसेि्् । 

प््क्त््यां्प््न्तक्ि्हृिे् समेऽन्यनिषमात्त्यक्त््वाऽऽप्तिगं् फलं 

प््क्त््यां्िनिगिंु्न्यसेनदनि्मुहिः्प््क््ि्देयलं्स्यात्पदम््॥14् 

इनि्।् 

 

अस्य्श्लोकस्य्एिमसभप्रदेशा िः्–् स्य्अङ्कस्य्मूलमसिष्यिे्िस्य्

प्रदेशथममेकस्थािमारभ्य् अन्त्यस्थािप यनं्त् प्रदेशथमिृिी ादीिां्

निषमस्थािनमनि, िथा्नििी चिुथायदीिां्समस्थािनमनि्च्सङे्कििः्

का यिः।्िर्अन्त्याि् न्िषमाि््कृनिं्त्यक्त््वा्मूलं निगुिीकरिी म्।्

िेि्हृिे्समस्थािे्लिस्य्िगं्िदाद्यनिषमाि््त्यक्त््वा्लिं न्िनिघं्न्

प््क््त््यां्न्यसेि््।्िििः्समे्पन््क््ि्हृिे्अन्यनिषमाि््आप्तिगं्फलं्

त्यक्त््वा् िनिगुिं् प््क््त््यां् न्यसेि्।् एिम्् अङ्कािां् निरामं्  ािि््

असकृि््नि ा्का ाय।्िदा्अन्यर्स्थानपिा ािः्प््क््ि्ेिः्अियमेि्

िगयमूलं्भिनि।् 

 

उदाहरिम््–्225 इत्यस्यािः्स्ा ािः्िगयमूलम््आिेिव्यम््। 

।्=्निषमिः,्-्=्समिः 

अन्त्यिः्225आहिाः 

 

 । - । 

  2 2 5 

12= (-)1   

 1 2  

1×2×5 = 2×5 = 1 0  

 0 2 5 

52=  2 5 

  0 0 

 

पङ्क्हताः – 

1×2 = 2 

5×2 = 10 

  = 30 
30

2
= 15  

अताः √225 = 15 

 

                                                           
14 लीलावती –्श्लोकाः्२२ 
15 लीलावती्–्श्लोकाः्२४ 

घनसदधनम्  

समािािां्र ािां्स्ािां्गुििफलमेि्घििः्इत्युच्यिे्।्अििः्

 स्यािः्कस्यािः्अनप्स्ा ािः्घििः्साििी िः्चेि््सा्एि्स्ा्

नरिारिः् गुििी ा् ।् एिदेि् घिसाििस्य् प्रदेशथमं् सूरं् भिनि् ।्

 थोक्िं््भास्कराचा ेि्–्“समनरघािश्च्घििः्प्रदेशनदरिः”15्इनि्।्

अरं्य च हवणधाः आधुहनकसङे्कतेन अधोहनहिगष्टरीत्यद लेणखतुं  शक्र्यत े

– 

𝑎3 = 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 

इहत । 

लघुस्ािां्घिसाििाथयम््अ ं्निसििः्सरलिमिः्भिनि्।्परन्तु्

बृहत्स्ािां् घिसाििाथयम्् अ ं् निसििः् अिुसस्र िे् चेि््

घिसाििाथं् नकसञ्चि्् असिकिः् कालिः् व्य िः् भिनि् ।् अििः्

बृहत्स्ािां्घिसाििाथं्भास्कराचा यिः्प्रदेशकारान्तरं्कथ नि्– 

 

स्थाप्यो्घिोऽन्त्यस्य्ििोऽन्त्यिगयिः्। 

आनदनरनिघ्नस्ति्आनदिगय- 

स्तय्न्त्याहिोऽथानदघिश्च्सिे्॥् 

स्थािान्तरत्विे् िुा्घििः्स्या- 

त्प्रकल्प्य्ित्खण्ड गंु्ििोऽन्त्यम््। 

एिं्मुहियगयघिप्रदेशससद्धा- 

िाद्याङ्किो्िा्निसिरेष्का यिः्॥16् 

इहत । 

 

