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उत्तररामचररते दाशशयनकयवचारः
डा. राघवेन्द्रभट्टः
काव्यं दृश्यं श्रव्यञ्चेयत यियवधम्। दृश्यं नाटकादददशयवधम्। श्रव्यम् पद्यं ाद्यं
चम्पूश्चेयत यियवधम्। ति पद्यं मभाकाव्यं खण्डकाव्यं मुक्तकञ्चेयत यियवधम्।
कथा आख्याययका यनबन्द्धश्चेयत ाद्यं यियवधम्। एवं नानाभेदािमकतया
काव्यस्य ःृयटः कयवयभः कृ ता ।
ःदुपदेशस्य वेदाददशास्त्रमााशः पुराणमााशः काव्यमााशश्चेयत ियो माााश लोके
प्राधान्द्यमावभयन्द्त । स्त्रीपुंधमाशः, आश्रमधमाशः, यवयभतकमाशयण तेषामनुष्ठानम्,
यनयषद्धकमाशयण तेषां ियााः, धमाशथशकाममोक्षप्राप्त्युपायाश्च वेदशास्त्रमााेण
प्रभुःयम्मततयोपददश्यन्द्ते। त एव पुराणयः यमिःयम्मततया, काव्ययः
कान्द्ताःयम्मततया च उपददश्यन्द्ते। मम्मटः यशःे अथशकृते व्यवभारयवदे
यशवेतरक्षतये ःद्यःपरयनवृशतये कान्द्ताःयम्मततयोपदेशयुजे इयत वचनेन काव्यं
ःप्रयोजनकमाभ। ति उपदेशः काव्यस्य यवयशटं प्रयोजनम् । काव्योपदेशः
कान्द्तोपदेशतुल्यः। ःुकुमारमतयोऽयतःुखस्वभावा राजकु मारादयो नीरःे
नीयतशास्त्रे प्रवतशययतुमशक्या अन्द्ये च मन्द्दमतयो यववेकबोधाय शास्त्रादौ
प्रवतशययतुमशक्याः। काव्यं कान्द्तेव ःरःतापादनेन अयभमुखीकृ िय तान् उपदेशं
ग्राभययत, ाुडयजयववकया यशशूनौषधयमव। तदुक्तम्
स्वादुकाव्यरःोयन्द्मश्रं वाक्याथशमुपभुजतेते।
प्रथमालीढमधवः यपबयन्द्त कटु भेषजम्॥ इयत।

Correspondence

डा. राघवेन्द्रभट्टः
अध्यक्षः, ःायभिययवभााः
रायियःंस्कृ तःंस्थानम्,
राजीवाान्द्धीपररःरः ,शृङ्ाेरी,

