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Predgovor

Namen pričujoče študije je pojasniti nekaj pristopov in izrazov, ki so jih

nekoč uporabljali v staroindijski geometriji. Ko govorimo o matematiki

stare Indije, navadno pomislimo na desetiški mestni zapis števil in na

znak za ničlo. V resnici pa so stari Indijci znali kar precej več matematike,

nekatere stvari celo pred Evropejci. Do nekaterih matematičnih znanj so

prišli povsem samostojno.

Značilnost staroindijske matematike, ki je vsebovala elemente geomet-

rije, aritmetike in algebre, je bila vsaj na začetku predvsem uporabnost v

vsakodnevnem in religioznem življenju. Pri tem imamo v mislih merjenje,

tehtanje, trgovino, gradbeništvo, namakalne sisteme, astronomska opazo-

vanja, velika števila itd.

Geometrijo lahko upravičeno štejemo za najstarejšo vejo staroindijske

matematike. Njene začetke lahko postavimo v čas okoli 2500 let pr. n. št.

v porečje reke Ind, in to na podlagi arheoloških izkopavanj mest Harappa

in Mohendžo Daro, sedaj oboje v Pakistanu. Mesti sta imeli med seboj pra-

vokotne ulice, trinadstropne hiše, zgrajene iz opeke, skladišča, vodovod

in kanalizacijo ter javna kopališča. Težko si je predstavljati, da bi vse

to lahko zgradili brez znanja geometrije in računstva. Našli pa so tudi

pečate, poslikave in pisavo, ki še ni razvozlana, mere in uteži ter zametke

desetiškega številskega sistema.

Glavni vir tega gradiva je delo [6], ki je knjižna oblika doktorske di-

sertacije, ki jo je uspešno obranila gospa profesorica T. A. Sarasvati Amma

(1918-2000) na univerzi v Madrasu, ki se imenuje danes Čenaj. Njeno

polno ime je Tekkath Amayonkath Kalam Sarasvati Amma, v hindijskem

jeziku, ki uporablja pisavo devanagari, pa V�ÃTAamAy�koT klAm sr-vtF
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Slika 1. Indijska podcelina.

aMmA. Besedo devanagari, d�vnAgrF, devanāgarı̄ (I), bomo razložili v nada-

ljevanju.

Obravnavane izraze bomo zapisovali tudi v sanskrtu z zlogovno pisavo

devanagari, ki se piše z leve na desno in od zgoraj navzdol, in jih prečrko-

vali z uporabo mednarodne abecede za prečrkovanje sanskrta, to je IAST,

kar so začetne črke angleških besed International Alphabet of Sanskrit

Transliteration. V nadaljevanju bomo namesto IAST pisali na kratko (I).

Devanagari se uporablja od 7. stoletja naprej. Pred tem so sanskrt pisali v

starejših pisavah brahmi in gupta.

Devanagari pozna samo en način črk, ne pa kot latinica in cirilica, ki

poznata velike in male črke. Devanagari ima nekaj manj kot 50 črk, ki so

razvrščene v strogem vrstnem redu, abugidi, tako kot črke v naši abecedi,
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a v drugačnem vrstnem redu. Povejmo le, da se abugida začne s samoglas-

niki. Tem sledijo soglasniki. Prva črka v abugidi je a (tudia), to je kratek

a, zadnja pa h, kar beremo ha. Dve obliki ima tudi črka n. a (I): Z in Z.

Zakaj toliko črk? Nič čudnega! Devanagari ima posebne črke za kratke in

dolge samoglasnike, nekateri soglasniki imajo še varianto s pridihom, na

primer B̂, kar se bere bh, ima štiri vrste n-jev, dve vrsti t-jev in d-jev ter

š-jev. In še kaj se najde.

Prečrkovanje (I) je v uporabi je od leta 1894. Obstajata še prečrko-

vanji ITRANS, kar izhaja iz Indian languages TRANSliteration, in HK, kar

je okrajšava za Harvard–Kyoto, ter Velthuisovo prečrkovanje. Prečrko-

vanje (I) uporablja mednarodno latinično pisavo, njenim črkam dodaja

po potrebi diakritična znamenja. Velthuisovo prečrkovanje uporablja isto

pisavo kot (I), le da diakritična znamenja dodaja pred črkami in je zato

primerno za računalniško uporabo s TEX-om. Poleg tega Velthuis uporablja

predvsem male latinične črke, velike uporablja za dolge samoglasnike.

Prečrkovanji ITRANS in HK ter Velthuisovo prečrkovanje shajajo z znaki

ASCII kode. Obstajajo pa tudi druga prečrkovanja v latinsko in cirilsko

pisavo.

Primer. V sanskrtu besedi f� � gEZt pomenita čista matematika. Pre-

črkovanje z (I) je śuddha gan. ita, z ITRANS shuddha gaNita, z HK zuddha

gaNita, po Velthuisu pa "suddha ga.nita. Po novem Slovenskem pravopisu

pišemo kar šuddha ganita. V zapisih z (I) beremo c kot č, j kot dž in y kot

j. Več o pisavi sanskrtskih besed lahko najdemo na primer v [2, 7, 8], o

zgodovini indijske matematike pa v [4].

Pisavo devanagari uporabljata klasični sanskrt in hindijski jezik, pa

tudi še kopica drugih manjših jezikov na indijski podcelini. Začetke te

pisave najdemo v pisavi brahmi v 3. stoletju pr. n. št. Prek pisave gupta
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(4.–6. stoletje n. š.) je nastalo več pisav, med njimi tudi pisava nagari

(7. stoletje). Sama beseda nagari izvira iz sanskrtske besede ngr, nagara,

kar pomeni mesto. Popolnoma se je razvila do 11. stoletja in sčasoma do-

bila ime devanagari, d�vnAgrF, devanāgarı̄ (I). Prvi del besede, deva, d�v,

pomeni nebeško, božansko. Torej je devanagari za Hindujce pisava, ki pri-

haja iz božanskega prebivališča. Sicer pa na indijski podcelini obstajajo še

druge zlogovne pisave, ki imajo črke drugačne oblike, a podoben koncept

tvorbe zlogov kot devanagari.

