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உலகம் முழுவதும் ஏறக்குதற  எல்லோ பள்ளி அல்லது கல்லூரி மோணவர்களும் பித்தோகரஸ் யதற்றம் 
பற்றி படித்திருப்போர்கள். செங்யகோண முக்யகோணத்தில் பக்கங்கதள வர்க்கப் படுத்தும் இந்த 
யதற்றத்தத வடிவி லில் பல வினோக்களுக்கு தீர்வுகோண ப ன்படுத்தி ிருக்கியறோம். 

பித்தோகரஸ், கி.மு 570 முதல் 495 வதர, 75 வருடங்கள் வோழ்ந்தோர். ஆல்பர்ட் பர்க் (1) மற்றும் பிறர், 
பித்தோகரஸ் இந்தி ோவுக்கு வந்து ெில கோலம் வோழ்ந்ததோகக் கூறுகிறோர்கள். இங்யக அவர் இந்தி  
தத்துவ ஞோனம் மற்றும் அறிவி தலப் பற்றி கற்றறிந்தோர் என்றும் கூறுகிறோர்கள். டோக்டர் ரோஜ் 
யவதம், அவருதட  உதரகளில் (2) பிதோயகோரஸின் இந்தி  விஜ த்ததப் பற்றிக் கூறுகிறோர். அவர் 
சதன்னிந்தி ோவில் கல்வி கற்றோர் என்று பர்க் செோல்கிறோர். பித்தோகரஸ் கோஞ்ெிபுரத்தில் 
படித்திருக்கலோம் என்று ரோஜ் யவதம் கருதுகிறோர். பல்லவ ெோம்ரோஜ்ஜி த்தின் ததலநகரம் கோஞ்ெிபுரம் 
என்று செோல்லப்பட்டோலும், அதன் வரலோறு மிகப்பழதம ோனது. 

பித்தோகரஸ், தெவ உணவு மட்டுயம அருந்தினார். அதனால்அவர், கிரீஸுக்குத் திரும்பி யபோது 
தபத்தி க்கோரர் என்று அதழக்கப்பட்டோர். அவர் சபோதுவோக சகோட்தடகள், யெோளம் மற்றும் 
பழங்கதளய  உண்டோர். இந்தி  குருகுல முதறப்படி ஒரு கல்விமுதறத  நிறுவினோர். ஒரு 
ஆசிரி ன் யபோல, பித்தோகரஸ் ஒரு குருவோய் விளங்கினோர். மூத்த மோணவர்களும் மற்றும் இதள  
மோணவர்களும், அவரிடம் போடம் கற்க அவதர சுற்றி ிருந்தனர். செோல்லப்யபோனோல் அவருக்குப்பின் 
வந்த ெோக்ரடீஸ், பியளட்யடோ மற்றும் அரிஸ்டோட்டில் யபோன்றவர்களும் இந்த குருகுல முதறத  
பின்பற்றினோர்கள். பித்தோகரஸ் மறுபிறவி (3) அதோவது புனர்சஜன்மம் என்னும் ெித்தோந்தத்தில் 
நம்பிக்தக தவத்திருந்தோர். இது யமற்கத்தி  ெித்தோந்தத்திற்கு யநர் எதிரோனது என்பதோல் ெர்ச் யபோன்ற 
யமற்கத்தி  மத நிறுவனங்களோல் தண்டதனக்கு உட்பட்டது.  

