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Paramarthasara by Adishesha

શ્રીમદાિદશષેપ્રણીતમ્ પરમાથર્સારમ્

॥ શ્રીઃ ॥
॥ અથ પરમાથર્સારમ્ ॥

ૐ
પરં પરસ્યાઃ પ્રકૃતેરનાિદમેકં િનિવષં્ટ બહુધા ગુહાસુ ।
સવાર્લયં સવર્ચરાચરસ્થં વા મવ િવ ં શરણં પ્રપદે્ય ॥ [ Note 1 ]

॥ શ્રીઃ ॥
શ્રીમદાિદશષેપ્રણીતમ્
॥ પરમાથર્સારમ્ ॥

ૐ
આત્મા બુરાશાૈ િન ખલાેઽિપ લાેકાે મગ્ ાેઽિપ નાચામ ત નેક્ષતે ચ ।
આશ્ચયર્મેત ગ ણકાભે ભવા બુરાશાૈ રમતે ષવૈ ॥ [ Note 2

]

ગભર્ગ્ હવાસસ ભવજન્મજરામરણિવપ્રયાેગા ધાૈ ।
જગદાલાેક્ય િનમગ્ ં પ્રાહ ગુ ં પ્રા જ લઃ શ યઃ ॥ ૧॥
વં સાઙ્ગવેદવેત્તા ભેત્તા સઁશયગણસ્યતર્વક્તા ।
સઁસારાણર્વતરણપ્રશં્ન ચ્છા યહં ભગવન્ ॥ ૨॥
દ ઘઽ મ સઁસારે સઁસરતઃ કસ્ય કેન સ બ ધઃ ।
કમર્ શભુાશભુફલદમનુભવ ત નુ ગતાગતૈિરહ કઃ ॥ ૩॥
કમર્ગુણ લબદ્ધાે વઃ સઁસર ત કાેશકાર ઇવ ।
માેહા ધકારગહનાત્તસ્ય કથં બ ધનાન્માેક્ષઃ ॥ ૪॥
ગુણપુ ષિવભાગજ્ઞે ધમાર્ધમા ન બ ધકાૈ ભવતઃ ।
ઇ ત ગિદતપવૂર્વાક્યૈઃ પ્રકૃ ત પુ ષં ચ મે બ્રૂિહ ॥ ૫॥
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ઇત્યાધારાે ભગવા ષ્ટઃ શ યેણ તં સ હાવેાચ ।
િવદુષામ ય તગહનં વક્તવ્ય મદં શ ◌ૃ તથાિપ વમ્ ॥ ૬॥
સત્ય મવ જગદસતં્ય મૂલપ્રકૃતેિરદં કૃતં યને ।
તં પ્ર ણપત્યાપેે દં્ર વકે્ષ્ય પરમાથર્સાર મદમ્ ॥ ૭॥
અવ્યક્તાદ ડમભૂદ ડાદ્બ્રહ્મા તતઃ પ્ર સગર્ઃ ।
માયામયી પ્ર ત્તઃ સહૃંયત ઇયં પનુઃ ક્રમશઃ ॥ ૮॥
માયામયાેઽ યચેતા ગુણકરણગણઃ કરાે ત કમાર્ ણ ।
તદિધષ્ઠાતા દેહી સ ચેતનાેઽિપ ન કરાે ત િક ચદિપ ॥ ૯॥
યદ્વચ્ચેતનમિપ સિન્નકટસે્થ ભ્રામકે ભ્રમ ત લાેહમ્ ।
તદ્વ કરણસમૂહશ્ચેષ્ટ ત ચદિધ ષ્ઠતે દેહે ॥ ૧૦॥
યદ્વ સિવતયુર્િદતે કરાે ત કમાર્ ણ વલાેકાેઽયમ્ ।
ન ચ તાિન કરાે ત રિવનર્ કારય ત તદ્વદાત્માિપ ॥ ૧૧॥
મનસાેઽહઙ્કારિવમૂ ચ્છતસ્ય ચૈત યબાેિધતસ્યેહ ।
પુ ષા ભમાનસખુદુઃખભાવના ભવ ત મૂઢસ્ય ॥ ૧૨॥
કતાર્ ભાેક્તા દ્રષ્ટા મ કમર્ણામુત્તમાદ નામ્ ।
ઇ ત ત વભાવિવમલાેઽ ભમ યતે સવર્ગાેઽ યાત્મા ॥ ૧૩॥
નાનાિવધવણાર્નાં વણ ધત્તે યથામલઃ સ્ફિટકઃ ।
તદ્વદુપાધેગુર્ણભાિવતસ્ય ભાવં િવભુધર્ત્તે ॥ ૧૪॥
આદશ મલરિહતે યદ્વદૂ્રપં િવ ચ વતે લાેકાઃ ।
આલાેકય ત તથાત્મા િવશદુ્ધબુદ્ધાૈ વમાત્માનમ્ ॥ ૧૫॥ [ Note 3 ]