Beseda sanskrt se piše originalno s\-k� tm̂, sam. skr. tam (I). Slovencem

ne dela težav črka �, ki se je nekoč izgovarjala kot kratek er, tako kot na

primer naša črka r v besedah rž, rja, krt. Črko � v (I) prečrkujemo v r. .

Sanskrt pozna še dolgi er, ki se zapiše kot �, v (I) pa prečrkuje v r̄. .

Podobno je s črkama  in �, ki sta se nekoč izgovarjata kot kratki

oziroma dolgi el, tako kot l v čeških besedah vlk, plný, Plzeň, ki pomenita

volk, poln, Plzen. Črko  v (I) prečrkujemo v l., črko � pa v l̄..

Vendar se pod vplivom modernih indijskih jezikov � izgovarja kot ri,

zato na primer uporablja angleščina besedo sanskrit, mi, ki smo navajeni

na izgovorjavo črke r na primer v besedah vrt, prt, krt, smrt, rž, rja, rjav,

pa sanskrt.

Zakaj v besedi s\-k� t ni črke �? V resnici je, le da je združena s črko k

v ligaturo k� , to je v (I) k.r. V tem primeru je torej k + � = k� . Ligatur, to je

spojitev dveh ali treh soglasnikov v en znak, je v pisavi devanagari veliko.

Glavno božanstvo v hinduizmu je Krišna, v sanskrtu k� 	Z, Kr.s.n. a (I). Tu

smo privzeli moderno obliko, ne pa Kršna kot v primeru sanskrt.

Beseda sanskrt pomeni dobesedno sestavljen, dovršen jezik. To je bil

najprej jezik učenih brahmanskih svečenikov, ki se je razlikoval od na-

ravnega jezika. Oblikoval se je od sredine drugega tisočletja pr. n. št. pa
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do nekako 2. stoletja pr. n. št. Nižje kaste so uporabljale jezika prakrt in

pali, þAk� t, prak.rta (I) in pAEl, pāli (I). Prvo sanskrtsko slovnico je napisal

Panini, pAEZEn, Pān. ini (I), v 4. stoletju pr. n. št. V Paninijevem času so v

vsakdanjem življenju sanskrt govorili le redki, so pa ga uporabljali pri

verskih obredih, v pisanju znanstvenih in literarnih del in še kje, podobno

kot latinščino in grščino v Evropi. Sanskrt prištevamo k indoevropskim

jezikom in velja tako kot stara grščina in latinščina za mrtev jezik. San-

skrt pa kljub temu študirajo na marsikateri univerzi po svetu in velja kot

klasični jezik hinduizma. Sanskrt se seveda učijo po indijskih šolah, da

lahko učenci berejo klasična dela stare indijske književnosti v sanskrtu,

na primer Vede, Mahabharato in Ramajano. Del Mahabharate je spev Bha-

gavad Gita, Bgv�FtA ali Bgvd̂ gFtA, kar pomeni Spev Prevzvišenega. Ob-

sega 700 dvojnih vrstic, šlok. Šloka, �ok, śloka (I), je tradicionalni dvojni

verz staroindijske literature.

Obseg literature, pisan v sanskrtu je ogromen. Samo Mahabharata,

mhABArt, Mahābhārata (I), vsebuje 100 000 šlok. To je najdaljši ep, ki je

bil kadarkoli spesnjen. Ramajana, rAmAyZ, Rāmāyan. a (I), je sestavljena

"samo" iz 24 000 šlok. Za primerjavo: grška klasična epa Iliada, ᾿Ιλιάς, in

Odiseja, ᾿Οδύσσεια, štejeta 15 693 oziroma 12 110 heksametrov.

Po popisu leta 2011 je v Indiji 24 821 ljudi imelo sanskrt za materin

jezik, slab poltretji milijon pa je bilo vseh, ki jim je sanskrt prvi, drugi

ali tretji jezik, kar je komaj slaba 2 promila vsega prebivalstva. V indijski

zvezni državi Uttarakhand, v sanskrtu uradno u�rAK�X, Uttarākhan. d. a (I)

z nekaj čez 10 milijoni prebivalcev je sanskrt drugi uradni jezik, takoj za

hindijščino. Ime države pomeni dobesedno severni predel. Glavno mesto

te države je Dehradun, v sanskrtu d�hrAd� n, Deharādūna (I).
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Kratek pregled zgodovine matematike v Indiji

V grobem avtorica v [6] deli zgodovino staroindijske matematike na tri

obdobja. Prvo je predarijsko obdobje, ko so gradili mesti Harappa in Mo-

hendžo Daro ter nekatera druga mesta v dolini reke Ind (3. tisočletje pr.

n. št.). V predarijskem obdobju so na indijski podcelini prevladovali

temnopolti Dravidi, v drugem tisočletju pr. n. št. pa so se na pod-

celino množično priseljevala arijska plemena s področja osrednje Azije

prek današnjega Irana in Afganistana ter Dravide podjarmila ali pa po-

tisnila proti jugovzhodu. Več o bogati indijski zgodovini, religiji, filozofiji

in umetnosti lahko preberemo v obširnih strokovnih delih.

Drugo obdobje staroindijske matematike je obdobje Ved ali obdobje

Šulbasutra. O tej bomo povedali nekoliko več v nadaljevanju. Tretje pa je

obdobje našega štetja.

