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Solução do problema da prova por equipes

Distribuir aos 180 minutos

Uma sílaba é guru se, e somente se, tem uma vogal longa ou um ditongo ou termina em uma consoante.
Escansão (divisão de sílabas) ignora divisão entre palavras. Uma sequência do tipo VCV é dividida
como V-CV; do tipo VCCV, como VC-CV.

Cada linha descreve a métrica em que ela está escrita.
Cada uma das 8 primeiras sílabas de yamātārājabhānasalagam fornece o padrão de laghu e guru

nessa e nas próximas duas sílabas. As sílabas la e ga são as iniciais de 1 laghu e 1 guru.
Para fazer um mnemônico de uma métrica, há que agrupar as sílabas de três em três e marcar pelo

mais dois extras no final com la ou ga .

(a) Qual é a regra adicional de transliteração?
— As vogais e e o são longas, apesar de serem escritas sem mácrons.

(b) • Palavras excluídas: jarau , lagau .
• Letras alteradas:

1. Linha 1: bhujanga-prayātam caturbhirgakaraih. < bhujanga-prayātam caturbhiryakāraih.
2. Linha 4: mabhalagā gajagatih. < nabhalagā gajagatih.
3. Linha 5: mo go go go vidyunmālā < mo mo go go vidyunmālā

• Palavras com mácrons a mais:
1. Linha 2: gurunidhanamānulaghur iha !ā!ikalā < gurunidhanamanulaghur iha !a!ikalā
2. Linha 2: gurunidhanamānulaghur iha !ā!ikalā < gurunidhanamanulaghur iha !a!ikalā
3. Linha 9: syad indravājrā yadi tau jagau gah. < syād indravajrā yadi tau jagau gah.
4. Linha 10: ūpendravajrā prathame laghau sā < upendravajrā prathame laghau sā

• Palavras com mácrons excluídos:
1. Linha 1: bhujanga-prayātam caturbhir gakaraih. < bhujanga-prayātam caturbhiryakāraih.
2. Linha 3: jarau jarau tato jagau ca pañcacamaram vadet < . . . pañcacāmaram vadet
3. Linha 6: nanagi madhumati < nanagi madhumat̄ı
4. Linha 7: praman. ikā < pramān. ikā jarau lagau
5. Linha 9: syad indravājrā yadi tau jagau gah. < syād indravajrā yadi tau jagau gah.

(c) As sílabas 2, 3, 4, 6 e 10 são guru: yamātārājabhānasalagam .