ગચ્છ ત ગચ્છ ત સ લલે િદનકર બ બં સ્થતે સ્થ ત યા ત ।
અ તઃકરણે ગચ્છ ત ગચ્છત્યાત્માિપ તદ્વિદહ ॥ ૧૬॥
રાહુરદૃ યાેઽિપ યથા શ શ બ બસ્થઃ પ્રકાશતે જગ ત ।
અ તઃકરણે ગચ્છ ત ગચ્છત્યાત્માિપ તદ્વિદહ ॥ ૧૭॥
સવર્ગતં િન પમમદ્વતંૈ તચ્ચેતસા ગ યમ્ ।
યદુ્બ દ્ધગતં બ્રહ્માપેલ યતે શ ય બાે યં તત્ ॥ ૧૮॥
બુ દ્ધમનાેઽહઙ્કારા તન્માત્રે દ્રયગણાશ્ચ ભૂતગણઃ ।
સઁસારસગર્પિરરક્ષણક્ષમા પ્રાકૃતા હેયાઃ ॥ ૧૯॥
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ધમાર્ધમા સખુદુઃખક પના વગર્નરકવાસશ્ચ ।
ઉ પ ત્તિનધનવણાર્શ્રમા ન સ તીહ પરમાથ ॥ ૨૦॥
ગ ણાયામુદકં શકુ્તાૈ રજતં ભજુઙ્ગમાે ર વામ્ ।

તૈ મિરકચ દ્રયુગવદ્ભ્રા તં િન ખલં જગદૂ્રપમ્ ॥ ૨૧॥
યદ્વિદ્દનકર અેકાે િવભા ત સ લલાશયષેુ સવષુ ।
તદ્વ સકલાપેાિધ વવ સ્થતાે ભા ત પરમાત્મા ॥ ૨૨॥
ખ મવ ઘટાિદ વ તબર્િહઃ સ્થતં બ્રહ્મ સવર્િપ ડષેુ ।
દેહેઽહ મત્યનાત્મિન બુ દ્ધઃ સઁસારબ ધાય ॥ ૨૩॥
સવર્િવક પહીનઃ શદુ્ધાે બુદ્ધાેઽજરામરઃ શા તઃ ।
અમલઃ સકૃ દ્વભાતશ્ચેતન આત્મા ખવદ્વ્યાપી ॥ ૨૪॥
રસફા ણતશકર્િરકાગુલખ ડા િવકૃતયાે યથવૈેક્ષાેઃ ।
તદ્વદવસ્થાભેદાઃ પરમાત્મ યવે બહુ પાઃ ॥ ૨૫॥
િવજ્ઞાના તયાર્ મપ્રાણિવરાડ્દેહ તિપ ડા તાઃ ।
વ્યવહારા તસ્યાત્મ યેતેઽવસ્થાિવશષેાઃ સ્યુઃ ॥ ૨૬॥
ર વાં ના ત ભજુઙ્ગઃ સપર્ભયં ભવ ત હેતનુા કેન ।
તદ્વદ્દવ્ૈતિવક પભ્રા તરિવદ્યા ન સત્ય મદમ્ ॥ ૨૭॥
અેતત્તદ ધકારં યદનાત્મ યાત્મતા ભ્રા ત્યા ।
ન િવદ ત વાસદેુવં સવાર્ત્માનં નરા મૂઢાઃ ॥ ૨૮॥
પ્રાણાદ્યન તભેદૈરાત્માનં સિંવતત્ય લ મવ ।
સઁહર ત વાસદેુવઃ વિવભૂત્યા ક્ર ડમાન ઇવ ॥ ૨૯॥
િત્ર ભરેવ િવશ્વતજૈસપ્રાજ્ઞૈ તૈરાિદમ યિનધનાખ્યઃૈ ।

