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Sanskriet teksten en vertalingen
Het vers “nihatya cāpavargen.a” van Mādhava (ca. 1350-1420).
Een vers in het śloka-metrum: coupletten met 4 keer 8 lettergrepen.
nihatya cāpavargen.a cāpam tattatphalāni ca
haret samūlayugvargais trijyāvargahataih. kramāt
cāpam phalāni cādho ’dho nyasyopary upari tyayet
jı̄vante saṅgraho ’syaiva vidvān ityādinā kr.tah.
Vertaling: Nadat de boog en alle (eerdere) resultaten met het kwadraat
van de boog vermenigvuldigd zijn, moet men delen door de kwadraten van
de even getallen plus de wortels daarvan, maal het kwadraat van de straal,
op volgorde. Nadat de boog en de resultaten onder elkaar opgeschreven zijn,
moet men van beneden naar boven aftrekken. Een samenvatting hiervan
staat in het vers vidvān.
Het vers vidvān van Mādhava.
vidvām
. s tunnabalah. kavı̄śanicayah. sarvārthaśı̄lasthiro
nirviddhān.ganarendraruṅ nigadites.v es.u kramāt pañcasu
ādhastyād gun.itād abhı̄s.t.adhanus.ah. kr.tyā vihr.tyantimasyāptam śodhyam upary upary atha ghanenaivam dhanus.y antatah.
De wijze koning wiens leger verslagen is verzamelt de beste raadgevers
om zich heen en blijft in alles standvastig; dan verslaat hij de koning wiens
leger nog niet vernietigd is.
Wanneer deze vijf getallen in volgorde uitgesproken zijn, degene onderaan
vermenigvuldigd met het kwadraat van de gegeven boog, en nadat je gedeeld
hebt, moet het quotiënt steeds worden afgetrokken van wat daarboven staat,
maar het laatste moet met de kubus, (en dan afgetrokken) van de boog die
aan het einde (bovenaan) staat.
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De Cosinus: verzen van van Mādhava.
In plaats van de Cosinus gebruiken de Indiërs vaak de Sinus Versus
(“omgekeerde sinus”), d.w.z. R − Cos(a) = R · (1 − cos(a))
Eerste vers:
“Nadat we de eenheid en de resultaten van elke (vermenigvuldiging)
met het kwadraat van de boog hebben vermenigvuldigd, delen we ze succesievelijk door de kwadraten van de even (getallen) minus hun wortels, vermenigvuldigd met het kwadraat van de straal. Maar deel de eerste door twee
keer de straal. Nadat we de resultaten onder elkaar hebben opgeschreven,
trek af naar boven toe. Aan het eind komt de Sinus Versus.”
Tweede vers:
stenah. strı̄piśunah. sugandhinaganud bhadrāṅgabhavyāsano
mı̄naṅgo narasim
. ha ūnadhanakr.dbhūr eva s.at.sves.u tu
ādhasthyāt gun.itād abhı̄s.t.adhanus.ah. kr.tyā vihr.tyāntimasyāptam
. śodhyam upary upary atha phalam
. syādutkramasyāntyajam
Dief, bedrieger van vrouwen, beweger van de geurige berg, met stralende ledematen en gelukzalig gezicht, met ledematen als een vis, Narasim
. ha,
veroorzaker van vermindering en vermeerdering (allemaal namen van de god
Vishnu). Als deze zes (getallen bekend zijn), moet het laatste getal vermenigvuldigd worden met het kwadraat van de gegeven boog, en nadat
er gedeeld is (door het kwadraat van de kwartcirkel) moet het quotiënt
afgetrokken worden (van het vorige getal), en zo verder naar boven. Het
eindresultaat is de waarde van de Sinus Versus.
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Commentaar van Śankara op het vers nihatya
“We vermenigvuldigen de eerste gegeven boog met het kwadraat van de
gegeven boog. Het kwadraat van het even (getal twee) plus de wortel is het
getal zes; we moeten delen door het kwadraat van de straal vermenigvuldigd
met dat. Het quotiënt is het eerste resultaat. Je moet dit onder de gegeven
boog schrijven.
Dan, als we dit eerste resultaat vermenigvuldigd hebben met het kwadraat
van de gegeven boog, en het kwadraat van de straal vermenigvuldigd hebben
met het kwadraat van vier plus de wortel, d.w.z. het getal twintig, dan
moeten we het eerste (product) daardoor delen. Het quotient is het tweede
resultaat. We moeten dat onder het eerste resultaat schrijven.
Verder, nadat we het tweede resultaat met het kwadraat van de gegeven
boog hebben vermenigvuldigd, en nadat we het kwadraat van de straal met
het kwadraat van zes plus de wortel, (d.w.z.) het getal twee en veertig,
(hebt vermenigvuldigd) moet men daardoor delen. Het quotient is het derde
resultaat.
Als we meer en meer resultaten berekend hebben, en ze op volgorde onder elkaar geschreven hebben, moeten we het onderste aftrekken van wat
daarboven staat, en dat voor allemaal.
Als we zo naar boven werken en aan het einde komen, dan is de rest die
van de boog overblijft de sinus van de gegeven (boog).
Het is nodig om het aantal resultaten te beperken omdat verdere resultaten erg klein zijn,”
Commentaar van Śankara: op het vers vidvān (verdeling in zinnen
(1), (2), enz. is van JH)
“Hoe kan de eerste berekening van de sinus de oorsprong zijn van deze
tweede?
(1) De getallen in de berekening van de resultaten voor de boog van de
kwartcirkel zijn precies de getallen (die Madhava gebruikt) in de berekening
van de resultaten voor de gegeven boog.
(2) Als je de kubus van de boog van de kwartcirkel deelt door het kwadraat
van de straal maal 6, krijg je een eerste resultaat (voor de kwartcirkel).
(3) Als je dat eerste resultaat (voor de kwartcirkel) vermenigvuldigt met
de kubus van de gegeven boog, en deelt door de kubus van de boog van de
kwartcirkel, krijg je het eerste resultaat voor de gegeven boog.
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(4) Het tweede resultaat is (het eerste resultaat) vermenigvuldigd met de
kwadraat van de boog en gedeeld door de deler.
(5) Dus het tweede resultaat (voor de kwartcirkel) vermenigvuldigd met
de kubus van de gegeven boog en het kwadraat van de gegeven boog, gedeeld
door de kubus van de kwartcirkel en het kwadraat van de kwartcirkel is het
tweede resultaat voor de gegeven boog.
(6) En als er wordt vermenigvuldigd en gedeeld door de kubus en twee
keer het kwadraat, komt er het derde resultaat (voor de gegeven boog uit
het derde resultaat voor de kwartcirkel). Op dezelfde manier voor het vijfde
resultaat moet er een keer met de kubus worden vermenigvuldigd en gedeeld
en vier keer met het kwadraat. En dat moet worden afgetrokken van het
vierde resultaat; en omdat het vierde niet kleiner is dan het vijfde, is er een
rest.
(7) Als je het vijfde resultaat (voor de kwartcirkel) een keer hebt vermenigvuldigd met het kwadraat van de gegeven boog en een keer hebt gedeeld
door het kwadraat van de kwartcirkel, is de uitkomst niet gelijk aan het vierde
resultaat (voor de kwartcirkel), en dan moet je het van het vierde resultaat
(voor de kwartcirkel) aftrekken.
Dan is het derde resultaat (voor de kwartcirkel) groter dan de rest van
het vierde resultaat (voor de kwartcirkel).
Als je deze rest van het vierde resultaat een keer hebt vermenigvuldigd
met het kwadraat van de gegeven boog en gedeeld hebt door het kwadraat
van de kwartcirkel, moet de uitkomst afgetrokken worden van het derde
resultaat. Op deze manier moeten steeds vermenigvuldiging en deling worden
uitgevoerd op weg naar boven.
De rest van het derde resultaat moet dan worden afgetrokken van het
tweede resultaat (voor de kwartcirkel). En wat daaruit komt moet (na vermenigvuldiging en deling) worden afgetrokken van het eerste resultaat (voor
de kwartcirkel).
Verder, als we de rest van het eerste resultaat (voor de kwartcirkel)
hebben vermenigvuldigd met de kubus van de gegeven boog en gedeeld door
de kubus van de kwartcirkel, dan is de uitkomst wat we moeten aftrekken
van de gegeven boog om de sinus te berekenen.
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Mādhavas Sinustabel in verzen van 8 lettergrepen, eerste helft,
van 3o 450 met intervallen van 3o 450 tot 45o
Sanskrit