Vede so indijska sveta besedila, ki so se prvotno prenašala ustno iz

roda v rod, dokler jih niso v sanskrtu tudi zapisali. Nastala naj bi v 2.

tisočletju pr. n. št., nekateri pa njihov začetek pomikajo še kakih tisoč let

nazaj v zgodovino. Beseda veda, v sanskrtu v�d, pomeni znanje. Indijci

so prepričani, da imajo Vede božji izvor, da so torej dar bogov. Obstajajo

štiri Vede: Rigveda, Jadžurveda, Samaveda in Atharvaveda. V sanskrtu

jih pišejo kot �`v�d, yj� v�d, sAmv�d in aTvv�d oziroma R. gveda, Yajurveda,

Sāmaveda in Atharvaveda (I).

Za razvoj indijske geometrije je pomembna Jadžurveda. Sanskrtska

beseda jadžus, yj� ŝ, yajus (I), pomeni češčenje, spoštovanje, žrtvovanje.

Jadžurveda vsebuje navodila za žrtvovanje ob različnih priložnostih. Za

konstrukcijo za to potrebnih oltarjev in žrtvenih ognjišč so bile predpisane

točno določene mere in oblike. Oltar je v sanskrtu v�Ed, vedi (I), ogenj in
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žrtveno ognjišče pa aÈn, agni (I). Oltarje so sestavljali iz številnih tesno

prilegajočih se opek različnih oblik. Nekateri menijo (glej na primer [1]),

da je začetke geometrije treba iskati ravno pri izdelovanju oltarjev in ne

pri merjenju zemlje, kar so počeli v Egiptu.

V Vedah se pojavljajo ogromna števila, ki pridejo v poštev za opis tra-

janj časovnih ciklov v razumevanju vedskega časa. Več o tem lahko prebe-

remo na primer v [9]. V samih Vedah pa je zelo malo geometriskih izrazov.

Najdemo na primer E/B� j, ct� r�, dfB� j, to so tribhuja, caturaśra, daśab-

huja (I), ki pomenijo po vrsti trikotnik, kvadrat, desetkotnik.

Dolžinske enote, ki so jih uporabljali v Indiji, so temeljile, tako kot v

drugih civilizacijah, na merah človeških telesnih delov, navadno vladar-

jevih. Pogosto se omenja enota angula, a½� l, an. gula, kar pomeni širino

sredinca na roki. Ena angula je naših 19 mm. Deset angul je ena pradeša,

þAd�f, prādeśa, razdalja med iztegnjenim palcem in kazalcem, 19 cm.

Pretvorniki med enotami so pogosto nenavadni. Tako je na primer 86

angul ena juga, y� g, yuga, 1634 mm. Juga pomeni jarem.

Šulbasutre

Pač pa mrgoli geometrijskh izrazov v Šulbasutrah. Šulbasutra, f� Sbs� /,

Śulbasūtra (I), tudi Šulvasutra, f� Svs� /, Śulvasūtra (I), je zbirka navodil in

pravil, kako obravnavati nekatere geometrijske probleme, ki so večinoma

povezani s konstrukcijo oltarjev in žrtvenih ognjišč. Pri tem spoznamo, da

so tudi v Indiji imeli svoje napenjalce vrvi, svoje harpedonapte (iz grške

besede ἁρπεδονάπται), tako kot Egipčani.

Beseda Šulbasutra oziroma Šulvasutra je sestavljena iz besede šulba,

f� Sb, śulba (I) oziroma šulva, f� Sv, śulva (I), kar v sanskrtu pomeni merilna
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vrv, merilni trak, in besede sutra, s� /, sūtra (I), kar v sanskrtu med drugim

pomeni pravilo, navodilo. Šulbasutra so potemtakem zbirka navodil, pri-

ročnik za konstrukcijo oltarjev in žrtvenih ognjišč z upoštevanjem geome-

trijskih pravil. Sicer se beseda šulba v besedilu pojavlja zelo redko. Pogosto

pa se uporablja beseda radžu (r>j� , rajju (I)), kar pomeni vrv.

Pisna besedila so nastajala v prvi polovici prvega tisočletja pr. n. št.,

pred tem so se v ustni obliki prenašala iz roda v rod. Avtorjev Šulbasuter je

več, nekateri jih naštejejo devet. Najpomembnejši so Baudhajana (bODAyn,

Baudhāyana (I)) 8. stoletje pr. n. št., Manava (mAnv, Mānava (I)) 8.-7.

stoletje pr. n. št., Apastamba (aAp-tMb, Āpastamba (I)), 6. stoletje pr. n.

št., in Katjajana (kA(yAyn, Kātyāyana (I))2. stoletje pr. n. št.

Šulbasutra je pri Apastambi, Baudhajani in Katjajani del Šrautasutre

(�Ots� /, Śrautasūtra (I)), ki je neobhodno potrebna za razumevanje Ved.

Beseda šrauta (�Ot, śrauta (I)) pomeni žrtveni. Šrautasutre dajejo navodila

za izvedbo obredov.

Najprej je bilo treba za postavitev oltarja poiskati natančno smer vzhod–

zahod, ki je določala simetralo oltarjev. V ta namen so uporabili gnomon,

navpično palico, ki je metala senco na vodoravno ploskev. Okoli palice so

načrtali krožnico in označili točkoW , kjer se je dopoldne senca vrha palice

dotaknila krožnice. Nato so popoldne označili na krožnici točko E, kjer se

je senca vrha palice spet dotaknila krožnice. Premica EW jim je določala

smer vzhod–zahod, prači (þAcF, prācı̄ (I)) (slika 2).

Nato so določili še simetralo daljice EW in s tem smer sever–jug, udiči

(udFcF, udı̄cı̄ (I)). Pri tem so si pomagali z vrvico, ki je bila daljša od raz-

dalje med E in W in je imela označeno sredino. Konca vrvice so fiksirali v

E in W in jo napeli proti severu. Sredina vrvice je dala točko N . Postopek

so ponovili še proti jugu in dobili točko S. Daljica med N in S jim je dala
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Slika 2. Določitev smeri vzhod–zahod.

smer sever-jug (slika 3).