ગ્ર વ સષુુપૈ્તભ્રર્મભૂતૈ છાિદતં તુયર્મ્ ॥ ૩૦॥
માેહયતીવાત્માનં વમાયયા દ્વતૈ પયા દેવઃ ।
ઉપલભતે વયમવેં ગુહાગતં પુ ષમાત્માનમ્ ॥ ૩૧॥
વલનાદૂ્ધમાેદ્ગ ત ભિવિવધાકૃ તર બરે યથા ભા ત ।

તદ્વ દ્વ ણાૈ ષ્ટઃ વમાયયા દ્વતૈિવ તરા ભા ત ॥ ૩૨॥
શા ત ઇવ મન સ શા તે હૃષ્ટે હૃષ્ટ ઇવ મૂઢ ઇવ મૂઢે ।
વ્યવહારસ્થાે ન પનુઃ પરમાથર્ત ઈશ્વરાે ભવ ત ॥ ૩૩॥
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જલધરધૂમાેદ્ગ ત ભમર્ લનીિક્રયતે યથા ન ગગનતલમ્ ।
તદ્વ પ્રકૃ તિવકારૈરપરા ષ્ટઃ પરઃ પુ ષઃ ॥ ૩૪॥
અેક મન્નિપ ચ ઘટે ધૂમાિદમલા તે શષેાઃ ।
ન ભવ ત મલાપેેતા યદ્વ વાેઽિપ તદ્વિદહ ॥ ૩૫॥
દેહે દ્રયષેુ િનયતાઃ કમર્ ગુણાઃ કુવર્તે વભાેગાથર્મ્ ।
નાહં કતાર્ ન મમે ત નતઃ કમર્ નવૈ બધ્ના ત ॥ ૩૬॥
અ યશર રેણ કૃતં કમર્ ભવેદે્યન દેહ ઉ પન્નઃ ।
તદવ યં ભાેક્તવ્યં ભાેગાદેવ ક્ષયાેઽસ્ય િનિદષ્ટઃ ॥ [ Note 4 ]