अश्लीलाथाशयभधेयिवान्नोपपदेटव्यं काव्यम्, ऋष्यप्रणीतिवादनुपादेयं काव्यम्,
दृटप्रयोजनाभावान्नोपदेटव्यं काव्यम्, अदृटप्रयोजनाभावान्नोपदेटव्यं काव्यम्
कयल्पताथाशयभदाययिवान्नोपदेटव्यं काव्यम्, अःदथाशयभधाययिवान्नोपदेटव्यं
काव्यम्, काव्यालापांश्च वजशयेत्, इियाददयभवाशक्ययः काव्यस्योपादेयता
आयक्षप्यते। क्रमेण एतेषां पूवशपक्षाणां ःमाधानं यवयियते।
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१) अःदथाशयभधेयिवान्नोपपदेटव्यं काव्यम् इयत आक्षेपो न
युज्यते। तथा यभ काव्येषु शृङ्ाारः प्रधानतया अप्रधानतया
वा प्रकाश्यते। लक्षणग्रन्द्थष
े ु रःयनरूपणावःरे प्रथमं ः
यनरूप्यते। रःराज इयत च उच्यते। ति भेतुः स्पटः । ःवेषां
जनानां ःुवेद्य इयत कारणाल्लक्षणग्रन्द्थेषु प्रथमं
तस्योपन्द्याःः, येन ते काव्याध्ययने अयभमुखा भवेयुररयत ।
आचायश आनन्द्दवदनो वदयत रःयवरोधायवरोधयवचारावःरे
ध्वन्द्यालोके तृतीयोद्योते ‘शृङ्ााररःो यभ ःंःाररणां
यनयमेनानुभवयवषयिवात्
ःवशरःेभ्यः
कमनीयतया
प्रधानभूतः’ इयत। न तावन्द्मािेण काव्यानां परमतािपयं
शृङ्ाारायभव्यजतेने वतशत इयत मन्द्तव्यम्। शान्द्तस्य
प्रकृ यतरःिवेनोपस्थापनात्।
काव्यमााे
तस्ययव
पायशयन्द्तकोऽनुभवः।
शृङ्ाारादयः
प्रवृयत्तमााशप्रवतशका
भवयन्द्त। शान्द्तश्च यनवृयत्तमााशप्रवतशको भवयत। यदाभ
मुयनभशरतः
न यि दुःखं न ःुखं न यचन्द्ता न िेषो नायप मिःरः।
ःमः ःवेषु भूतेषु ः शान्द्तः प्रयथतो रःः॥
भावा यवकारा रियाद्याः शान्द्तस्तु प्रकृ यतमशतः।
यवकारः प्रदकतेजाशतः पुनस्तियव लीयते॥
स्वं स्वं यनयमत्तमाःाद्य शान्द्ताद्भावः प्रवतशते।
पुनर्नशयमत्तापाये च शान्द्त एवोपलीयते॥ (ना.शा.
६.अन्द्ते)
आनन्द्दवधशनेन
तदेवमनुक्रमणीयनर्दशटन
े
वाक्येन
भावद्व्ययतरे दकणः
ःवशस्यान्द्यस्यायनियतां
प्रकाशयता
मोक्षलक्षण एवयकः परः पुरुषाथशः शास्त्रनये काव्यनये च
तृष्णाक्षयःुखपररपोषलक्षणः
शान्द्तो
रःः
मभाभारतस्यायङ्ािवेन यववयक्षत इयत ःुप्रयतपाददतम्।
शाकु न्द्तलादावयप
शकु न्द्तलादीनां
शृङ्ाारप्रधानानां
रघुवंशादीनां
वीरप्रधानानां
मभाभारतादीनां
शान्द्तप्रधानानामन्द्येषां वा काव्यानां धमाशददःदुपदेशे
तािपयशयमयत स्पटं भवयत। नाट्यशास्त्रे नाट्योपलक्षणतया
काव्यप्रयोजनमुक्तं यदि आक्षेपस्य ःमाधाने प्रमाणम्।
धम्यशमर्थ्यं यशस्यञ्च ःोपदेशं ःःङ्ग्रभम्।
भयवष्यतश्च लोकस्य ःवशकमाशनुदशशकम्॥
ःवशशास्त्राथशःम्पन्नं ःवशयशष्यप्रवतशकम्।
नाट्याख्यं पञ्चमं वेदं ःेयतभाःं करोम्यभम्॥
(ना.शा.१.१४,१५)
२) ऋयषयभरप्रणीतिवादनुपादेयं काव्यम् इयत यितीय
आक्षेपोऽयप न ःाधुः। तथा यभ उक्तमाददकयवना मभर्षशणा
वाल्मीदकना ।

इयतभाःपुराणाभ्यां वेदं ःमुपबृह्मयेत्।
वेदोपबृम्भणाथाशय तावग्राभत प्रभुः॥
(रामा.१.४.६)

