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YakSha’s Questions Yaxaprashna

યક્ષપ્રશ્નાઃ

YakSha’s Questions

અ યાયઃ ૩૧૩
વૈશપંાયન ઉવાચ ।
સ દદશર્ હતા ભ્રા ઁ લાેકપાલાિનવ ચ્યુતાન્ ।
યુગા તે સમનપુ્રાપ્તે શક્રપ્ર તમગાૈરવાન્॥ ૧॥
િવિનક ણર્ધનુબાર્ણં દૃ ટ્વા િનહતમજુર્નમ્ ।
ભીમસનંે યમાૈ ચાેભાૈ િનિવચેષ્ટા ગતાયષુઃ॥ ૨॥
સ દ ઘર્મુ ણં િનઃશ્વસ્ય શાેકબા પપિર લુતઃ ।
તા દૃ ટ્વા પ તતા ભ્રા સવા શ્ચ તાસમ વતઃ॥ ૩॥
ધમર્પતુ્રાે મહાબાહુિવલલાપ સિુવ તરમ્ ।
નનુ વયા મહાબાહાે પ્ર તજ્ઞાતં કાેદર॥ ૪॥
સયુાેધનસ્ય ભે સ્યા મ ગદયા સ ક્થિન રણે ।
વ્યથ તદદ્ય મે સવ વિય નીરે િનપા તતે॥ ૫॥
મહાત્મિન મહાબાહાે કુ ણાં ક તવધર્ને ।
મનુ યસભંવા વાચાે િવધ મ યઃ પ્ર ત શ્રુતાઃ॥ ૬॥
ભવતાં િદવ્યવાચ તુ તા ભવ તુ કથં ષા ।
દેવાશ્ચાિપ યદાઽવાેચ સતૂકે વાં ધન જય॥ ૭॥
સહસ્રાક્ષાદનવરઃ કુ તપતુ્ર તવે ત વૈ ।
ઉત્તરે પાિરયાત્રે ચ જગુભૂર્તાિન સવર્શઃ॥ ૮॥
િવપ્રનષ્ટાં શ્રયં ચષૈામાહતાર્ પનુર જસા ।
નાસ્ય જેતા રણે ક શ્ચદજેતા નષૈ કસ્ય ચત્॥ ૯॥
સાેઽયં ત્યુવશં યાતઃ કથં જ મર્હાબલઃ ।
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અયં મમાંશાં સહંત્ય શતેે ભૂમાૈ ધન જયઃ॥ ૧૦॥
આ શ્રત્ય યં વયં નાથં દુઃખા યેતાિન સિેહમ ।
રણે પ્રમત્તાૈ વીરાૈ ચ સદા શત્રુિનબહર્ણાૈ॥ ૧૧॥ રણે પ્રગ ભાૈ

કથં િરપવુશં યાતાૈ કુ તીપતુ્રાૈ મહાબલાૈ ।
યાૈ સવાર્સ્ત્રાપ્ર તહતાૈ ભીમસનેધન જયાૈ॥ ૧૨॥
અ મસારમયં નનંૂ હૃદયં મમ દુહૃર્દઃ ।
યમાૈ યદેતાૈ દૃ ટ્વાઽદ્ય પ તતાૈ નાવદ યર્તે॥ ૧૩॥
શાસ્ત્રજ્ઞા દેશકાલજ્ઞા તપાેયુક્તાઃ િક્રયા વતાઃ ।
અકૃ વા સદશૃં કમર્ િક શે વં પુ ષષર્ભાઃ॥ ૧૪॥
અિવક્ષતશર રાશ્ચા યપ્ર ષ્ટશરાસનાઃ ।
અસજં્ઞા ભુિવ સઙ્ગ ય િક શે વમપરા જતાઃ॥ ૧૫॥
સાનૂિનવાદ્રઃે સસંપુ્તાન્ દૃ ટ્વા ભ્રા ન્મહામ તઃ ।
સખંુ પ્રસપુ્તાં પ્ર વન્નઃ ખન્નઃ કષ્ટાં દશાં ગતઃ॥ ૧૬॥
અેવમવેેદ મત્યુ વા ધમાર્ત્મા સ નરેશ્વરઃ ।
શાેકસાગર મ યસ્થાે દ યાૈ કારણમાકુલઃ॥ ૧૭॥
ઇ તકતર્વ્યતાં ચે ત દેશકાલિવભાગિવત્ ।
ના ભપેદે મહાબાહુ શ્ચ તયાનાે મહામ તઃ॥ ૧૮॥
અથ સં ત ય ધમાર્ત્મા તદાઽઽત્માનં તપઃ સતુઃ ।
અેવં િવલ ય બહુધા ધમર્પતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ॥ ૧૯॥
બુદ્ યા િવ ચ તયામાસ વીરાઃ કેન િનપા તતાઃ॥ ૨૦॥
નષૈાં શસ્ત્રપ્રહારાેઽ ત પદં નેહા ત કસ્ય ચત્ ।
ભૂતં મહિદદં મ યે ભ્રાતરાે યને મે હતાઃ॥ ૨૧॥
અેકાગ્રં ચ તિય યા મ પી વા વે સ્યા મ વા જલમ્ ।
સ્યાત્તુ દુયાધનનેેદમપુાંશુ િવિહતં કૃતમ્॥ ૨૨॥
ગા ધારરાજર ચતં સતતં જહ્મબુ દ્ધના ।
યસ્ય કાયર્મકાય વા સમમવે ભવત્યુત॥ ૨૩॥
ક તસ્ય િવશ્વસદે્વ રાે દુ કૃતેરકૃતાત્મનઃ ।
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અથવા પુ ષૈગૂર્ઢૈઃ પ્રયાેગાેઽયં દુરાત્મનઃ॥ ૨૪॥
ભવેિદ ત મહાબુ દ્ધબર્હુધા તદ ચ તયત્ ।
તસ્યાસીન્ન િવષેણેદમુદકં દૂ ષતં યથા॥ ૨૫॥
તાનામિપ ચૈતષેાં િવકૃતં નવૈ યતે ।