 स्यािः् स्ा ािः् घििः् करिी िः् भिनि् िस्यां् स्ा ाम््

अन्त्यस्थािे् निद्यमािस्य् अङ्कस्य् घििः् स्थाप्यिः् ।् िििः्

अन्त्यस्थािाङ्कस्य् िगयिः् आनदिा् उपान्त्याङे्कि् नरसभश्च् गुसिििः्

स्थािान्तरत्वेि्अििः स्थाप्यिः्।्िििः्आनदिगयिः्उपान्त्याङ्कस्य्िगयिः्

नरसभिः्अन्त्येि्च्गुसिििः्पूियिि््स्थािान्तरत्वेि्अििः्स्थाप्यिः्।्

अथ् आनदघिश्च् उपान्त्याङ्कस्य् घििः् अनप् स्थािान्तरत्वेि् अििः्

स्थाप्यिः्।्सिे्एिे्चत्वारिः्अङ्कािः्स्थािान्तरत्वेि् ुिािः्का ायिः्।्

एिं्स्वीकृि ोिः् ि ोिः्अङ्क ोिः् घििः् ससद्ध्यनि् ।् िििः्स्वीकृिम््

अन्त्य-उपान्त्यरूपखण्ड ुगमेि् अनं्त्य् प्रदेशकल्प्य् िदतु्तरमङ्कम्् आनदं्

प्रदेशकल्प्य्मुहिः्पूिोक्ि्िि् निसििः्का यिः्।्एिं्कृिे्सनि्घिरासशिः्

ससद्ध्यनि्।् 

िगयघि ोिः्ससद्ध्यथयम््अन्त्याङ्कप्रदेशिािो्निसििः्एिाित्प यनं्त्कसथििः्

।्एष्एि्निसििः्आद्याङ्किोऽनप्किुं्शक् ्िे्।्िद्यथा्–्“स्थाप्यो्

घिोऽन्त्यस्य...”्इत्यर्आदेिः्घिं्संस्थाप्य्घिनिसििः्का यिः्।् 

खण्डाभ्यामनप्घिसाििं्किुं्शक् ्िे्इनि्भास्कराचा यिः्कथ नि– 

16 लीलावती –्२४,२५्श्लोकौ 
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्“खण्डाभ्यां्िा्हिो्रासशन्तस्तर्घ्निः्खण्डघिकै् ् क्ु”17्इनि्।् 

 

आिुनिकसङे्किैिः्अ ं्निसििः्अिोनिनदयररीत्या्व्यक्ि्ीकिुं्शक् ्िे्– 

(𝑎 + 𝑏)3 =  𝑎3 + 3𝑎𝑏(𝑎 + 𝑏) + 𝑏3 

इनि्। 

 ा् स्ा् िगायत्मकरासशभयिनि् िस्यािः् स्ा ािः् घिसाििाथं्

भास्कराचा यिः्एकं्सरलसूरं्कथ नि्– 

 

“िगयमूलघििः्स्वघ्नो्िगयराशघेयिो्भिेि”्18्इनि्। 

 

आिुनिकसङे्किैिः्एिि््सूरम््अिोनिनदयररीत्या्व्यक्ि्ीकिुं्शनुमिः– 

 

𝑎3 =  (√𝑎)
32

 

 

घािाङ्कनि मािुप ुज्य् सूरनमदं् सनङ्क्षप्तीनि िे् चेि््

अिोनिनदयरस्वरूपं्प्रदेशाप्नोनि्– 

 

𝑎3 =  (√𝑎)
32

=  (√𝑎)
3.2

=  (√𝑎)
3×2

=  (√𝑎)
6
 

इनि्। 

 

घनमूलसदधनम्  

भदस्करदचदर्यगाः घनमूलसदधनक्रमम् अधोहनहिगष्टदभ्दं श्लोकदभ्द ं

प्रहतपदहितवदन् – 

 