પ્રાગ્જ્ઞાનાે પ ત્ત ચતં ય કમર્ જ્ઞાન શ ખ શખાલીઢમ્ ।
બીજ મવ દહનદગ્ધં જન્મસમથ ન તદ્ભવ ત ॥ ૩૭॥
જ્ઞાનાે પત્તે વ િક્રયમાણં કમર્ યત્તદિપ નામ ।
ન શ્લ ય ત કતાર્રં પુ કરપતં્ર યથા વાિર ॥ ૩૮॥
વાગ્દેહમાનસિૈરહ કમર્ચયઃ િક્રયત ઇ ત બુધાઃ પ્રાહુઃ ।
અેકાેઽિપ નાહમષેાં કતાર્ ત કમર્ણાં ના મ ॥ ૩૯॥
કમર્ફલબીજનાશા જન્મિવનાશાે ન ચાત્ર સ દેહઃ ।
બુદ્ વવૈમપગતતમાઃ સિવતવેાભા ત ભા પઃ ॥ ૪૦॥
યદ્વિદષીકાતૂલં પવનાેદૂ્ધતં િહ દશ િદશાે યા ત ।
બ્રહ્મ ણ ત વજ્ઞાનાત્તથવૈ કમાર્ ણ ત વિવદઃ ॥ ૪૧॥
ક્ષીરાદુદૃ્ધતમાજં્ય ક્ષપ્તં યદ્વન્ન પવૂર્વત્ત મન્ ।
પ્રકૃ તગુણે ય તદ્વ થકૃ્કતશ્ચેતનાે નાત્મા ॥ ૪૨॥
ગુણમયમાયાગહનં િનધૂર્ય યથા તમઃ સહસ્રાઁશઃુ ।
બાહ્યા ય તરચાર સૈ ધવઘનવદ્ભવે પુ ષઃ ॥ ૪૩॥
યદ્વદે્દહાેઽવયવા દેવ તસ્યા િવકાર તાિન ।
તદ્વ સ્થાવરજઙ્ગમમદ્વતૈં દ્વતૈવદ્ભા ત ॥ ૪૪॥
અેક મા ક્ષતે્રજ્ઞાદ્બહવઃ ક્ષતે્રજ્ઞ તયાે તાઃ ।
લાેહગતાિદવ દહના સમ તતાે િવસુ્ફ લઙ્ગગણાઃ ॥ ૪૫॥
તે ગુણસઙ્ગદાષેાદ્બદ્ધા ઇવ ધા ય તયઃ વતષુૈઃ ।
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જન્મ લભ તે તાવદ્યાવન્ન જ્ઞાનવિહ્નના દગ્ધાઃ ॥ ૪૬॥
િત્રગુણા ચૈત યાત્મિન સવર્ગતેઽવ સ્થતેઽ ખલાધારે ।
કુ તે ષ્ટમિવદ્યા સવર્ત્ર યતે તયા નાત્મા ॥ ૪૭॥
ર વાં ભજુઙ્ગહેતુઃ પ્રભવિવનાશાૈ યથા ન તઃ ।
જગદુ પ ત્તિવનાશાૈ ન ચ કારણમ ત તદ્વિદહ ॥ ૪૮॥
જન્મિવનાશનગમનાગમમલસ બ ધવ જતાે િનત્યમ્ ।
આકાશ ઇવ ઘટાિદષુ સવાર્ત્મા સવર્દાપેેતઃ ॥ ૪૯॥
કમર્ શભુાશભુફલસખુદુઃખૈયાગાે ભવત્યુપાધીનામ્ ।
ત સઁસગાર્દ્બ ધ તસ્કરસઙ્ગાદતસ્કરવત્ ॥ ૫૦॥
દેહગુણકરણગાેચરસઙ્ગા પુ ષસ્ય યાવિદહ ભાવઃ ।
તાવન્માયાપાશઃૈ સઁસારે બદ્ધ ઇવ ભા ત ॥ ૫૧॥
મા િપ પતુ્રબા ધવધનભાેગિવભાગસ મૂઢઃ ।
જન્મજરામરણમયે ચક્ર ઇવ ભ્રા યતે જ તુઃ ॥ ૫૨॥
લાેકવ્યવહારકૃતાં ય ઇહાિવદ્યામપુાસતે મૂઢાઃ ।
તે જન્મમરણધમાર્ણાેઽ ધં તમ અેત્ય ખદ્ય તે ॥ ૫૩॥
િહમફેનબુદુ્બદા ઇવ જલસ્ય ધૂમાે યથા વહે્નઃ ।
તદ્વ વભાવભૂતા માયષૈા ક તતા િવ ણાેઃ ॥ ૫૪॥
અેવં દ્વતૈિવક પાં ભ્રમ વ પાં િવમાેહની ં માયામ્ ।
ઉ જ્ય સકલિન કલમદ્વતૈં ભાવયેદ્બ્રહ્મ ॥ ૫૫॥
યદ્વ સ લલે સ લલં ક્ષીરે ક્ષીરં સમીરણે વાયુઃ ।
તદ્વદ્બ્રહ્મ ણ િવમલે ભાવનયા તન્મય વમપુયા ત ॥ ૫૬॥
ઇ થં દ્વતૈસમૂહે ભાવનયા બ્રહ્મભૂયમપુયાતે ।
કાે માેહઃ કઃ શાેકઃ સવ બ્રહ્માવલાેકયતઃ ॥ ૫૭॥
િવગતાપેાિધઃ સ્ફિટકઃ વપ્રભયા ભા ત િનમર્લાે યદ્વત્ ।
ચદ્દ પઃ વપ્રભયા તથા િવભાતીહ િન પાિધઃ ॥ ૫૮॥
ગુણકરણગણશર રપ્રાણૈ તન્માત્ર તસખુદુઃખૈઃ ।
અપરા ષ્ટાે વ્યાપી ચદૂ્રપાેઽયં સદા િવમલઃ ॥ ૫૯॥
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દ્રષ્ટા શ્રાેતા ઘ્રાતા પશર્િયતા રસિયતા ગ્રહીતા ચ ।
દેહી દેહે દ્રયધીિવવ જતઃ સ્યાન્ન કતાર્સાૈ ॥ ૬૦॥
અેકાે નૈકત્રાવ સ્થતાેઽહમૈશ્વયર્યાેગતાે વ્યાપ્તઃ ।
આકાશવદ ખલ મદં ન ક શ્ચદ યત્ર સ દેહઃ ॥ ૬૧॥
આત્મવૈેદં સવ િન કલસકલં યદૈવ ભાવય ત ।
માેહગહના દ્વમુક્ત તદૈવ પરમેશ્વર ભૂતઃ ॥ ૬૨॥
યદ્ય સદ્ધા તાગમતકષુ પ્રબ્રવુ ત રાગા ધાઃ ।
અનુમાેદામ તત્તત્તષેાં સવાર્ત્મવાદિધયા ॥ ૬૩॥
સવાર્કારાે ભગવાનપુાસ્યતે યને યને ભાવને ।
તં તં ભાવં ભૂ વા ચ તામ ણવ સમ યે ત ॥ ૬૪॥
નારાયણમાત્માનં જ્ઞા વા સગર્ સ્થ તપ્રલયહેતુમ્ ।
સવર્જ્ઞઃ સવર્ગતઃ સવર્ઃ સવશ્વરાે ભવ ત ॥ ૬૫॥
આત્મજ્ઞ તર ત શચંુ ય મા દ્વદ્વા બભે ત ન કુત શ્ચત્ ।
ત્યાેરિપ મરણભયં ન ભવત્ય ય કુત તસ્ય ॥ ૬૬॥