इयत।

दकञ्च, वाल्मीदकव्याःप्रभृयतयभः परमकारुयणकय ः मभर्षशयभः
काव्यस्य प्रणयनात् काव्यमुपादेययमयत ज्ञायते। ‘नानृयषः
कु रुते काव्यं ऋयषश्च दकल दशशनाददयत’ वचनेन एतद्दृढं
भवयत।
३) दृटप्रयोजनाभावान्नोपदेटव्यं काव्यम् इयत न
हृदयङ्ामम्। काव्यस्य दृटप्रयोजनमयस्त। काव्याद्यशः,
अथशः, व्यवभारज्ञानम्, ःद्यःपरयनवृशयतश्च यःद्ध्ययत। काव्यं
यशःेऽथशकृते व्यवभारयवदे इियाददवचनात्तद् ज्ञायते।
४) अदृटप्रयोजनाभावान्नोपदेटव्यं काव्ययमयत न वक्तव्यम्।
अयस्त काव्यस्यादृटप्रयोजनम्। तच्च स्वााशपवाशलक्षणम्
।उक्तम् आचायेण भामभेन
धमाशथशकाममोक्षेषु वयचक्षण्यं कलाःु च ।
करोयत कीर्तं प्रीयतञ्च ःाधुकाव्ययनषेवणम्॥
(काव्यालङ्कारः १.४)
ःाधुकाव्ययनषेवणयमियनेन ‘काव्यालापांश्च वजशयेत्’ इयत
वचनम् अःाधुकाव्यव्यावतशनपमेव इयत ज्ञायते।
५) कयल्पताथाशयभदाययिवान्नोपदेटव्यं काव्यम्। काव्यं, कीर्तशः
शुक्ला, प्रीयतः रक्ता इियाददयमर्थ्याभूतमथं बोधययत
इियाक्षेपः। तिेदं ःमाधानम्। वेदष
े ु अथशवादवाक्यायन
दृश्यन्द्ते।
तेषामयप
यवयधप्राशस्ियबोधकतया
धमे
प्रामाण्यमयस्त। तित् यमर्थ्याभूताथशपरतया यवद्यमानानामयप
काव्यवाक्यानां
ःदुपदेशजनकिवेन
उपादेयिवमभ्युपान्द्तव्यम्।
६) अःदथाशयभधाययिवान्नोपदेटव्यं काव्ययमयत न वक्तव्यम्।
अःतोऽयप तस्य तत्त्वोपयोयातया कयवयभवशर्णशतिवात्।
ःदथाशयभदाययिवादेव स्तोिकाव्येषु शङ्करभाविपादानां,
ःरःकाव्यरचनायां
कायलदाःादीनां,
लक्षणग्रन्द्थेषु
दाशशयनकानाम् अप्पयदीयक्षतानां, काव्यप्रकाशग्रन्द्थव्याख्याने
ःरस्वतीतीथाशनामन्द्यि अन्द्येषाञ्व प्रवृयत्तः ःङ्ाच्छते।
दकञ्च
यद्यरोचेत यवप्रेभ्यस्तत्तद्दद्यादमिःरः।
ब्रह्मोद्याश्च कथाः कु याशयिपतॄणामेतदीयप्ःतम्॥
स्वाध्यायं श्रावयेत् यपत्र्ये धमशशास्त्रायण चयव यभ।
आख्यानानीयतभाःांश्च पुराणायन यखलायन च॥ (मनु
३.२३१.२३२)
परमािमयनरूपणपराः कथाः, मभाभारतादीन् इयतभाःान्
यपतृकमशयण ब्राह्मणान् श्रावयेददयत स्मृयतकारो ब्रवीयत।
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कथादीनां प्राशस्ियं लोके अस्तीयत, ःुपुरुषचररतस्य
काव्यस्योपादेयिवं ःूयचतं भवयत।
शास्त्रोपदेशिारा यववेकप्रायिभशवयत। ःच्छास्त्रजन्द्मा यभ
यववेकलाभः। भारतीयानां काव्यानां मनोरजतेनमािं न
लक्ष्यम्। तेषामयप मन्द्दायधकाररणां यववेकलाभ उद्देश्यम्।
शास्त्रेषु पररणतबुद्धयोऽयधकाररणो भवयन्द्त। तयिन्ना अयप
लोके यवद्यमाना जना यवयशष्य ःुकुमारमतय उद्धतशव्या
इियतो मभर्षशयभः काव्यमााशः ःमारब्धः । अतः मन्द्दमतयः
काव्ये अयधकाररणः। यथोक्तम्