आदं्य्घिस्थािमथाघिे् िे 

पुिस्तथाऽन्त्याद््घििो्निशोध्य्। 

घिं्पृथकं्स्थ्पदमस्य्कृत्या 

नरघ्न्या्िदादं्य्निभजते्फलं्िु् ॥् 

प््क््त््यां्न्यसेत्ततृ्कनिमन्त्यनिघ्नी ं

नरघ्नी ं् त्यजते्तत्प्रथमात्फलस्य्। 

घिं्िदाद्याद्घिमूलमेिं 

प््न्तक्ि्भयिेदेिमििः्पुिश्च्॥19् 

इनि्।् 

अस्य्भािाथयिः्एिमन्तस्त्–्घिरूपस्य्अङ्कस्य्आद्यम््अङं्क्घिस्थािं्

भिनि् ।् अथ् अिन्तरं् िे् स्थािे् अघिे् भिििः् ।् पुििः्

चिुथयस्थािमारभ्य्प्रदेशथमं्घिस्थािम्, अिन्तरं्िे्स्थािे्अघिे्भिििः्

।् एिं्िमेि्अङ्क ेि्् ।्िर् दन्तन्तमं्घिस्थािं्भिनि् ििाि््

महत्तमं् घिं् निशोध्य् अस्य् घिमूलं् पृथकं्स्थ् प््क््ि्ेिः् आदौ्

                                                           
17 लीलावती –्श्लोकाः्२६ 
18 लीलावती –्श्लोकाः २६ 

स्थाप ेि््।्अस्य्घिमूलस्य्िगेि्नरगुसििेि्घिाङ्कस्य्आनदमम््

अनग्रमं्स्थािं्निभजेि््।्िर्लिं्फलं्प््क््त््यां् स्थािान्तरत्वेि्

स्थाप ेि््।्लिस्य्फलस्य्िगं्प््क््त््यां् न्तस्थिेि्अन्त्याङे्कि्गुसििं्

नरगुसििं् च् कृत्वा् घिाङ्कस्य् अनग्रमादङ्काि्् निशोि ेि्् ।् पुििः्

िदाद्याि््स्थािाि््फलस्य्घिं् निशोि ेि््।्एिम््उक्ि्प्रदेशकारेि्

सासििा्प््न््तक्ि्रेि्घिमूलं्भिनि्।्ििु्स्वीकृिघिस्ा ां्पुििः्

अङ्कािः्अिसशरािः्चेि््नकं्का यम््? इनि्सजज्ञासां्पररहरि््आचा यिः्

कथ नि्–्‘एिमििः्पुिश्च’्इनि्।्एिम््अस्य्प््न््तक्ि्न्तस्थिाङ्कस्य्

िगेि्नरगुसििेि्िदादं्य्निभजेि््।्लिं्फलं्प््क््त््यां् न्यसेि््।्

लिफलस्य्कृनिम््अन्त्याङ्कि ेि् निघ्नी ं् नरघ्नी ं् प्रदेशथमाि््त्यजेि्् ।्

िदाद्याि्् फलस्य् घिं् त्यजेि्् ।् एिं् लिा् प््न््तक्ि्रेि् घिमूलं्

भिनि।् एिम्् अङ्कािाम्् आसिक् ्े् सनि् पुििः् पुििः् गसििकमय्

कु ायि्। 

उदाहरिम््–्3375 अस्यािः्स्ा ािः्घिमूलं्साििी म््। 

। = घनस्थदनम ्- = अघनस्थदनम ्

 

प््न्तक्ि्िः- 

1 

 5 
 15 

 अििः √3375
3

= 15 

 
णभन्नरदणशर्णितम्  

भदस्करदचदर्यगाः लीलदवत्यदं ‘णभन्नपररकमदगष्टकम्’ इत्यन्तिन्नध्यदर्ये 

णभन्नरदणशर्णितस्य प्रदर्थहमकदंशदन् सोिदिरिं हनरूहपतवदन् । 

णभन्नरदशीनदं समचे्छिहवधदनं, णभन्नरदश्योाः सङ्कलन-व्यवकलन-

र्ुिदकदर-भदर्िदर-वर्ग-वर्गमूल-घन-घनमूलदख्यपररकमायसि्

सरलरूपेि् बालािां् कृिे् अनप्  था् अिबोििः् भिनि् िथा्

भास्कराचा ेि् प्रदेशनिपानदिानि् ।् सभन्नराशीिां् समचे्छदीकरिाथं्

भास्कराचा ोक्ि्िः्नि मिः्एिं्िियिे्– 

 