ક્ષય દ્ધવ યઘાતકબ ધનમાેકૈ્ષિવવ જતં િનત્યમ્ ।
પરમાથર્ત વમેતદ્યદતાેઽ યત્તદ તં સવર્મ્ ॥ ૬૭॥
અેવં પ્રકૃ ત પુ ષં િવજ્ઞાય િનર તક પના લઃ ।
આત્મારામઃ પ્રશમં સમા સ્થતઃ કેવલીભવ ત ॥ ૬૮॥
નલકદ લવે વાણા ન ય ત યથા ખપુ પમાસાદ્ય ।
તદ્વ વભાવભૂતાઃ વભાવતાં પ્રા ય ન ય ત ॥ ૬૯॥
ભન્નેઽજ્ઞાનગ્ર થાૈ છન્ને સઁશયગણેઽશભુે ક્ષીણે ।
દગ્ધે ચ જન્મબીજે પરમાત્માનં હિર યા ત ॥ ૭૦॥
માેક્ષસ્ય નવૈ િક ચદ્ધામા ત ન ચાિપ ગમનમ યત્ર ।
અજ્ઞાનમયગ્ર થેભદાે ય તં િવદુમાક્ષમ્ ॥ ૭૧॥
બુદ્ વવૈમસત્ય મદં િવ ણાેમાર્યાત્મકં જગદૂ્રપમ્ ।
િવગતદ્વ દ્વાપેાિધકભાેગાસઙ્ગાે ભવેચ્છા તઃ ॥ ૭૨॥
બુદ્ વા િવભક્તાં પ્રકૃ ત પુ ષઃ સઁસારમ યગાે ભવ ત ।
િનમુર્ક્તઃ સવર્કમર્ ભર બુજપતં્ર યથા સ લલૈઃ ॥ ૭૩॥
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ત્ય વા સવર્િવક પાનાત્મસ્થં િનશ્ચલં મનઃ કૃ વા ।
દગ્ધે ધન ઇવ વિહ્નઃ સવર્સ્યાત્મા ભવેચ્છા તઃ ॥ ૭૪॥ [ Note 5 ]