To je bilo pomembno za pravilno orientacijo oltarjev. V Šulbasutrah so

navodila, kako konstruiramo kvadrat, enakokraki trikotnik, romb, enako-

kraki trapez, kako pretvarjamo dane like v ploščinsko enake druge like,

vključno s približno pretvorbo kvadrata v krog. Iz slednje pretvorbe, ki

je podrobno opisana, lahko izluščimo približek števila π, ki pa je precej

nenatančen: π � 18(3 − 2
√

2) � 3,088. Šulbasutre poznajo precej dober

racionalni približek za
√

2:

√
2 � 1 +

1
3

+
1

3 · 4
− 1

3 · 4 · 34
. (1)

Kako so do tega prišli, ni znano. Nasploh takrat Indijci niso še ničesar

dokazovali. Njihova geometrija je bila drugačna kot Evklidova in je imela

popolnoma drug, namreč praktičen namen.

V Šulbasutrah je nedvoumno zapisan Pitagorov izrek v trditvi, ki pove,

da je kvadrat nad diagonalo pravokotnika enak vsoti kvadratov nad nje-

govima stranicama. Brez tega védenja najbrž ne bi mogli zapisati navodila,

kako konstruirati kvadrat, ki ima za ploščino vsoto (slika 4) oziroma raz-
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Slika 3. Določitev smeri sever–jug.

liko (slika 5) ploščin dveh danih kvadratov. Niso pa tega nikjer dokazali v

današnjem smislu.

Slika 4. Vsota kvadratov.

Že v Šulbasutri Baudhajane zasledimo v neki obliki Pitagorov izrek.

To pomeni, da so ga Indijci poznali vsaj 200 let pred Pitagoro. Uporab-

ljali so tudi pitagorejske trojice, na primer (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17),
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Slika 5. Razlika kvadratov.

(12,35,37). Pravokotni trikotnik so obravnavali tako, da so eno kateto

postavili vodoravno, drugo pa navpično.

V literaturi, ki obravnava indijsko geometrijo, namesto Pitagorov izrek

uporabljajo izraz izrek o kvadratu diagonale pravokotnika. Za predstavo,

kakšen je ta izrek v sanskrtu, ga navedimo po Śulbasutri Apastambe:

dFG-yA#ZyAr>j� , pA�mAnF EtyẐmAnF c yt̂p� T`B� t� k� zt-td� By\ kroEt

dı̄rghasyāks.n. ayārajju.h pārśvamānı̄ tiryaṅmānı̄ ca yatpr.thagabhūte

kurutastadubhayam. karoti (I)

V posebnem primeru je kvadrat diagonale v kvadratu enak dvakrat-

niku kvadrata njegove stranice. V sanskrtu:

ct� r�-yA#ZyAr>j� E�-tAvtF\ B� Em\ kroEt

caturaśrasyāks.n. ayārajjudvistāvatı̄m. bhūmim. karoti (I)

Medtem ko so se Grki ukvarjali s problemom podvojitve kocke, je In-

dijce zanimal problem podvojitve kvadrata. Prvi zahteva konstrukcijo

kocke, ki ima dvakrat večjo prostornino kot dana kocka. Drugi prob-

lem pa išče konstrukcijo kvadrata, ki ima dvakrat večjo ploščino kot dani

kvadrat. Slednji problem je rešljiv z neoznačenim ravnilom in šestilom,
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grški pa ne. Slika 6 pojasnjuje, kako se to naredi. V kvadratu ABCD načr-

tamo diagonalo BD in nad njo kvadrat BDEF, ki ima očitno dvakrat večjo

ploščino kot kvadrat ABCD.

Slika 6. Podvojitev kvadrata.

Indijci so za risanje krožnih lokov uporabljali količke, igle in vrvice,

pa tudi ravne bambusove palice. Bambusovo palico določene dolžine so

na konceh in v sredini preluknjali. Skozi eno od teh lukenjc so vtaknili

iglo in jo zabodli v podlago. Z vrtenjem okoli te igle so z iglo skozi eno od

preostalih lukenjc lahko zarisali krožni lok (slika 7).

Slika 7. Preprosto bambusovo šestilo.

S tako napravo so zlahka konstruirali kvadrat. Zunanji igli bambusovega

šestila naj določata oglišči A in B kvadrata, srednja pa središče E daljice

AB. Z vrtenjem okrog A načrtamo krožni lok, z vrtenjem okrog B pa še

enega. Oba loka se sekata v točki G. Nato od E skozi G odmerimo do
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točke F daljico dolžine |AB|, to je razdalja med zunanjima iglama naprave.

Nato napravo prestavimo tako, da njena srednja igla pade v točko F. Z

zunanjima iglama zarišemo krožna loka s središčem v F, tako da sekata

prejšnja dva v točkah C in D. Štirikotnik ABCD je kvadrat (slika 8).

Slika 8. Konstrukcija kvadrata z bambusovo palico.

S konstrukcijo točke G smo hkrati dobili simetralo daljice AB, kar je v

Šulbasutrah posebej opisano.

Poznali so tudi konstrukcijo dveh med seboj pravokotnih premerov

kroga. Kako, je razvidno na sliki 9.

Slika 9. Konstrukcija pravokotnih premerov kroga.

V Šulbasutri Baudhajane je tudi konstrukcija kvadrata ABCD, če poz-

namo stranico dolžine |PQ| (slika 10).
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Slika 10. Še ena konstrukcija kvadrata.

Indijci so znali konstruirati pravokotnici na daljico v dani točki T .

Izbrali so točki A in B na daljici v enaki razdalji od T , nato pa konstru-

irali poljuben enakokraki trikotnik ABV z osnovnico AB. Simetrala tega

trikotnika je iskana pravokotnica (slika 11).

Slika 11. Konstrukcija pravokotnice v točki.