19 लीलावती –्२८,२९्श्लोकौ 

 | - - | 

 3 3 7 5 

13= 1    
 2 3   

12×3×5 = 3×5 = 1 5   

 0 8 7  

52×1×3=  7 5  

  1 2 5 

53=  1 2 5 

  0 0 0 
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अन्योन्यहारासभहिौ्हरांशौ 

राश्ोिः्समचे्छदनििािमेिम््। 

नमथो्हराभ्यामपिनत्तयिाभ्या ं

 िा्हरांशौ्सुसि ाऽर्गणु्यौ्॥20 

इहत । 

 

णभन्नरदणशर्णित ेप्रभदर्जदतौ सविगन ेभदस्करदचदर्येि, 

 

“लवद लवघ्दश्च िरद िरघ्द भदर्प्रभदर्षे ुसविगनं स्यदत”्21 

 

इहत सूतं्र कणर्थतम ् । अंशदाः अंशैाः, छेिदाः छेिैश्च र्ुण्यते चेत ्

प्रभदर्जदतौ सविगनं भवहत ।  

उदाहरिाथं,्
1

2
 अस्य 

1

4
 नदम हकर्यद्भवहत ? इनि्प्रदेशश्ि्स्य्गसििम््

अस्य्सूरस्यािुसारेि्अिोनिनदयररीत्या्भिनि्– 

् 
1

2
×

1

4
=

1

8
  

 

एिञ्च, 

“छेदघ्नरूपेषु् लिा्ििियमेकस्य्भागा्असिकोिकाशे्चि”्22 

इनि् सूरे् भास्कराचा ेि् भागािुबन्ध-भागापिाह ोिः् नि मिः्

निरूनपििः्।्“एकस्य रदशेाः भदर्दाः अणधकदाः ऊनदाः वद कतगव्यदशे्चत ्

छेिेन र्ुणितेषु रूपेषु अंशदाः धनम् ऋिं वद कदर्यदगाः”् इनि्अस्य्

सूरस्यासभप्रदेशा िः ।् अस्य् नि मस्य् अिुसारेि् 2 +
1

4
्् इत्यस्य्

गसििम््अिोनिनदयररीत्या्भिनि्– 

 

2 +
1

4
=

(2 × 4) + 1

1 × 4
=

9

4
 

 

शनू्यपररकमय्  

भास्कराचा ेि्लीलाित्यां्शून्यपररकमयनिष े्अिोनिनदयराभ्यां्

श्लोकाभ्यां्प्रदेशनिपानदिमन्तस्त्– 

 

 ोगे् खं्क्षपेसमं,्िगायदौ्खं,्खभासजिौ्रासशिः्। 

खहरिः्स्याि,््खगिुिः्खं,्खगिुसश्चन्त्यश्च्शषेनििौ्॥् 

शनेू्य्गिुके्जाि,े्खं्हरशे्चत्पिुस्तदा्रासशिः्। 

अनिकृि्एि्जे्ञ स्तथिै्खेिोनििश्च् िुिः्॥23् 

इनि्।् 

                                                           
20 लीलावती्–्श्लोकाः्३० 
21 लीलावती –्श्लोकाः्३२ 
22 लीलावती –्श्लोकाः्३४ 

अि ोिः्श्लोक ोिः न्िरूनपिानन्न माि््गसििरीत्या्एिं्प्रदेशदशयन िुं ्

शनुमिः्– 

 x+0 = x 

02 = 0  
03 = 0 
√0 = 0 

√0
3

= 0 
𝑥

0
=

𝑥

0
 = खहररासशिः 

 