અશ્ન યદ્વા તદ્વા સવંીતાે યનેકેન ચચ્છા તઃ ।
યત્ર ક્વચન ચ શાયી િવમુચ્યતે સવર્ભૂતાત્મા ॥ ૭૫॥
હયમેધસહસ્રા ય યથ કુ તે બ્રહ્મઘાતલક્ષા ણ ।
પરમાથર્િવન્ન પુ યનૈર્ ચ પાપૈઃ યતે િવમલઃ ॥ ૭૬॥
મદકાપેહષર્મ સરિવષાદભયપ ષવજ્યર્વાગ્બુ દ્ધઃ ।
િનઃ તાતે્રવષટ્કારાે જડવ દ્વચરેદગાધમ તઃ ॥ ૭૭॥
ઉ પ ત્તનાશવ જતમવેં પરમથર્મપુલ ય ।
કૃતકૃત્યસફલજન્મા સવર્ગત તષ્ઠ ત યથેષ્ટમ્ ॥ ૭૮॥
વ્યાિપનમ ભન્ન મ થં સવાર્ત્માનં િવધૂતનાના વમ્ ।
િન પમપરમાન દં યાે વેદ સ તન્મયાે ભવ ત ॥ ૭૯॥
તીથ શ્વપચગ્ હે વા નષ્ટ તરિપ પિરત્યજ દેહમ્ ।
જ્ઞાનસમકાલમુક્તઃ કૈવલ્યં યા ત હતશાેકઃ ॥ ૮૦॥
પુ યાય તીથર્સવેા િનરયાય શ્વપચસદનિનધનગ તઃ ।
પુ યાપુ યકલઙ્ક પશાર્ભાવે તુ િક તને ॥ ૮૧॥
ક્ષાગ્રાચ્ચ્યુતપાદાે યદ્વદિનચ્છન્નરઃ ક્ષતાૈ પત ત ।

તદ્વદુ્ગણપુ ષજ્ઞાેઽિનચ્છન્નિપ કેવલીભવ ત ॥ ૮૨॥
પરમાથર્માગર્સાધનમાર યાપ્રા ય યાેગમિપ નામ ।
સરુલાેકભાેગભાેગી મુિદતમના માેદતે સુ ચરમ્ ॥ ૮૩॥
િવષયષેુ સાવર્ભાૈમઃ સવર્જનૈઃ પજૂ્યતે યથા રા ।
ભવુનષેુ સવર્દેવૈયાગભ્રષ્ટ તથા પજૂ્યઃ ॥ ૮૪॥
મહતા કાલને મહાન્માનુ યં પ્રા ય યાેગમ યસ્ય ।
પ્રા ાે ત િદવ્યમ તં યત્ત પરમં પદં િવ ણાેઃ ॥ ૮૫॥