Dva kvadrata so Indijci sešteli tudi tako, da so enega postavili ob druge-

ga na skupno daljico. Denimo, da sta to kvadrata ABCD in BEFG (slika

12). Prvi ima stranico a = |AB|, drugi pa b = |BE|. Na stranici AB označimo

točko I , tako da je |AI | = b. Nato načrtamo daljici IF in ID, ki se očitno v

I sekata pravokotno. Nad IF z dolžino c konstriramo kvadrat IFHD. Ta
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ima za ploščino vsoto ploščin kvadratov ABCD in BEFG, torej c2 = a2 +b2.

Kako to vidimo? Podaljšek stranice BG poteka skoziH , ker sta pravokotna

trikotnikaGFH in EFI skladna. Pravokotnica v I naAB sekaDC v točkiK .

Podaljšek stranice FG pa daljico IK seka v točki J . Pravokotni trikotniki

DIK , IFJ , FHG in HDC so skladni, njihovi kateti sta a in b, hipotenuza

pa c. Vsak od njih ima ploščino ab/2. Kvadrat JGCK ima stranico a − b.

Ploščina kvadrata IFHD pa je

c2 = 4 · ab
2

+ (a− b)2 = 2ab+ a2 − 2ab+ b2 = a2 + b2.

To pomeni, da velja v pravokotnem trikotniku s katetama a, b in hipotenuzo

c Pitagorov izrek: a2 + b2 = c2.

Slika 12. Vsota dveh kvadratov in Pitagorov izrek.

Iz Šulbasutre Apastambe se da izluščiti konstrukcijo pravega kota na

podlagi pitagorejske trojice (12,5,13), in to s pomočjo vrvice. Vrvica z zna-

menjem je imela na konceh majhni zanki, da so jo lahko z iglama učvrstili

na želeni mesti A in B. Vrvica je bila daljša kot |AB|. Z napenjanjem, držeč

zaznamovano mesto, so dobili želeni trikotnik (slika 13).
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Slika 13. Vrvica kot geometrijski pripomoček.

Treba je konstruirati pravi kot v krajišču daljice dolžine a (slika 14).

To je bila po navadi pršthja, p� ¤+A, pr.s.t.hyā (I), v naprej dana simetrala

kakega lika ali pa daljica, ki je določala smer vzhod–zahod, prači. Apas-

tamba pravi, da je treba vzeti vrvico dolžine a, podaljšano za polovico

dolžine, torej vrvico dolžine a + a/2 = 3a/2. Na vrvici je treba narediti

znamenje od enega konca na razdalji ene tretjine dolžine, zmanjšane za

šestino te tretjine. To pomeni na razdalji a/2 − a/12 = 5a/12 od izbranega

konca vrvice. Znamenje je potem na razdalji 3a/2 − 5a/12 = 13a/12 od

drugega konca. Če vrvico na obeh koncih učvrstimo v krajiščih dane

daljice in vrvico primemo v zaznamovani točki in jo napnemo, bo kraj-

ši del oklepal z dano daljico pravi kot. Nastali trikotnik ima kateti a in

5a/12 ter hipotenuzo 13a/12. Njegove stranice so v razmerju 12 : 5 : 13,

trojica (12,5,13) pa je pitagorejska, ker je 122 + 52 = 132. Trikotnik je zato

pravokoten (obrat Pitagorovega izreka).

V Šulbasutrah Apastambe, pa tudi Baudhajane in Katjajane, je zapisana

tudi konstrukcija pravega kota s stranicami a,3a/4,5a/4, torej na podlagi

pitagorejske trojice (4,3,5) in s pomočjo vrvice dolžine 2a.
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Slika 14. Konstrukcija pravega kota z vrvico.

Nekateri menijo, da je Apastamba konstrukcijo posplošil, pri čemer je

treba vzeti vrvico dolžine a, podaljšano za n-ti del njene dolžine, torej

vrvico dolžine a + a/n = (n + 1)a/n. Pri tem je n naravno število. Na

vrvici je treba narediti znamenje od enega konca na razdalji n + 1-tega

dela te dolžine, zmanjšanega 2n-ti del tega dela. To pomeni na razdalji

a/n − a/(2n(n+ 1)) = (2n+ 1)a/(2n(n+ 1)) od izbranega konca vrvice. Zna-

menje je potem na razdalji (2n2 + 2n + 1)/(2n(n + 1)) od drugega konca.

Če vrvico na obeh koncih učvrstimo v krajiščih dane daljice in vrvico

primemo v zaznamovani točki in jo napnemo, bo krajši del oklepal z dano

daljico pravi kot. Nastali trikotnik ima kateti a in (2n + 1)a/(2n(n + 1))

ter hipotenuzo (2n2 + 2n + 1)/(2n(n + 1)). Njegove stranice so v razmerju

2n(n+ 1) : (2n+ 1) : (2n2 + 2n+ 1), trojica (2n(n+ 1), (2n+ 1), (2n2 + 2n+ 1))

pa je pitagorejska, ker je

(2n(n+ 1))2 + (2n+ 1)2 = 4n4 + 8n3 + 4n2 + 4n2 + 4n+ 1 = (2n2 + 2n+ 1)2.

Trikotnik je zato pravokoten (obrat Pitagorovega izreka).

Apastamba je opisal konstrukcijo kvadrata z uporabo vrvice (slika 15).
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Konstruirati je treba kvadrat, ki ima stranico dolžine daljice PQ. Od P

do Q napnemo vrvico in na njej označimo polovico in polovici teh polovic

(točke O, R in S). Krajišči vrvice nato fiksiramo v R in S, jo napnemo in z

njeno sredino označimo točki G in H . Daljica GH je simetrala daljice RS

in poteka skozi O. Nato sredino vrvice fiksiramo v O in jo napnemo na

obe strani skozi G in H . Krajišči vrvice določata točki Q in F. Vrvico nato

učvrstimo v točkah Q in E in jo napnemo navzven. Njena sredina določa

točko A. Podobno naredimo še za E in P , P in F ter E in Q, da dobimo

točke B, C in D. Točke A,B,C in D so oglišča iskanega kvadrata ABCD.