आिुनिकगसििज्ञािः,् शूने्यि्  स्यािः् कस्यािः् अनप् स्ा ािः्

भागहारं् किुं् ि् शक् ्िे् इनि् िदन्तन्त् ।् अ ं् नि मिः्

भास्कराचा ेिानप् ज्ञाििः्आसीनदनि् अिेिािगम्यिे् ।् “ स्य्

कस्यानप्राशेिः्भाजकिः्शूनं्य्भिनि्चेि््अस्य्भागहारप्रदेशनि ा्

ि् सम्भिनि,् अ ं् रासशिः् खहररासशिः् इत्युच्यिे”् इनि्

भास्कराचा यिः् अर् लीलाित्यामनप् प्रदेशनिपानदििाि्,्

बीजगसििेऽनप्प्रदेशनिपानदििाि््। 

बीजर्णितेऽहप “खषड्हवधम्” इत्यन्तिन् अध्यदर्य े

भदस्करदचदर्येि शून्यपररकमगहवषर्ये अत्रोक्तदाः हनर्यमदाः एव 

श्लोकदिरैाः प्रहतपदहितदाः ।  

 

शे्रढीर्णितम्  

शे्रढीर्णितम् अङ्कर्णिते अत्यिं प्रधदनं न्तिष्टतमञ्च र्णितं 

वतगते । भदस्करदचदर्यगाः लीलदवत्यदं समदनदिरशे्रढ्दाः 

र्ुिोत्रशे्रढ्दाः च प्रमुखसूत्रदणि हनरूहपतवदन ् । 

समदनदिरशे्रढ्दाः सवेषदं पिदनदं र्योर्सदधने आधहुनकैाः 

अधोहनहिगषं्ट सूत्रम् उपर्युज्यते – 

 

𝑆𝑛 =
𝑛

2
[2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑑] 

 

एितू्सरं्भास्कराचा ेि्लीलाित्यां्शे्रढीव्यिहारे्अिोनिनदयरश्लोके्

प्रदेशनिपानदिमन्तस्त्– 

 

व्यकेपदघ्नच ो्मुख कु्स्यादन्त्यििं्मुख गु्दसलिं्िि्् । 

मध्यििं्पदसङु्गसििं्ित्सियििं्गसििं्च्िद्यकु्ि्म््॥24 

इहत । 

 

अङ्कपदशाः  

23 लीलावती –्४५,४६्श्लोकौ 
24 लीलावती – श्लोकाः्१२१ 
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लीलदवत्यदम् अङ्कपदशप्रकरिे भदस्करदचदर्येि र्णितपदश ेहनहिगष्टदङै्काः 

सङ्ख्यदर्यदाः हवभेिे सूत्रम् अधोहनहिगष्टश्लोकेन हनरूहपतमन्तस्त – 

 

स्थदनदिमेकदहिचर्यदङ्कघदताः 

सङ्ख्यदहवभिेद हनर्यताैः स्यरुङै्काः । 

भक्तोऽङ्कहमत्यदङ्कसमदसहनघ्ाः 

स्थदनेष ुर्यक्ुतो हमहतसंर्यहुताः स्यदत ्॥25 

इहत । 

 

“स्थदनदिरम् एकदहिचर्यदङ्कघदताः हनर्यतैरङै्काः सङ्ख्यदहवभेिदाः स्युाः । 

साः एकदहिचर्यदङ्कघदताः अङ्कसमदसहनघ्ाः अङ्कहमत्यद भक्ताः, स्थदनेष ु

र्युक्ताः चेत् हमहतसंर्युहताः स्यदत्” इहत अस्य श्लोकस्यदणभप्रदर्याः । 

 
nPr = n(n-1)(n-2)(n-3) ……. (n-r+1) 

 

इनि् आिुनिकगसििजै्ञरुप ुज्यमािं् सूरं् भास्कराचा ेि्

अिोनिनदयरश्लोके्प्रदेशनिपानदिमन्तस्त्– 

 