ૐ
વેદા તશાસ્ત્રમ ખલં િવલાેક્યાિદશષેાે જગદાધારઃ ।
આયાર્પ ચાશીત્યા બબ ધ પરમાથર્સાર મદમ્ ॥ [ Note 6 ]
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ઇ ત ભગવદાિદશષેપ્રણીતં પરમાથર્સારં સ પૂણર્મ્ ॥

Encoded and proofread by Suryansu Ray suryansuray at yahoo.com

Encoder preferred the use of ardhachandrabindu e.g. ◌ઁ for correct
pronunciation of the nasal for the special consonants following it.

Normally it is provided with a simple anusvAra સ,ં overdot.

On ParamArthasAra of AdisheSha

The paramArthasAra of AdisheSha is one of the earliest prakaraNa works with the

advaita mode of explaining the incomprehensible. Since it originally contained

85 verses composed in the AryA metre, it is alternatively called the

AryApa ncAshIti. From the text it becomes clear that sheSha was a devotee of

the Lord viShNu.

This paramArthasAra is older than sha Nkara’s advaita bhAShyas at least by 300

years. Pata njali of the yogasUtra fame is regarded as an incarnation of

AdisheSha, and hence paramArthasAra of AdisheSha was published in the journal

paNDit as the AryApa ncAshIti of pata njali. Indian sages saw life in eternal

continuity and they totally disregarded any historical references to their

identities and compositions. In any case, it is now certain that this prakaraNa

of sheSha is much older than a similar advaita prakaraNa called the

gauDapAdakArikA of 5th century AD.

An old palm-leaf manuscript, possibly the oldest, of the paramArthasAra of

AdisheSha is kept in the library of the Travancore palace in Kerala, India. It

contains a commentary by rAghavAnanda, who lived in the 4th century. Another

palm-leaf manuscript was later found among the personal collections of a Brahmin

in Kanyakumari of Tamil Nadu, India. As usual, many interpolations could be

isolated from the original 85 verses.

It is surprising that only 85 beautifully composed verses could explain the

illusory nature of this material world. Separately and eternally existing
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matter and consciousness, and multiplicity of souls, — which is the main

contention of the theory of duality, — has been successfully demolished by

AdisheSha by his inimitable style and examples. Somehow this work on advaita

became obscure and the bhagavadgItA, which is based on duality, became popular.

In the 11th century, abhinavagupta, the famous Kashmiri devotee of the Lord

shiva, wrote a revised version of the paramArthasAra. He slightly modified most

of the verses of sheSha and added a few more to clarify the difficult advaita

outlook. From his remarks it is realized that the paramArthasAra had been

elevated by his time to the level of a shruti. Abhinavagupta’s work spins around

the Lord shiva, is taught in the universities world over, and is readily

available.

Chandas (Metre) used in AdisheSha’s paramArthasAra :

AdisheSha uses various forms of the metre called AryA. It is a mAtrA metre,

where instead of observing the lenghts of the syllables with precise positions

in a verse, one should count the total number of mAtrAs in every 4th part of a

verse. A mAtrA means magnitude, weight, value, mark, etc. In Itrans notation,

the vowels a, i, u, Ri, LLi are short vowels; the vowels A, I, U, RRI, LLI, e,

ai, o, au are long vowels. A short vowel counts one mAtrA, a long vowel counts

two mAtrAs. If a vowel is followed by a saMyoga (a combination of two or more

consonants), that vowel counts two mAtrAs. A vowel followed by an anusvAra or a

visarga counts two mAtrAs. At the ends of both the lines of a verse, a short

vowel may count two mAtrAs, if necessary for the sake of the metre. Each verse

contains two lines. Each line is divided into two parts. Hence each verse is

divided into four parts. In the AryA metre the numbers of mAtrAs in the four

parts of a verse are : 12, 18 ; 12, 15 respectively. The two other forms of

AryA metre employed in the paramArthasAra are gIti AryA and upagIti AryA. The

following is the mAtrA counts for all these three variations of AryA metre:

1. AryA metre : 12, 18 . 12, 15 ..

2. gIti AryA metre : 12, 18 . 12, 18 ..

