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Samkhyatattvapradipika

ஸாŋhkh²யதththவphரதீ³பிகா

ௐ நம: பரமாthமேந ।
³rhநிவாரமநshதாபநிவாரணபயmh ।
ஜக³தா³நnhத³ஸnhேதா³ஹஜநநீமஹமாரேய ॥ 1॥
ப⁴Thடேகஶவஸmh⁴தஸதா³நnhதா³thமஜ:ஸுதீ: ◌⁴ ।
யஜுrhவிth ேகஶவ: phராஹ கிசிth ஸாŋhkh²ேய யதா²மதி ॥ 2॥
இஹ th³விவித⁴mh தththவmh phரkh’தி: ஷேசதி । phரkh’திேரவ
phரதா⁴நthயபி⁴தீ⁴யேத ஸththவாதி³th³ நிthேயதி phரkh’திshவபலணmh ।
விகாரரதththவாchச நிthையேவயmh । ேஷ அதிvhயாphதிவாரய
ஸththவாதி³th³ேணthkhதmh ।ஸththவாத³யshthரேயா ³யshயா இதி விkh³ரஹ:

।
மஹதா³தி³தththவாநாமபி th³thமகthவாth தthராதிphரஸŋhக³வாரய நிthேயதி ।
தடshத²லணmh  ஜக³³பாதா³நகாரணmh phரkh’திதி । ததா² விமதmh
ஸுக²:³க²ேமாஹஸாமாnhேயாபாதா³நகmh நியேமந தத³nhவிதshவபா⁴வthவாth
யnhநியேமந
யத³nhவிதshவபா⁴வmh தth தthஸாமாnhேயாபாதா³நகmh யதா²mh’thஸாமாnhயாnhவிதshவபா⁴வmh
க⁴டஶராவாதி³ ததா² காசந தணீ கshயசிth காnhதshய ஸுக²iµthபாத³யதி
கshயசிnhேமாஹmh கshயசிth³th³ேவஷதி தthகshய ேஹேதாshதmh தmh phரதி
ஸுக²:³கேமாஹாthமகஸththவரஜshதமஸாமாவிrhபா⁴வாth ।
ஸா ச சrhவிmhஶதிதா⁴ phரkh’ேத: phரத²ேமா மஹாநிதி விகார:
பம இதி யாவth மஹthதththவேமவ ³th³தி⁴தththவthயபி⁴தீ⁴யேத
அஹthயஹŋhகாராkh²ேயா மஹthதththவshய phரத²ேமா விகார:
தத³நnhதரmh பசதnhமாthரா: ஶph³த³shபrhஶபரஸக³nhதா⁴kh²யா
ப⁴வதி அதா²காஶாதி³⁴தபசகmh அைத²காத³ஶாாணி
ேராthரshபrhஶநசூரஸநkh◌⁴ராணவாkh³³த³ŋhக³கரசரnhத:கரnhேயகாத³ேஶnhth³யாணி
ப⁴வnhதி । தthர மஹthதththவமஹŋhகாரதththவmh ஶph³தா³th³யா: பசதnhமாthரா
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இthேயதth தththவஸphதகmh phரkh’திவிkh’திபா⁴வாபnhநmh rhவmh rhவmh phரதி
காrhயthவiµthதேராthதரmh phரதி காரணthவthயrhத:² । ததா² மஹthதththவmh
லphரkh’ேத: காrhயmh காரணmh சாஹŋhகாரதththவshய அஹŋhகாரதththவmh ததா²
மஹthதththவshய காrhயmh காரணmh ச ஶph³த³தththவாkh²யாதி³தnhமாthரmh phரதி
ததா² தத³பி rhவmh phரதி காrhயiµthதரmh phரதி காரணmh ேசதி ேபா³th◌⁴யmh ।
ஆகாஶாதி³⁴தபசகேமகாத³ேஶnhth³யாணீthேயேத ந: ேஷாட³ஶபா⁴வாச
phரkh’திஜnhயா ஏவ ந  கshயசிth phரkh’தி: தththவாnhதேராபாதா³நபthவாபா⁴வாth