Slika 15. Konstrukcija kvadrata z vrvico.

Apastamba je v svoji Šulbasutri opisal še eno konstrukcijo kvadrata z

dano stranico a. Pri tem se uporablja vrvico dolžine a(1 +
√

2)/2, ki ima

znamenje v točki, ki je za a/2 oddaljeno od enega konca. Tako je en del vr-

vice dolg a/2, preostali del pa a
√

2/2. Razliko `(
√

2−1) so imenovali višeša,

Evf�q, viśes.a (I), kvadrata s stranico `, kar je razlika med njegovo diagonalo

in stranico. Vrvica je torej dolga toliko, kot je stranica kvadrata, povečana

za polovico njegove višeše, to se pravi a + a(
√

2 − 1)/2 = a(
√

2 − 1)/2 = `.
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Indijci so pri tem uporabljali izraz (1) za dober racionalni približek števila
√

2.

Konstrukcija je potekala takole. Na podlagi so označili točki G in H v

medsebojni razdalji a in njuno središče O. Nato so konca vrvice učvrstili

v O in G in jo napeli v znamenju. S tem so dobili točko B. Analogno so

določili še točke A, C in D. S tem so bila določena oglišča A, B, C in D

kvadrata ABCD (slika 16).

Slika 16. Še ena konstrukcija kvadrata z vrvico.

Enakokraki trapez so Indijci konstruirali za znani osnovnici in z znano

višino. Za konstrukcijo pravega kota so uporabljali pitagorejske trojice,

na primer trojico (12,5,13), pomnoženo s 3, (4,3,5), pomnoženo s 4 ali

5, (15,8,17) in (12,35,37). Enakokraki trapez so v Šulbasutrah imenovali

ekatonimat, ekto_EZmt̂, ekato’n. imat (I), kar pomeni po eni strani manjši.

V tej besedi je uporabljen apostrof _, avagraha, avg}h, avagraha (I), ki

označuje izpadlo črko a za zlogom to, ki se v izgovorjavi konča z o. Torej

ekto + aEnmt̂ = ekto_EZmt̂. Opazimo tudi znak ^ , ki se imenuje virama,

EvrAm, virāma (I), na koncu besed. Virama označuje, da se soglasnik, pod

katerim je, ne izgovarja s samoglasnikom a, na primer t̂ se izgovarja kot t,
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ne pa kot ta, za kar bi pisali t.

Oglejmo si enakokraki trapez z višino 36, daljšo osnovnico 30 in krajšo

osnovnico 24 nekih dolžinskih enot. Lik je moral biti obrnjen tako, da je

njegova simetrala potekala v smeri vzhod-zahod. Narisali so torej daljico

dolžine 36. Nato so po znanem postopku z vrvico dolžine 39 + 15 = 54 z

znamenjem pri 15 konstruirali štiri pravokotne trikotnike s skupno kateto

dolžine 36 in hipotenuzami dolžine 39. S tem so dobili daljšo osnovnico in

smer krajše ter njeno sredino, od katere so odmerili na obe strani 12 (slika

17).

Slika 17. Konstrukcija enakokrakega trapeza.

Približna pretvorba kvadrata v ploščinsko enak kvadrat je v Šulba-

sutrah potekala tako, da so za polmer kroga so vzeli polovico stranice

kvadrata, povečano za tretjino višine krožnega odseka, ki ga določa krožni

lok s središčem v središču kvadrata nad stranico kvadrata (slika 18).

Če ima kvadrat stranico a, ima krožni lok polmer a
√

2/2, odsek višino
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a(
√

2− 1)/2, iskani krog pa polmer

r =
a
2

+
a(
√

2− 1)
6

=
a(2 +

√
2)

6
. (2)

Iz enačbe πr2 = a2 sledi približek za število π:

π � 18(3− 2
√

2) � 3,088.

Slika 18. Pretvorba kvadrata v ploščinsko enak krog.

Še slabši približek števila π dobimo v nekaterih Šulbasutrah, ki nava-

jajo pretvorbo kroga v ploščinsko enak kvadrat. Če ima krog premer d,

naj bi kvadrat imel stranico a � 13d/15. Veljati bi morala zveza

πd2

4
= a2 �

169d2

225
,

iz katere sledi

π �
(26
15

)2
� 3,004.

Pač pa Baudhajana navaja pretvarjanje kroga premera d v ploščinsko enak

kvadrat s stranico A. Ni točno znano, kako je prišel do približka

a � d
(
1− 28

8 · 29
− 1

6 · 8 · 29
+

1
6 · 8 · 29 · 8

)
=

9785d
11136

.
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Tedaj bi morala veljati zveza

πd2

4
= a2 �

97852d2

11136
,

iz katere ponovno sledi nič kaj dober približek

π �
(19570
11136

)2
� 3,088.

Verjetno je uporabil približek (2), ki smo ga že srečali. Ta nam da

a �
6r

2 +
√

2
=

3d(2−
√

2)
2

.

Morda je nato uporabil znani približek (1).

Slika 19. Pretvorba pravokotnika v ploščinsko enak kvadrat.

Apastamba pravilno opiše pretvorbo pravokotnika v ploščinsko enak

kvadrat (slika 19). Pravokotnik ABCD z daljico EF razdelimo na kvadrat

AEFD in pravokotnik EBCF. Pravokotnik EBCF z daljico GH razdelimo

na skladna pravokotnika EGHF in GBCH . Nato na DF konstruiramo pra-

vokotnik DFIJ , ki je skladen pravokotniku GBCH . Slednjega podaljšamo
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s kvadratom FHKI . Iskani kvadrat, ploščinsko enak pravokotniku ABCD,

ima ploščino, ki je enaka razliki ploščin kvadratov AGKJ in FHKI . Zato

poiščemo točko L na daljici DH , ki je od J oddaljena za |JK |. Na DL kon-

struiramo kvadrat DLMN , ki je ploščinsko enak pravokotniku ABCD.