ஒரு தனித்துவமோன கணிதயமததயும் தத்துவஞோனியும் ஆன பித்தோகரஸ், எதற்கோக இந்தி ோ வந்து 
கல்வி கற்க யவண்டும் என்ற யகள்வி எழுகிறது. இந்தி ோவில் அறிவுக் களஞ்ெி ம் உள்ளது என்பதத 
அவர் அறிந்திருக்க யவண்டும். அசமரிக்கோவில் குழந்ததகளுக்கு கியரக்க புரோணக் கததகள் 
கற்றுத்தரப் படுகின்றன. கியரக்க ஆண் மற்றும் சபண் சதய்வங்கதளப் போர்க்கும்யபோது இந்து மதத்தின் 
அதிஷ்டோன யதவததகதள (மூலவர்) நினனவுபடுத்துகின்றன. ஒற்றுதம மிக ஆச்ெரி மோக உள்ளது. 
சூரி ன் (ஆதித் ோ), ஆகோ ம், நீர் (வருணன்), யபோர், அறிவு (ஸரஸ்வதி), கோற்று (வோயு), செல்வம் 
(லஷ்மி), இரவு (ரோத்திரி) மற்றும் இதர ஆண், சபண் சதய்வங்கள் உள்ளன. கியரக்கக் கததகளுக்கும் 
நம்முதட  புரோணங்களுக்கும் இதடய  ஏரோளமோன ஒற்றுதமகள் உள்ளன. இந்த இரண்டு 
பகுதிகளுக்கும் இதடய  ோன சதோடர்பு தமெிசன ோன் கோலத்திற்கு (கி.மு.1600 – 1000) செல்கிறது. (2) 

ஷுல்வோ சூத்திரங்கள் (शलु्व-सतू्राणि) என்பதவ, யபோதோ னர், கோட் ோ னர், மோனவர், ஆபஸ்தம்பர் 
யபோன்ற ரிஷிகளோல் உருவோக்கப்பட்ட ஜெளிப்பனட உண்தமகள் மற்றும் அறிக்தககள். இ ோன் 
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பி ர்ஸ் என்பவர் (4) செோல்கிறோர் “விகிதமுறோ எண்களும்,  a𝑥2= c மற்றும் a𝑥2+ bx = c, வடிவில் உள்ள 
இருபடிச் ெமன்போடுகளும் இந்த சூத்திரங்களில் தோன் முதன்முதற ோக ப ன்படுத்தப்பட்டன. 
பித்தோகரஸ் யதற்றமும், பித்தோகரஸ் மும்தமகளும், பித்தோகரஸ் கோலத்திற்கு சவகு நோட்களுக்கு 
முன்னயர இருந்தன என்பதும் மற்றும் பல வடிவி ல் நிரூபணங்களும் இருந்தன என்பதும் 
ெந்யதகத்திற்கு இடமின்றி உண்தமச ன கோட்டுகின்றது. இந்தி க் கணிதத்தில் ெித்தோந்த நிரூபணங்கள் 
இல்லோமல் இருந்தது ஆச்ெரி மோக உள்ளது”.  

ஷுல்வோ சூத்திரங்களில் இந்த் யதற்றம் பின்வருமோறு கூறப்படுகின்றது.. 

 

 

 

 

 

 

 

“Shulva” means a rope or a cord.  “Shulva-Sutra” means 'rule of cords' which is another name for 

geometry.  It is thought that the Shulvas were intended to supplement the Kalpa (the sixth Vedanga), 

primarily serving as instructions for the construction of ritual altars. 

 

 

 

 

“ஷுல்வோ” என்றோல் ஒரு க ிறு அல்லது நூல் என்று சபோருள். “ஷுல்வோ சூத்திரம்” என்பது 
“க ிறுகளின் விதி” என்று சபோருள். அதோவது வடிவி லுக்கு யவறு சப ர். வழிபோட்டு இடங்கதள 
கட்டுவதற்கோன விதிமுதறகள் எனப்படும் கல்போவுக்கு (ஆறோவது யவதோங்கம்) கூடுதல் அங்கமோக 
ஷுல்வோக்கள் இருந்தன என்றும் நிதனக்கப்படுகிறது.  

दीर्घचतुरश्रस्याक्ष्णया रजु्ज: पार्श्र घ्मानी ततयघग् मानी च यत् पृथग् भूते कुरूतस्तदुभयं करोतत ॥ 

 
dīrghachatursrasyākṣaṇayā rajjuḥ pārśvamānī, tiryagmānī, 

cha yatpṛthagbhūte kurutastadubhayāṅ karoti. 