a

decimalen

Sin(a)

sres..tham
. nāma varis..thānāṁ
himādrir vedabhāvanah.
tapano bhānuh. sūktajño
madhyamaṁ viddhidohanaṁ
dhigājyo nā śanaṁ kas.t.aṁ
channabhogā śayāṁbikā
mr.gāhāro nareśo yaṁ
vı̄ro ran.ajayotsukah.
mūlaṁ vis.uddhaṁ nāl.asya
gānes.u viral.ā narāh.
aśuddhiguptā coraśrı̄h.
saṅkukarn.o nageśvarah.
Vertaling van de eerste drie zinnen: de beste mensen hebben de beste
naam. De bergen in de Himalaya zijn de oorsprong van kennis. De brandende
zon kent de Vedische hymnen. (Enz.)
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Mādhavas Sinustabel in verzen van 8 lettergrepen, tweede helft,
van 48o 450 tot 90o
Sanskrit

tanūjo garbhajo mitram
.
śrı̄mān atra sukhı̄ sakhe
śaśı̄ rātrau himāhāro
vegajñah. pathisindhurah.
chāyālayo gajo nı̄lo
nirmalo nāsti satkule
rātrau darpan.am abhrāṅgaṁ
nāgas tuṅganakho balı̄
dhı̄ro yuvā kathā lolah.
pūjyo nārı̄janair bhagah.
kanyagāre nāgavallı̄
deyo viśvasthalı̄ bhr.guh.

a

decimalen

Sin(a)
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