3. upagIti AryA metre : 12, 15 . 12, 15 ..
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Examples of these metres from AdisheSha’s paramArthasAra :

AryA : Break Verse 16 as follows, where numbers are mAtrAs for the vowel :

gac [2] Cha [1] ti [1] gac [2] Cha [1] ti [1] sa [1] li [1] le [2] = 12

di [1] na [1] ka [1] ra [1] bim [2] baM [2] sthi [1] te [2] sthi [1] tiM [2] yA

[2] ti [2] = 18

an [2] taH [2] ka [1] ra [1] Ne [2] gac [2] Cha [1] ti [1] = 12

gac [2] Chat [2] yAt [2] mA [2] pi [1] tad [2] va [1] di [1] ha [2] = 15

gitI AryA : Break Verse 32 as follows from AdisheSha’s paramArthasAra :

jva [1] la [1] nAd [2] dhU [2] mod [2] ga [1] ti [1] bhir [2] = 12

vi [1] vi [1] dhA [2] kRi [1] ti [1] ram [2] ba [1] re [2] ya [1] thA [2] bhA

[2] ti [2]= 18

tad [2] vad [2] viSh [2] Nau [2] sRiSh [2] TiH [2] = 12

sva [1] mA [2] ya [1] yAd[2] vai [2] ta [1] vis [2] ta [1] rA [2] bhA [2] ti [2]

= 18

upagIti AryA : Break Verse 35 as follows from AdisheSha’s paramArthasAra :

e [2] kas [2] min [2] na [1] pi [1] ca [1] gha [1] Te [2] = 12

dhU [2] mA [2] di [1] ma [1] lA [2] vRi [1] te [2] she [2] ShAH [2] = 15

na [1] bha [1] van [2] ti [1] ma [1] lo [2] pe [2] tA [2] = 12

yad [2] vaj [2] jI [2] vo [2] pi [1] tad [2] va [1] di [1] ha [2] = 15

Six of the verses of the paramArthasAra are maked for Notes, which are as

follows:

NOTES : [ By Dr. L. Sulochana Devi ]

1. This verse is available only in the palm-leaf manuscript found from the

Travancore Palace. Various editions in different scripts published since 1888

except one issued from Varanasi have excluded this verse. This verse would have

been composed by some later scholar devoutly providing the work with an

auspicious invocation.

2. This is also considered to be a later addition. The manuscript from the

Travancore Palace contains this verse. But abhinavagupta’s paramArthasAra which

adopts sheSha’s work for providing a presentation of the pratyAbhij na system
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does not have a parallel verse.

3. This verse is included in a version of paramArthasAra published as

AryApa ncAshIti of pata njali in the journal Pandit vol. 5. But the manuscript

from the Travancore Palacae does not have this verse. Abhinavagupta’s work

contains a corresponding verse.

4. This is the thirty-eighth verse in the manuscript from the Travancore

Palace and is found in most versions of the work. It deals with prArabdha and

sa ncita karma. But the thirty-seventh verse dealing with deeds prior to the

awakening of knowledge covers these aspects also and so this verse is to be

considered an intrapolation. Some orthodox advaitins must have introduced this

verse to make an exception in favour of prArabdha. Abhinavagupta’s work has no

parallel to this verse.

5. This verse is found only in the version published in the journal Pandit.

6. This is the eighty-sixth verse in the edition published in the journal

Pandit, which uses the title AryApa ncAshIti for this work. It should contain

only eithty-five verses. This verse could have been composed by some devout

follower who tried to invest the original author with mythological splendour

suggested by the name sheSha.
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