Kako pretvorimo kvadrat v pravokotnik z vnaprej dano stranico, je

opisal Apastamba. Če ima kvadrat stranicoA in iskani pravokotnik stranici

b in c, mora tedaj veljati zveza a2 = bc. Torej a geometrična sredina stranic

b in c. Zato je a med b in c.

Slika 20. Pretvorba kvadrata v ploščinsko enak pravokotnik.

Denimo, da je dan kvadrat ABCD (slika 20). Če je dana daljša stranica

iskanega pravokotnika, jo nanesemo iz B skozi C do E in prav tako iz A

do F skozi D. Dobimo pravokotnik ABEF. Nato temu načrtamo diagonalo

BF, ki seka DC v točki G. Skoznjo potegnemo na AB pravokotnico, ki seka

AB v točki I , FG pa v točki H . Štirikotnik IBEH je iskani pravokotnik.

Da je to res, je treba upoštevati samo dejstvo, da diagonala pravokotnika

le-tega seka na skladna pravokotna trikotnika.
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Postopek poteka podobno, če je dana krajša stranica iskanega pravokot-

nika.

Nekaj izrazov, ki so bili v rabi v Šulbasutrah

Šulbasutre vsebujejo tudi druge primere pretvorb likov: z enakokrakimi

trapezi, enakokrakimi trikotniki in rombi. Ti niso posebno zanimivi. Zato

si raje oglejmo matematično izrazoslovje, ki ga uporabljajo Šulbasutre. To

se bistveno razlikuje od grškega. Geometrija v Indiji je dolgo temeljila bolj

na dolžinah za razliko od grške, ki je uporabljala tudi kote. Pomislimo

na primer na besede trikotnik, pravokotnik, večkotnik, ki so dobesedni

prevodi ustreznih grških besed. Vse so zgrajene na besedi kot. V sanskrtu

je na primer trikotnik tribhudža, beseda bhudža pa med drugim pomeni

stranica.

čaturašra — caturaśra (I) — ct� r� — kvadrat

samačaturašra — samacaturaśra (I) — smct� r� — kvadrat

dirghačaturašra — dirghacaturaśra (I) — EdGct� r� — pravokotnik

ekatonimat — ekato’n. imat (I) — ekto_EZmt̂ — enakokraki trapez

ubhajatah prauga — ubhayatah. praüga (I) — uByt, þug — romb

varga — varga (I) — vg — enotski kvadrat, kvadrat števila

vargaphala — vargaphala (I) — vgPl — ploščina

vargakšetra — vargaks.etra (I) — vg"�/ — geometrijska predstavitev

kvadrata števila

ghatakšetra — ghātaks.etra (I) — GAt"�/ — geometrijska predstavitev

produkta dveh števil

karani — karan. ı̄ (I) — krZF — stranica kvadrata, kvadratni koren

dvikarani — dvikaran. ı̄ (I) — E�krZF —
√

2
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trikarani — trikaran. ı̄ (I) —E/krZF —
√

3

akšnajaradžu — aks.n. ayārajju (I) — a#ZyAr>j� — diagonala kvadrata

ali pravokotnika

tribhudža — tribhuja (I) — E/B� j — trikotnik

trjašra — tryas.ra (I) — ìy� — pravokotni trikotnik

čapa — cāpa (I) — cAp — lok

mandala — man. d. ala (I) — m�Xl — krog

parinaha — parin. āha (I) — pErZAh — obseg kroga

viškambha — vis.kambha (I) — Ev	kMB — premer

kšetra — ks.etra (I) — "�/ — lik; ploščina lika

prači — prācı̄ (I) — þAcF — črta v smeri vzhod–zahod

udiči — udı̄cı̄ (I) — udFcF — črta v smeri sever–jug

pršthja — pr.s.t.hyā (I) — p� ¤+A — simetrala lika, navadno v smeri vzhod–

zahod

višesa — viśes.a (I) — Evf�q — razlika med diagonalo in stranico kvadrata

Nekaj izrazov, ki so bili v rabi po Šulbasutrah

Šulbasutre so imele velik vpliv na razvoj indijske matematike. Izrek o

kvadratu diagonale pravokotnika, to se pravi Pitagorov izrek, je bil pomem-

ben za razvoj indijske trigonometrije in geometrije tetivnih štirikotnikov.

Pomislimo samo na povezavo med sinusom in kosinusom istega kota, ki

je posledica Pitagorovega izreka in so jo Indijci poznali. Nekateri izrazi

iz Šulbasuter so se prenesli v kasnejše čase, morda z drugim pomenom,

seveda pa je nastalo veliko novi. Nekaj jih navajamo v nadaljevanju.

ganita — gan. ita (I) — gEZt — matematika

šunja — śūnya (I) — f� �y — ničla
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gola — gola (I) — gol — obla, sfera

džja, džija — jyā, jı̄vā (I) — >yA, jFvA — sinus

ganaphala — ghanaphala (I) — GnPl — prostornina

kšetraganita — ks.etragan. ita (I) — "�/gEZt — geometrija

čakravalavrta — cakravālavr.tta (I) — c�vAlv� � — kolobar

kona — kon. a (I) — koZ — kot

kšetraphala — ks.etraphala (I) — "�/Pl — ploščina

utsedha — utsedha (I) — u(s�D — višina

ajatavrta — āyatavr.tta (I) — aAytv� � — elipsa

karna — karn. a (I) — kZ — diagonala

čatuskona — catus.kon. a (I) — ct� 	koZ — štirikoten

paridhi — paridhi (I) — pErED — obseg

vistrti — vistr.ti (I) — Ev-t� Et — premer

šadašri — s.ad. aśri (I) — qXE� — tetraeder

samačakravala — samacakravāla (I) — smc�vAl — krog

sanpata — sam. pāta (I) — s\pAt — presečišče

trisama — trisama (I) — E/sm — enakostraničen trikotnik

dvisamabhudža — dvisamabhuja (I) — E�smB� j — enakokrak trikot-

nik

vistara — vistāra (I) — Ev-tAr — višina

višamatribhudža — vis.amatribhuja (I) — EvqmE/B� j — raznostranični

trikotnik

bhudža — bhuja (I) — B� j — stranica

ansa — am. sa (I) — a\s — zgornje oglišče štirikotnika

ajama — āyāma (I) — aAyAm — širina

koti — kot.i (I) — koEV — komplementaren kot

kotidžja — kot.ijyā (I) — koEV>yA — kosinus
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vjasardha — vyāsārdha (I) — &yAsAD — polmer