यवद्या इियथशः। ‘यवद्यायां कालभेदे च मुक्तौ यशल्पे कलेयत च’
इयत वयजयन्द्तीकोषात्। एवञ्च परमािमप्रयतपाददकां
रामायणरूपामध्यािमरामायणरूपां वाणीं वन्द्दम
े भीियथशः
वेदान्द्तदशशनपरः।
जनकः अयोध्यायां कायनयचतद् ददनायन उयषिवा यवदेभान्
ातः। ततः दुःयखतायाः जानक्याः दुःखमपनोदयन् तां प्रयत
‘देयव! वदेयभ! ःमाश्वयःयभ। ते यभाुरवो नश्नु वयन्द्त यवभातुम्
अस्मान्।
दकन्द्िवनुष्ठानयनियिवं स्वातन्द्त्र्यमपकषशयत।
ःङ्कटा ह्यायभताग्नीनां प्रियवाययग्रुशभस्थता’ ॥इयत।
(उ.रा.१.८)

कटुकौषधवच्छास्त्रमयवद्याव्यायधनाशनम्।
आवलाद्यमृतविकाव्यमयववेकादापभम्॥
अःौ प्राययको यनयमः अन्द्यष
े ामयधकाररिवं ःामान्द्ययःद्धम्।
काव्यं ःदुपददशयत । ति रामायणयवषये उच्यतेवाल्मीके मुशयनसःंभस्य कयवतावनचाररणः।
शृण्वन् रामकथानादं को न यायत परां ायतम्॥
इयत।
तस्मािकवयः ःिपुरुषचररतं रःाुणालङ्काररीयतयभमशनोभरं
काव्यं कृ िवा लोकोपकारका भवयन्द्त।
उत्तररामचररते नाटके पूवशमीमांःोत्तरमीमांःायोादशशनानां
धमशशास्त्रादीनाञ्च यवचारः भवभूयतना कान्द्ताःयम्मततया
उपददटः वतशते। आदौ मङ्ालाचरणश्लोके वेदान्द्तयवचारः
ःमानीतः।
इदं कयवभ्यः पूवेभ्यो नमोवाकं प्रशास्मभे।
वन्द्दम
े यभ च तां वाणीममृतामािमनः कलाम्॥
(उ.रा. १.१)
अमृतामािमनः कलाम् इयत पदं प्रयुक्तम् । अमृताम् शाश्वतीं,
आिमनः परमािमनः, कलां अंशं वन्द्दम
े यभ। अि
वाल्मीदककयववाणी रामायणं काव्यं वन्द्द्यते । ःा वाणी
परमािमनः अंशः। यवष्णुपुराणे उक्तम्
काव्यालापाश्च ये के यचद्गीतकान्द्ययखलायन च ।
शब्दमूर्तशधरःयते
यवष्णोरं शा
मभािमनः॥
(यव.पु.१.२२.८४)