।
ேஸயmh phரkh’திரேசதநா பthவாth ।
நiν விஷயாmh க⁴டாதீ³நாmh ேசதநஸmhப³nhத:◌⁴ ஸாாேத³வாsh கிmh
மஹதா³தி³phரகேயதி ேசth । தth கிmh சிதிேரவ விஷயப³nhத⁴நshவபா⁴வா
ததா²ஸதி ைசthயnhயநிthயதயா ேமா: கதா³பி ந shயாth । அத²ைசதnhயmh
phரkh’ெதௗ phரதிபி³mhபி³தmh phரkh’திவிஷயேயாsh ஸாாth ஸmhப³nhத: ◌⁴ shயாth
கிmh
மஹதா³தி³ேநதி ேசth ததா² ஷவnhநிthயதயா நரநிrhேமாாபthதிேரவ ।
அத²சிதிrhவிஷயஸmhப³th³த⁴shவபா⁴வா மாshவிஷயா ஏவ சிதிஸmhப³th³த⁴shவபா⁴வா:
ஸnh ததா² ச விஷயதிேராபா⁴ேவ ேமா:shயாதி³தி ேசth தrhத³mh th³’Shடதி
ந shயாth ஸrhவதா² சிதிஸmhப³nhத⁴shவாபா⁴vhேயநாvhயவதா⁴நாth । அத² விஷயா
இnhth³யth³வாரா சிதிஸmhப³th³தா⁴thமாந:ஸnh th³’Shடாth³’Shடvhயவஹாராதி³
ஸnhநிகrhஷவிphரகrhஷாph◌⁴யாiµபபthshயத இதி ேசnhந vhயாஸŋhகா³iνபபthேத:
இnhth³யஸmhப³th³ேத⁴ விஷேய jhஞாேநாthபthேதராவயகthவாth । அத²
vhயாஸŋhகா³iνபபththயா
மந: கlhphயதாmh கிமஹŋhகாேரண ைமவmh ஏவmh ச ஸதி shவshnh vhயாkh◌⁴ேராஹmh
வராேஹாஹதி நாேராபேயth கிnhthவிnhth³யmh மேநாth³வாரா சிதிஸmhப³th³த⁴mh
shவகீயmh
நரthவேமவ kh³’ணீயாth ।அைத²வமஹŋhகாேராshshவphநத³ஶாயாமாேராபாrhத²mh
³th³தி⁴தththேவ ந மாநமshதி ைமவmhஸுஷுphthயவshதா²யாmh மேநாவத³ஹŋhகாேராபி
நிvh’thதvhயாபார ஏவ ததா² ச வாஸphரேயாஜகவநேயாநியthநshய vhயாபார:
shயாதி³தி தத³iνேராேத⁴ந ³th³தி⁴தththவshயாphயாவயகthவாth தshமாth³³th³தி⁴தththவmh
பக³ேமந(?)ஸmhப³th³ேதா⁴ விஷேயா க³ஜரக³மஷாதி:³ ேஷண ைசதnhேயந
ஸmhப³th◌⁴யேத தத ஆஸmhஸார³th³தி⁴தththவநாஶாேத³வ ச ேமா இதி
நாநிrhேமா: ।
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அகாரணமகாrhயmh ச டshத²ைசதnhயப: ஷ:அthராயmh ஷ:shவயmh
jhேயாதிதி thயா தாவth shவphரகாஶமாthமேநாऽபி⁴தீ⁴யேத shவphரகாஶmh ச
விjhஞாநேமவ ேதநாthமந:shவphரகாஶthவமபி⁴த³த⁴தீயmh திrhவிjhஞாநாthமகதாmh
ஷshயாேவத³யதி । ந ச ணிகshய jhஞாநshய நிthயஷாthமகthவmh
ஸmhப⁴வதீதி jhஞாநshய ணப⁴ŋh³ரthவாth³ேத: ◌⁴ விநாஶvhயவஹாரshய
தவ க⁴டாகாஶதி³விநாஶvhயவஹாரவெதௗ³பாதி⁴கthேவநாphபபthேத:
ஷாதிkhதைசதnhயshவீகrhshதவாபி மேத jhஞாநshய ணிகthேவ
மாநாபா⁴வ:அnhயதா² காலாnhதேரऽiν⁴தshமரiνபபthதி: । ந ச