स्थािान्तमेकापसचिान्तन्तमाङ्क- 

घािोऽसमाङै्कश्च्नमनिप्रदेशभदेािः्॥26 

इहत । 

 

हनष्कषगाः  

भास्कराचा यिः्भारिदेशस्य्शे्रष्ठिः्गसििज्ञिः्खगोलनिच्च्आसीि्् ।्

भास्कराचा यस्य स्सद्धान्तसशरोमसिग्रन्थिः्िस्य्शे्रषं्ठ्व्यन्तक्ि्तं्व,्ज्ञािञ्च्

प्रदेशनिनबम्ब नि् ।् सिः् कनििः,् छन्दिःशास्तर्ज्ञिः,् व्याकरिशास्तर्ज्ञिः,्

सा्शास्तर्िेत्ता्चासीि्् इनि् ससद्धान्तसशरोमसिग्रन्थस्यािलोकिेि्

ज्ञा िे् ।् लीलाििी,् बीजगसििं,् ग्रहगसििं,् गोलाध्या िः् –्

ससद्धान्ि्सशरोमसिग्रन्थस्य् इमे् चत्वारिः् अध्या ािः् बहसभिः् नििसभिः्

स्विन्र्ग्रन्थत्वेिानप् पररगण्यने्त् ।् गसििनिष े्  ेषां् छात्तर्ािां्

जानमिा् भिनि् िेषामनप् गसििे्  था् रुसचभयिनि् िथा्

स्वकी सुन्दरशैल्या् गसििं् प्रदेशनिपानदिं् श्रीमिा् भास्कराचा ेि् ।्

एिदेि्भास्कराचा यस्य्िैसशषं्ट्य्भिनि्।्लीलाििीग्रन्थिः् द्यनप्

अङ्कगसिि-रेखागसिि ोरुभ ोरनप्बोिकिः्ग्रन्थस्तथानप्ग्रने्थऽन्तिि््

प्रदेशािाने्यि् अङ्कगसिि(पाटीगसिि)निचारे् एि् निरूनपिमन्तस्त् ।्

एिञ्च् बीजगसििेऽनप् प्रदेशसङ्गिशाि्् ििियषड्न्ििं,् खषड्न्ििं,्

करिीषड्न्ििं्चेनि्पाटीगसििसम्बद्धािः्निचारािः्निरूनपिािः्सन्तन्त्

।्पत्तरे्ऽन्तिि्् भास्कराचा ोक्ि्ेषु्पाटीगसििी ससद्धाने्तषु्केचि्एि्

ससद्धान्तािः् सङे्क्षपेि् प्रदेशनिपानदिािः् ।् पत्तर्निस्तरसभ ा् सिेऽनप्

                                                           
25 लीलावती –्श्लोकाः्२६१ 

भास्कराचा ोक्ि्पाटीगसििी ससद्धान्तािः् अर् ि् प्रदेशनिपानदिािः।्

एिञ्च् पत्तर्गौरििारिाथं् केिलं् निनरस्थािेवेवेि् उदाहरिानि्

दत्तानि,्सियर्उदाहरिानि्िैि्दत्तानि्।्शोिपत्तर्नमदं्संसृ्किज्ञािां्

कृिे,् निशेषि ा् ससद्धान्तज्यौनिषस्य् छात्तर्ािां् कृिे् उप ोगा ्

भनिष्यिीनि् भाि ि्् पत्तर्स्यास्य् कृिे् म ा् अरैि् पूियनिरामिः्

दी िे।् 
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संस्करिवषगम्–सद.र्यु.२०१२; प्रकदशनसंस्थद-चौखम्भद 

प्रकदशनम्, वदरदिसी  

2. श्रीमद्भदस्करदचदर्यगहवरणचतं बीजर्णितम् (Elements of 

Algebra)–सहवमशग-सवदसनद-‘सुधद’ हिन्दी 

व्यदख्योपेतम;् व्यदख्यदकदराः–िैवज्ाः पं. िेवचन्द्रझद; 