अि अनुष्ठानयनियिवयमयत मीमांःाशास्त्रीयो यवषयः।
कमाशयण यनियनययमयत्तककाम्य-यनयषद्धाख्यायन चतुर्वशधायन।
ति यनियकमशणाम् अनुष्ठानयनियिवमुक्तम्। ‘अभरभः
ःन्द्द्ध्यामुपाःीत’
‘यावजीवमयग्नभोिं
जुहुयात्’
इियाददश्रुतयः यनियकमशणां ःन्द्ध्यावन्द्दनायग्नभोिादीनां
यनियिवं प्रयतपादययन्द्त। एतेषाम् अनुष्ठानेन ककं फलयमयत
चेत् न दकमयप फलम्। दकन्द्तु अकरणेन प्रियवायो भवयत।
अतः यनियकमाशननुष्ठानेन अयग्नभोयिणां ाृभस्थाश्रमधमशलोपो
भवतीयत भवभूयतना ःूयचतम्।
दुमुशखः ‘उपस्तुवयन्द्त देवम् पौरजानपदाः यवस्माररता वयं
मभाराजदशरथस्य रामभरेणेयत’ इयत वदयत । तदा रामः
‘अथशवाद एषः। दोषन्द्तु मे कयञ्चिकथय येन ःप्रयतयवधीयते’
इयत वदयत। अथशवादः मीमांःादशशने पाररभायषकः ।
यवधेयस्य स्तुयतपरं वाक्ययमयत तस्याथशः। वायुवै क्षेयपष्ठा
देवता इयत श्रुिया वायुः शीघ्राामी इियुच्यते। अि
प्रियक्षप्रमाणयःद्धस्य अथशस्य अनुवादमािम्।
यनयोजय यथाधमं यप्रयां िवं धमशचाररणीम्।
यभरण्मययाः प्रयतक्रुतेः पुण्यां प्रक्रुयत मध्वरे ॥
(उ.रा.७.१९)
इयत ःिमेऽङ्के अरुन्द्धती, प्रयतकृ सतं यवभाय यबम्बभूतां
ःीतां अध्वरे यनयोजय इयत वदयत। यजमानः रामः ःीतायाः
प्रयतकृ िया ःभ अश्वमेधमारब्धवान्। उभयथायप यज्ञे पत्नयाः
अयनवायशतां
मीमांःादशशनानुःाररणीं
प्रयतपादययत
भवभूयतः।
यचिदशशनावःरे रामस्य जटाःंयमनवृत्तान्द्तःूचकं यचिं
पश्यन् लक्ष्मणः वदयत-

इयत। दकञ्च अमृतशब्दस्य मोक्ष इियथशः वतशते। अमृतं
अस्यास्तीयत अमृता, ताम् । अि मिवथीयः अच् प्रिययः।
वाल्मीदककयववाणी रामायणं मोक्षस्य प्रयोजकम्। अमृतां
मोक्षवतीम्, आिमनः परमािमनः प्रयतपाददकां कलाशब्दस्य
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पुिःङ्क्रान्द्तलक्ष्मीकय यशद्वृद्वृद्धक्ष्े वाकु यभधृशतम्।
धृतं
बाल्ये
तदायेण
पुण्यमारण्यकितम्॥
(उ.रा.१.२२)
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ःूयशवंशीयाः राजानः वृद्धावस्थायां पुिे राज्यायधकारं दिवा
वानप्रस्थाश्रमं ाच्चयन्द्त स्म ।
एषः धमशः । इक्ष्वाकवः वाधशके यदारण्यकं ितमनुयतष्ठयन्द्त
स्म आयेन रामेण तद् बाल्ये एवनुयष्ठतम् इयत कथनस्य
आशयः । एतद्ितमनुष्ठय
े म् इयत शास्त्रयवधानमयस्त। उक्तञ्च
याज्ञवल्क्यस्मृतौ
ःुतयवन्द्यस्तपत्नीकस्तया वानुातो वनम्।
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी ःायग्नः ःोपाःनो िजेत् ॥
इयत।
इक्ष्वाकु वंशीयानां राज्ञाम् अःौ आश्रमधमशः कायलदाःेनायप
रघुवंशे ‘वाधशके मुयनवृत्तीनाम्’ इियुक्तम्। भवभूयतः
वानप्रस्थयनयमं
यववृणोयत
तियव
दयक्षणारण्यप्रवेशयचिदशशनावःरे ।
एतायन तायन याररयनर्शररणीतटेषु
वयखानःायश्रततरूयण तपोवनायन।
येष्वायतथेयपरमा ययमनो भजन्द्ते
नीवारमुयटपचना ाृयभणो ाृभायण॥ (उ.रा.१.२५)
पवशतािप्रवभन्द्िया नद्यास्तीरे षु वृक्षाणां मध्ये तपोवनायन
ःयन्द्त। ति वानप्रस्थाश्रयमणः वःयन्द्त । अि कयवना
वानप्रस्थयनयमः ःूयचतः । वयखानःः ,आयतथेयपरमाः,
ययमनः, नीवारमुयटपचनाः, ाृयभणः ययमनः इियेते शब्दाः
तयन्नयमं यनरूपययन्द्त। वयखानःशब्दस्य वानप्रस्थ इियथशः ।
यवखनःा
उपददटमाााशनः
ु ारी
आश्रमः
।
अि
ाौतमधमशःूिस्य
भरदत्तटीका
एवमयस्त
‘वयखानःो
वानप्रस्थः। यवखनःा प्रोक्ते न मााेन वतशत इयत । तेन यभ ः
आश्रमः प्राधान्द्येन प्रयतपाददतः’इयत । (ाौ.ध.ःू.३.२
भर.टीका)
एवमेव
ययमनः
इियनेन
असभंःाःियमस्तेयब्रह्मचयाशपररग्रभाख्यानां
यमानाम्
आचरणशीलाः इयत योामाााशनुःरणं ःूयचतम्। पुनः
आयतथेयपरमाः - अयतयथःिकारपराः, नीवारमुयटपचनाः –
मुयटपररयमतान्नपाचकाः,
ाृयभणः
पत्नया
धृतवानप्रस्थधमाशणः । इियेवं वानप्रस्थयनयमान्
भवभूयतः ःूयचतवान्।