ஸmhshகாேரா th³வாரmh தthகlhபநாேபயா jhஞாநshய shைத²rhயகlhபநாயாmh
லாக⁴வாth நிthயthவாchசாெஸௗ ந கshயசிth³விகார: ந வா காரணmh
shவphரகாஶthவாth யதி³shவphரகாஶshயாphயshய phரkh’திthவமாயேத
தrhேயதth³விkh’திthேவநாபி⁴மதshயாபி shவphரகாஶthவமshயவா ஜட³thவமாபth³ேயத
ஸமாநேயாேரவ phரkh’திவிkh’திபா⁴ேவாபலmhபா⁴th ேப⁴தா³kh³ரஹாchச
நிShkhேயபி ேஷ கrhth’thவாபி⁴மாந: ஏவmh ஸுக²:³கா²தி³vhயவஹாேராபி
ததா² பஶுth³த⁴ைசதnhயவிkh³ரஹ: phரkh’திவிkh’திபா⁴வாநேபததடshத:²
Shகரபலாஶவnhநிrhேலேபாऽphயnhத:கரகாரபணதphரkh’திதாதா³thmhயமவிேவகலணமவிth³யயா
phரதிபth³யேத ததேசதேரதராth◌⁴யாஸாத³nhத:கரvh’thதீநாmh :³கா²தீ³நாmh
ேஷ ஷத⁴rhமாmh சிchைசதnhயாதீ³நாமnhத:கரேணऽth◌⁴யாஸாத³ஹmh
:³கீ²thயாதி³vhயவஹாேரா ப⁴வதீதி । அவிth³யாநாமாதாththவிகீ kh²யாதி:ஸா
ச தேமா³ேth³ேரகாதா³விrhப⁴வnhதீ விவிkhதேயாshதாதா³thmhயமவபா⁴ஸயதி ।
ததேசாthதேரஷாமshதாராக³th³ேவஷாபி⁴நிேவஶாநாmh khேலஶஶph³தா³பி⁴ேத⁴யாநாmh
ேஹரவிth³ேயதி கீ³யேத । தthth³த⁴mh நிrhேலப ஏவாயதி । அஸŋhேகா³
யயதி ேதபபth³யேத ச । ந ச ேகாphயshய vhயாபார இதி
ஆேலாசநmh தாவதி³nhth³யvhயாபார: விகlhபsh மநஸ:அபி⁴மாேநாஹŋhகாரshய
kh’thயth◌⁴யவஸாேயா ³th³ேத: ◌⁴ । அத² kh’thயth◌⁴யவஸாய: kh’திமthதயா jhஞாநmh
தthகத²மேசதநாயா ³th³ேத⁴தி ³th³தி⁴ரmhஶthரயவதீ ேஷாபராேகா³
விஷேயாபராேகா³ vhயாபாராேவஶேசதி । ப⁴வதி  மேமத³mh கrhதvhயதி
தthர மேமthயmhஶேசதநshய த³rhபணநிrhமலாயா ³th³ேத:◌⁴ phரதிபி³mhப³
உபதா⁴நmh தchசாதாththவிகேமவ ைசதnhேயந ³th³ேத⁴rhவாshதவஸmhப³nhதா⁴பா⁴வாth
யதா² த³rhபணmh iµக²ஸmhப³nhத⁴மnhதேரபி ஷph◌⁴ரமshதth³வதி³ஹாபி ।
இத³தி விஷேயாபதா⁴நmh தchச வாshதவேமக இnhth³யphரகயா ³th³ெதௗ⁴
jhஞாநபவிஷயஸmhப³nhதா⁴th த³rhபணshேயவ நி:வாஸாபி⁴ஹதshய மநிமா
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பாரமாrhதி²க: ேஷாபராக:³விஷேயாபராக³மாmhநா ச kh’திமthதயாth◌⁴யவஸாய:
அயேமவ vhயாபாராேவஶ: । அத² jhஞாநேமவ ைசதnhயmh கத²மநேயாrhேப⁴த³இதி
உchயேத kh’thயth◌⁴யவஸாயலணvhயாபாரவிஶிShடா ³th³தி⁴nhth³யphரகயா
³th³ேத⁴rhவிஷயshய க⁴டாேத:³ஸmhப³nhேதா⁴ vh’thதிவிேஶஷshதேத³வ jhஞாநmh
விஷேயாபராேக³ண ஸஹ ய: ேஷாபராக³shயாதாththவிக: ஸmhப³nhத: ◌⁴ ஸ
உபலph³தி:◌⁴