karani — karan. ı̄ (I) — krZF — stranica z daljicami omejenega lika

grasa — grāsa (I)— g}As — presek dveh krogov

čapakšetra — cāpaks.etra (I) — cAp"�/ — odsek

nara — nara (I) — nr — gnomon na sončni uri

šanku — śaṅku (I) — f¬� — gnomon

šroni — śron. i (I) — �oEZ — spodnje oglišče trikotnika ali štirikotnika

vedha — vedha (I) — v�D — globina

mukha — mukha (I) — m� K — zgornja stranica lika z več kot tremi

stranicami

runda — run. d. a (I) — z�X — širina kolobarja

bhu — bhū (I)— B� — osnovnica

vrti — vr.ti (I) — v� Et — obseg

šara — śara (I) — fr — puščica, višina loka ali odseka kroga

ajata, ajatačaturbhudža — āyata, āyatacaturbhuja (I) — aAyt, aAytct� B�j

— pravokotnik

čatuškona — catus.kon. a (I) — ct� 	koZ — štirikotnik

čhaja — chāyā (I) — CAyA — senca

džanja — janya (I) — j�y — racionalen pravokotnik

džatja — jātya (I) — jA(y — racionalen pravokoten trikotnik

tridžja — trijyā (I) — E/>yA — polmer

nemi — nemi (I) — n�Em — del kolobarja

Slovenščina in sanskrt sta indoevropska jezika. Le redki jeziki imajo

dvojino. Slovenščina in sanskrt jo imata. Poleg tega pa imata oba jezika

precej besed s podobnim izgovorom in pomenom. So pa tudi take, ki

zvenijo slovenske, a imajo drug pomen. Navedimo nekaj primerov.

dvi — dvi (I) — E� — dva
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tri — tri (I) — E/ — tri

prija — priya (I) — Eþy — prijatelj

phena — phena (I) — P�n — pena

plavate — plavate (I) — =lvt� — plavati

smajate — smayate (I) — -myt� — smehljati se

prašna — praśna (I) — þ� — vprašanje

nava — nava (I) — nv — nov

mrijate — mriyate (I) — Em}yt� — umreti

mrtaka — mr.taka (I) — m� tk — mrtvec

dvara — dvāra (I) — �Ar — dveri

bhratr — bhrātr. (I) — B}At� — brat

vahni — vahni (I) — vE¡ — ogenj

sidati — sı̄dati (I) — sFdEt — sedeti

patati — patati (I) — ptEt — padati

dadati — dadāti (I) — ddAEt — dati

braviti — bravı̄ti (I) — b}vFEt — praviti

deša — deśa (I) — d�f — dežela

čaturtha — caturtha (I) — ct� T — četrti

matr — mātr. (I) — mAt� — mati

hima — hima, himā (I) — Ehm, EhmA — zima

tama — tama (I) — tm — tema

dina — dina (I) — Edn — dan

čašaka — cas.aka (I) — cqk — čaša

dživa — jı̄vā (I) — jFvA — življenje

juša — yūs.a (I) — y� q — juha

vrana — vran. a (I) — v}Z — rana

dhuma — dhūma (I) — D� m — dim
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naga — naga (I) — ng — drevo

jaga — yāga (I) — yAg — daritev

pota — pota (I) — pot — ladja

reka — reka (I) — r�k — žaba

gardabha — gardabha (I) — gdB — osel

griva — grı̄va (I) — g}Fv — vrat

kavača — kavaca (I) — kvc — ščit

mula — mūla (I) — m� l — izvor

trata — trāta (I) — /At — zaščita

Sanskrt pozna tri spole (moški, ženski, srednji), tri števila (ednina, dvo-

jina, množina) in osem sklonov. Skloni so, kdo le ve zakaj, v slovnicah

navedeni v naslednjem vrstnem redu: imenovalnik, tožilnik, orodnik, da-

jalnik, ločilnik, rodilnik, mestnik, zvalnik.

Zanimiv je dajalnik dvojine (tudi orodnik in ločilnih) sanskrtkih samo-

stalnikov. Pogosto se namreč konča z -bhyām (I), -<yAm̂, v slovenščini pa

na -ama. Konj je v sanskrtu a�, aśva (I), v dajalniku dvojine (konjema) pa

a�A<yAm̂, aśvābhyām (I).

Tudi pri glagolih v velelniku dvojine zaznamo neko podobnost v konč-

nici -va. Velelnik sovraživa! v sanskrtu zapišemo kot ��qAv, dves. āva (I),

sovražimo! pa kot ��qAm, dves. āma.

Števniki nad deset so v sanskrtu podobni našim in nemškim. Šestdeset

je v sansktu qE£, s.as. t.i (I), osem je a£n̂, as. t.an (I), oseminšesteset pa a£qE£,

as. t.as.as. t.i (I).

Al-Biruni (973–1048), perzijsko Abu Raihan Biruni, ú
	
GðQ�
K.

	
àAm�'


P ñK. @,

perzijski matematik, astronm, fizik, učenjak, enciklopedist in učitelj, je

potoval po Indiji, se naučil sanskrt in v ta jezik prevedel Evklidove Ele-

mente.
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