ःभ
अि

यचिदशशनेन शान्द्तां यनराणवियाः ःीतायाः शरीरं
परामृशता रामेण ःुखदुःखयोरे करूपं दाम्पियमि प्रार्थ्यशते।
अयस्मन् पद्ये अियतं, आवरणािययात् इयत पदियं
अियतदशशनःम्बद्धम्। यद्ययप ःाक्षात् वेदान्द्तयःद्धान्द्तः अि
नोक्तः तथायप जीवब्रह्मणोरय क्ये अज्ञानरूप-आवरणभङ्ास्य
अपेक्षा अस्तीयत यवषयः ःूयचतः।
ःयञ्चतस्य कमशणः भोााय आिमा शरीरं धरयत इयत
वेदान्द्तयःद्धान्द्तः। दुमुशखवचनश्रवणेन मूर्छशतो रामः
जााररतः ःन् कथययत।
दुःखःंवेदनाययव रामे चयतन्द्यमाातम्।
ममोपघायतयभः
प्रानयवशज्रकीलाययतं
(उ.रा.१.४७)

हृदद॥

इयत।
यितीयेङ्के ‘अयस्मन्नास्ियप्रमुखाः प्रदेशे भूयांः उद्गीथयवदो
वःयन्द्त’ इयत आिेययाः वनदेवतां प्रयत कथनमयस्त।
उद्गीथयवदः
उद्गीथं
यवदन्द्तीयत।
ओंकाररूयपयिाुणािमकय काक्षरब्रह्म इयत उद्गीथपदस्याथशः।
छान्द्दोग्ये ‘ओयमियेतदक्षरमुद्गीथमुपाःीत’ इयत वचनात्।
यिानन्द्दाश्च मोदाश्च यि पुण्याश्च ःम्पदः।
वयराजा नाम ते लोकास्तेजःा ःन्द्तु ते यशवाः॥
(उ.रा.२.१२)
इयत
रामः
शम्भूकं
प्रयत
वदयत।
आिमानुभवजन्द्यःुखप्रायिस्थानं
वयराजनामकं
लोकं
प्राप्नोयिवियथशः। वयराजलोकः ब्रह्मलोकः। तिप्रािौ पुनः
शरीरधारणक्लेशो न भवतीयत। तल्लोकस्य ामनमााोऽयप
रामेन उक्तः ‘यशवास्ते पन्द्थानो देवयानाः’ इयत।
यनष्कामभावेन तपःकृ िवा प्रािािमज्ञानः देवयानेन पथा
ब्रह्मलोकं ाच्छतीयत छान्द्दोग्योपयनषदद उक्तम्।
अन्द्यदयप ‘नूनं ःङ्कल्पाभ्याःपाटवोपादान एष रामभरस्य
भ्रमः’ इयत छायाङ्के रामस्य वचनम्। ःीतायाः स्पशशः जातः
दकन्द्तु ःा न दृश्यते । तर्भश भ्रमएव । यनरन्द्तरयचन्द्तनेन
यचयन्द्तततस्य पदाथशस्य यवद्यमानिवेन जायमानः भ्रमः अि
ःूयचतः।