யதா² த³rhபணநிShடா² மநிமா த³rhபணphரதிபி³mhபி³தiµேக² th³’யேத தேத²தி
யாவth । ததா² க⁴டமஹmh ஜாநாthயiνvhயவஸாயாkh²ேயாபலph³தி⁴தி விபா⁴வநீயmh
।
தேத³வ jhஞாநmh ஸுக²:³ேக²chசா²th³ேவஷphரயthநத⁴rhமாத⁴rhமபா அShெடௗ
பா⁴வா
³th³ேத⁴ேரவ அஹmh ஜாேந ஸுகீ²thயாதி³ஸாமாநாதி⁴கரNhயphரதீேத: । நiν யthைரேத
த⁴rhமா:ஸ ஏவ ேசதந: கிmh ந shயாதி³தி ேசnhந அநிthயத⁴rhமபதயா பthவாth
த⁴rhமத⁴rhேரேப⁴தா³th । ேய நshதேயாrhேப⁴த³mh phரதிபnhநாshதாrhகிகphரph◌⁴’தயshேத
தாவnhநீேலா க⁴டா இthயாth³யேப⁴தா³வகா³phரthயயமபயnhத உேபணீயா: । நiν
phரதா⁴நshயாைசதnhயshய கத²mh ஜக³thகrhth’thவmh யth க² நாmhநா ேபண ச
vhயாkhயேத தchேசதநகrhth’கmh th³’Shடmh யதா² க⁴டாதி³ । விவாதா³th◌⁴யாதmh
ச ஜக³nhநாமேபணvhயாkh’தmh தshமாchேசதநகrhth’கதி ஸmhபா⁴vhயேத ேசதேநா
 ³th³தா⁴வாkh²ய நாமேப க⁴டா இதி நாmhநா ேபண ச கmh³kh³வாதி³நா
பா³யmh
க⁴டmh நிShபாத³யதி । அத ஏவ க⁴டshய நிவrhthயshயாphயnhத:ஸŋhகlhபாthமநா
th³த⁴shய கrhமகாரகபா⁴ேவா க⁴டmh கேராதீதி ।
அthர வதா³ம: ைசதnhயshய ஜக³³பாதா³நthேவ ஜக³ேதா ஜட³thவாiνபபthதி: யth
காrhயmh
தchேசதநகrhth’கதி vhயாphthயா ஶ கrhதா shயாth கிmh ச ததா²பி jhஞாநshய
ைசதnhயவிஶிShடshயthயாதி³ஜநகthேவ மாநாபா⁴வ:லாலாதி³jhஞாேநchச²ேயா:
kh’திஜநகthேவைநவாnhயதா²th³த⁴thவாth ஈவரkh’ேதச ஜnhயthவாth । அத²
ய: kh’திமாnh ஸ jhஞாநவாநிதி vhயாphthயா தthth³தி:◌⁴ ஏவmh  ேயா jhஞாநவாnh
ஸ
ஸுகீ²thயாதி³vhயாphthயா ஸுக²மபீவேர shயாth அphரேயாஜகthவmh ேசth lhயmh
தவாபி ।
கrhைமவ ஜக³thகாரணthயபி ேய phரதிபnhநாshேத தாவnhநthயnhதmh பாஹrhதvhயா:
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த⁴rhமாத⁴rhமாthமகாrhதா²நrhத²லணேசாத³நாலணshய phரkh’thயேப⁴தா³th
³th³th◌⁴யாகாரபணதாயா ஏவ phரkh’ேதரShெடௗ பா⁴வா இthயph◌⁴பக³மாth ।
அேத²தா³நீmh phரமாணmh விேவசயாம: । தth தாவth thவித⁴mh
phரthயாiνக³மாநாக³மேப⁴தா³th । phரthயphரமாகரணmh phரthயmh ।
ŋhக³மiνமாநmh ।அதா²தீதாநாக³தேயா:கத²mhŋhக³பா⁴வ:ஜாthயா த⁴rhமாத⁴rhமாthமநா
தthஸththவாth ।ஆphதவசநmh ஶph³த:³ யதா²shnhநரபதிநிலேய க³ஜரத²ரகா:³
ஸnhதீதி । பாnhத²ஸகலாth◌⁴யாயவசந(?)மiνமாேந சதாrhத²thவாnhேநாபமாநமrhஹதி ।