 
ஒரு செவ்வகத்தின் மூதலவிட்டத்தின் வழி ோக இழுத்துப் பிடிக்கப்படும் க ிறு, அதன் பக்கங்கள் 
ஏற்படுத்தும் பரப்பளவுக்கு ெமமோன பரப்பளதவ அதமக்கும். 
அதோவது: a2 + b2 = c2 
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படம் 1: பித்தோகரஸ் யதற்றம், யபோதோ னத் யதற்றம் என்றும் அதழக்கப்படுகிறது (5) 

கணிதத்திற்கு யவதத்தின் பங்களிப்புகள் பல புறக்கணிக்கப்பட்டுவிட்டன. வடிவி லில் உள்ள ெில 
யகோட்போடுகள் கியரக்க நோட்டில் உதித்ததவ இல்தல என்பது சதளிவோக சதரிந்தபின், பல கணித 
யமததகளும் வரலோற்று ஆெிரி ர்களும் வடிவி ல், கியரக்கர்களின் பங்களிப்புதோன் என்று நிரூபிக்க 
சபரும்போடு பட்டனர். ஐயரோப்பி  நோடுகதள னையப் படுத்தும் இந்த செ ல்போட்டினோல் இந்தி ர்களின் 
மகத்தோன வரலோற்று ெிறப்பு மிக்க ெோததனகள் மதறக்கப்பட்டன.  

யவத அடிப்பதட ிலோன வடிவி லில், எந்த ஒரு கியரக்க வழிமுதறகளும் கோணப்படவில்தல என்று 
பி ர்ஸ் கூறினோர். இதனோல் யவதவழி வடிவி ல், கியரக்க யகோட்போடுகதள ெோரோமல் தனிப்பட்ட 
முதற ில் வகுக்கப்பட்டது என்பது சதளிவோகப் புரிகிறது. த்வோரி (6) என்பவர் செோல்கிறோர், “ அதவ 
ஏரோளமோன வடிவி ல் மற்றும் எண்கணித முடிவுகதள அளிக்கின்றன”. ெமீபத்தி  ஆதோரங்கள் 
மற்றும் மிகத் துல்லி மோன கோலவதர தறகளின் அடிப்பதட ில். செய்சடன்சபர்க் (S Kak-இல்) (7) 
மிகவும் அழுத்தமோக செோல்கிறோர், “…….போபியலோனி  மற்றும் கியரக்க கணிதங்களுக்சகல்லோம் மிகவும் 
முந்தத து இந்தி  வடிவி ல்”. 

பித்தோகரஸ் யதற்றம் ‘ஒரு ய ோெதன ோகப் போர்த்தோல் எகிப்தி  யதற்றமோக இருக்க யவண்டும், ஒரு 
முழுதம ோன அறிக்தக என்று போர்த்தோல் ஒரு இந்தி த் யதற்றமோக இருக்க யவண்டும் அல்லது 
அதற்கு நிரூபணத்ததத் யதடினோல் அது ஒரு ெீனத் யதற்றமோக இருக்க யவண்டும்’ என்று ெமீபத்தில், 
2015-இல், பிரின்ெிடன் பல்கதலக் கழகத்ததச் யெர்ந்த டோக்டர் மஞ்சுல் போர்கவோ கூறியிருக்கிறார். 

செங்யகோண முக்யகோணத் யதற்றத்ததக் கண்டுபிடிப்பதில் இந்தி ர்களின் பங்களிப்பு மிகப் சபரி து 
என்பது சதளிவோகிறது. இம்மோதிரி ோன கருத்துக்கள், இந்தி ர்கதள, அவர்களது வரலோற்தறப் பற்றி 
ஆரோய்ச்ெி செய்  ஊக்குவிக்க யவண்டும். இந்தி  கணித மற்றும் வரலோற்று ஆெிரி ர்கள் அவர்களது 
போடத்திட்டங்களில் முன்யனற்றம் செய்து, குழந்ததகளுக்கு இம்மோதிரி ோன கததகதளச் செோல்லி 
அவர்கதள ஊக்குவிக்க யவண்டும். 
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