अियतं ःुखदुःखयोरनुातं ःवाशस्ववस्थाःु यद्
यवश्रामो हृदयस्य यि जरःा ययस्मन्नभायो रःः।
कालेनावरणािययािपररणते यिप्रेमःारे यस्थतं
भरं तस्य ःुमानुषस्य कथमप्येकं यभ तिप्रार्थ्यशते॥
(उ.रा.१.३९)
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दलयत हृदयं ााडोिेां यिधा तु न यभद्यते
वभयत यवकलः कायो मोभं न मुञ्चयत चेतनाम्।
ज्वलययत तनूमन्द्तदाशभः करोयत न भस्मःात्
प्रभरयत यवयधमशमशच्छेदी न कृ न्द्तयत जीयवतम्॥
(उ.रा.३.३१)
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ःीतायवरभी रामः वदयत। अिरामस्य यवरभशोकः
प्रयतपाददतः । भवशोके यनमग्नस्यायप एतादृशाः भावा
जायन्द्ते । क्षणे क्षणेऽन्द्यथाभूता धीयवकल्पा जायन्द्ते इयत
शङ्करभाविपादयः लघुवाक्यवृत्तौ प्रयतपाददतम्।
एको रःः करुण एव यनयमत्तभेदायद्भन्नः पृथक्पृथयावाश्रयते यववताशन्।
आवतशबुद्बुदतरङ्ामयान् यवकारानम्भो यथा ःयललमेव तु तिःमग्रम्॥ (उ.रा.३.४७)
तमःाया वचनम्। अिायप कयवना वेदान्द्तयवचारः
ःमानीतः। यथा एकमेव ब्रह्म मायोपायधकं ःत्
नानारूपायण आप्नोयत, तथा एक एव करुणरःः
उपायधभेदात्
तद्व्यजतेकयवभावाददयवशेषात्
शृङ्ााराददनानारःािमतां आप्नोयत इयत । एवं
यवद्याकल्पेन मरुता मेघानां भूयःामयप।
ब्रह्मणीव यववताशनां क्वायप प्रयवलयः
(उ.रा.६.६)

कृ तः॥

लवचन्द्रके िवोः युद्धप्रःङ्ां वणशयन् यवद्याधरः वदयत।
चन्द्रके तुप्रयुक्तवायव्यास्त्रजयनतेन
वायुना
लवप्रयुक्तवारुणास्त्रजयनतानां
अतायिवकानां
मेघानां
कु ियचत् प्रदेशे लयः ःजतेातः। कथयमयत उपमानं ददायत।
यथा आिमज्ञानेन अतायिवकानां ःकलनामरूपाददप्रपञ्चानां
ब्रह्मयण लयो भवयत इयत वेदान्द्तयवचारः प्रस्तुतः।
एवम् उत्तरामवररते नाटके दाशशयनकाः अनेके यवचाराः
प्रयतपाददताः ःयन्द्त।
पररशीयलतग्रन्द्थाः
1. उत्तरामचररतम्
2. जीवन्द्मुक्तयववेकः
3. वेदन्द्तःारः
4. यववेकचूडामयणः
5. रामायणम्
6. काव्यालङ्कारः
7. मनुस्मृयतः
8. नाट्यशास्त्रम्
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