அrhதா²பthதிரபா⁴வச ஸmhப⁴வேசShதmh ததா² ।
ைநதியமாக³மாதth³தி⁴ vhயkhதமnhயthர விshதராth ॥
ஸ சாயmh ஷ: phரதிஶரmh பி⁴nhந: । ததா² விமதாநி ஶராணி
shவஸŋhkh²யாஸŋhkh²ேயயாthமவnhதி ஶரthவாth ஸmhphரதிபnhநவth கிmh ைசவmh
யைத²கshnhேநவ வதி ேத³வத³thேத ஶேர ஜாேத வா ேசShடாவதி வா mh’ேத வா
பா⁴ேவாऽபி ஜாதேசShடாவாnh mh’த:கிேலதி ேலாேகா vhயவஹரதி ததா²ஶராnhதேரபி
தைத²வ vhயவஹாராth தshமாth ஷேப⁴ேதா³ph◌⁴ேபய: ।
ஏகேமவாth³விதீயthயாதி³ேதச கத²சி³பசதாrhத²thேவந ததா²
ஆthமேநா  வி⁴நியthவாத³பி⁴nhநேத³ஶகாலா இthேயகthேவேநாchயேத அேஜா
ேயேகா
ஜுஷமாேऽiνேஶேத ஜஹாthேயநாmh ⁴khதேபா⁴கா³மேஜாऽnhய இthயாதி³ேதச
ஷேப⁴த³மவக³chசா²ம: । கிmh நரshய phரேயாஜநmh நி:ேரயஸmh கிmh
தthஅகி²லாநrhத²ல⁴தாயா அவிth³யாயா:ஸththவாதிஶயவிேஶஷாவிrh⁴தவிth³யயா
விநாேஶஸதி தthஷshயஸஹஜைசதnhயாthமநாவshதா²நmh தnhேமாாபரபrhயாயmh
நி:ேரயஸmh phரkh’திஷவிேவகjhஞாநmh ச தth³ேத⁴: ।
நiν phரkh’ேதrhநிthயthவாth நரபி
தேமாth³ேரகஸmhப⁴வாத³விth³யாவிrhபா⁴வஸmhப⁴ேவ iµkhதிphரchதி:
shயாதி³தி । ைநதth th³’ட⁴தமசிthதvh’thதிநிேராத⁴லணேயாக³ப³லாth
நth³ேரகாiνபபthேத: । யதா³ஹு:ஸ  தீ³rhக⁴காலைநரnhதrhயஸthகாரேஸவிேதா
th³’ட⁴⁴rhvhthதா²நஸmhshகாேரண ந பா³th◌⁴யத இதி । அத² நிrhேலபshயாshய
மஹாஷshய ஸmhப³nhத⁴ ஏவ ந ேதாऽபவrhக³இதி ஸthயமாஹ கிmh 
phரkh’ேதேரவ ப³nhத⁴ேமாௌ mhshபசrhேயேத ததா³ஹு: ।
ைப:ஸphதபி⁴ேரவmh ப³th◌⁴நாthயாthமாநமாthமநா phரkh’தி: ।
ைஸவ ச ஷshயாrhத²mh விேமாசயthேயகேபண ॥ இதி ।
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அயமrhத:²த⁴rhமாத⁴rhமைவராkh³யாைவராkh³ையவrhயாைநவrhயjhஞாநாjhஞாநாnhயShெடௗ
phரkh’திபாணி தthர jhஞாநvhயதிkhைத: த⁴rhமாத⁴rhமாth³ைய:ஸphதபீ⁴ ைப:
phரkh’திராthமைநவாthமாநmh ப³th◌⁴நாதி ஏகேபண jhஞாநாkh²ேயந ச விேமாசயதீதி ।
யதா³ஹு: ।
த⁴rhேமண க³மநrhth◌⁴வmh க³மநமத⁴shதாth³ப⁴வthயத⁴rhேமண ।
jhஞாேநந சாபவrhேகா³ விபrhயயாதி³Shயேத ப³nhத⁴mh ॥ இதி ।
ஶிShடmh ஸகலமகலŋhகmh சாph◌⁴த³யth³தா⁴nhதth³த⁴thேபததி ।
த³rhஶிதாநrhத²லாய ஸrhவதththவாrhத²த³rhஶிேந ।
கrhணசிthதாய கபிலாய நேமா நம:॥
இதி ஸாŋhkh²யாrhத²தththவphரதீ³பிகா ஸமாphதா ॥
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