प्रकदशनसंस्थद–चौखम्बद कृष्णिदस अकदिमी, वदरदिसी 

3. भदरतीर्यज्योहतषशदस्त्रस्येहतिदसाः (A History of 

Indian Astrology)–ग्रन्थकतदग–

आचदर्यगलोकमणििदिदलाः; प्रकदशनसंस्थद–चौखम्बद 

सुरभदरती प्रकदशनम्, वदरदिसी  

4. मिदमिोपदध्यदर्यपन्तण्डतसुधदकरहद्ववेहिहवरणचतद 

र्िकतरहङ्गिी–सम्पदिकाः–डॉ॥ भदरतभूषिहमश्राः 

प्रर्थमसंस्करिम्; संस्करिवषगम्–सद.र्य.ु.२००२; 

प्रकदशनसंस्थद–णशवसंसृ्कतसंस्थदनम्–वदरदिसी  

5. श्रीमद्भदस्करदचदर्यगप्रिीताः णसद्धदिणशरोमणिाः–

स्वोपज्वदसनदभदष्यसंवणलतो नृणसंििैवज्कृतवदहत्गकोपेतश्च 

– सम्पदिकाः – डॉ॥ मुरलीधरचतुवेिाः; तृतीरं्य संस्करिम्; 

संस्करिवषगम्–सद.र्यु.२०१०; प्रकदशनसंस्थद–

समू्पिदगनन्दसंसृ्कतहवश्वहवद्यदलर्याः, वदरदिसी  

6. श्रीमद्भदस्करदचदर्यगहवरणचतद लीलदवती–सदन्वर्य सोपपहत्-

सोिदिरि ‘तत्त्वचणन्द्रकद’ संसृ्कत-हिन्दीव्यदख्योपेतद; 

सम्पदिकोऽनुवदिश्च–प्रो॥ रदमचन्द्रपदणे्डर्याः; तृतीरं्य 

संस्करिम्; संस्करिवषगम्–सद.र्यु.२०१४; प्रकदशनसंस्थद–

चौखम्बद कृष्णिदस अकदिमी, वदरदिसी  

7. बुहद्धहवलदणसनीलीलदवतीहववरिदख्यटीकदद्वर्योपेतद 

श्रीमद्भदस्करदचदर्यगहवरणचतद लीलदवती–पूवदगधगरूपाः प्रर्थमो 

भदर्ाः; प्रर्थमदवृहत्ाः; मुद्रिवषगम्–सद.र्यु.२००७; 

प्रकदशनसंस्थद–आनन्ददश्रमसंसृ्कतग्रन्थदवणलाः  

26 लीलावती –्श्लोकाः्२६६ 
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8. बुहद्धहवलदणसनीलीलदवतीहववरिदख्यटीकदद्वर्योपेतद 

श्रीमद्भदस्करदचदर्यगहवरणचतद लीलदवती–उत्रदधगरूपो हद्वतीर्यो 

भदर्ाः; प्रर्थमदवृहत्ाः; मुद्रिवषगम्–सद.र्यु.२००७; 

प्रकदशनसंस्थद–आनन्ददश्रमसंसृ्कतग्रन्थदवणलाः 

9. सुरदकदिसङ्कणलताः ज्योहतहवगज्दनशब्कोषाः; लेखनं 

सम्पदिनञ्च–डॉ॥ सुरदकदिझद; प्रर्थमं संस्करिम्; 

संस्करिवषगम्–सद.र्यु.२००९; प्रकदशनसंस्थद–चौखम्बद 

कृष्णिदस अकदिमी, वदरदिसी 

10. भदस्करदचदर्यगहवरणचतस्य लीलदवत्यदाः कन्नडव्यदख्यदनम्; 

ग्रन्थकतदग–श्री वेिुर्ोपदलाः ि. िेरूराः, प्रकदशनवषगम्–

सद.र्यु.२०१९, प्रकदशनसंस्थद–श्री अरहबन्दो कपदणलशदस्हत्र 

इन्स्टीट्यूट् ऑफ् वेहिक् कल्चर,् जर्यनर्रम्, बेङ्गळूरु 
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