મખુવણાર્ઃ પ્રસન્ના મે ભ્રા ણા મત્ય ચ તયત્॥ ૨૬॥
અેકૈકશશ્ચાૈઘબલાિનમા પુ ષસત્તમાન્ ।
કાેઽ યઃ પ્ર તસમાસતે કાલા તકયમાદતૃે॥ ૨૭॥
અેતને વ્યવસાયને તત્તાેયં વ્યવગાઢવાન્ ।
ગાહમાનશ્ચ તત્તાેયમ તિરક્ષા સ શશુ્રવુે॥ ૨૮॥
યક્ષ ઉવાચ ।
અહં બકઃ શવૈલમ સ્યભક્ષાે

નીતા મયા પ્રેતવશં તવાનુ ઃ ।
વં પ ચમાે ભિવતા રાજપતુ્ર
ન ચે પ્રશ્ના ચ્છતાે વ્યાકરાે ષ॥ ૨૯॥

મા તાત સાહસં કાષ મર્મ પવૂર્પિરગ્રહઃ ।
પ્રશ્નાનુ વા તુ કાૈ તેય તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૩૦॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
દ્રાણાં વા વસનૂાં વા મ તાં વા પ્રધાનભાક્ ।
ચ્છા મ કાે ભવા દેવાે નૈતચ્છકુિનના કૃતમ્॥ ૩૧॥

િહમવા પાિરયાત્રશ્ચ િવ યાે મલય અેવ ચ ।
ચ વારઃ પવર્તાઃ કેન પા તતા ભૂિરતજેસઃ॥ ૩૨॥
અતીવ તે મહ કમર્ કૃતં ચ બ લનાં વર ।
યાન્ન દેવા ન ગ ધવાર્ નાસરુાશ્ચ રાક્ષસાઃ॥ ૩૩॥
િવષહેરન્મહાયુદ્ધે કૃતં તે તન્મહાદ્ભુતમ્ ।
ન તે ના મ ય કાય ના ભ ના મ કાિઙ્ક્ષતમ્॥૩૪॥
કાૈતૂહલં મહ તં સા વસં ચાગતં મમ ।
યનેા યુ દ્વગ્ હૃદયઃ સમુ પન્ન શરાે વરઃ॥ ૩૫॥
ચ્છા મ ભગવં ત મા કાે ભવાિનહ તષ્ઠ ત ।

yaxa.pdf 3



યક્ષપ્રશ્નાઃ

યક્ષ ઉવાચ ।
યક્ષાેઽહમ મ ભદં્ર તે ના મ પક્ષી જલેચરઃ॥ ૩૬॥
મયૈતે િનહતાઃ સવ ભ્રાતર તે મહાજૈસઃ ।
વૈશપંાયન ઉવાચ ।
તત તામ શવાં શ્રુ વા વાચં સ પ ષાક્ષરામ્॥ ૩૭॥
યક્ષસ્ય બ્રવુતાે રાજન્નપુક્ર ય તદા સ્થતઃ ।
િવ પાક્ષં મહાકાયં યકં્ષ તાલસમુચ્છ્ર યમ્॥ ૩૮॥
વલનાકર્પ્રતીકાશમ યં પવર્તાપેમમ્ ।
ક્ષમા શ્રત્ય તષ્ઠ તં દદશર્ ભરતષર્ભઃ॥ ૩૯॥

મેઘગંભીરનાદેન તજર્ય તં મહા વનમ્ ।
યક્ષ ઉવાચ ।
ઇમે તે ભ્રાતરાે રાજ વાયર્માણા મયાઽસકૃત્॥૪૦॥
બલાત્તાેયં જહીષર્ ત તતાે વૈ િદતા મયા ।
ન પેયમુદકં રાજ પ્રાણાિનહ પર સતા॥ ૪૧॥
પાથર્ મા સાહસં કાષ મર્મ પવૂર્પિરગ્રહઃ ।
પ્રશ્નાનુ વા તુ કાૈ તેય તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૪૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
ન ચાહં્ કામયે યક્ષ તવ પવૂર્પિરગ્રહમ્ ।
કામં નૈત પ્રશસં ત સ તાે િહ પુ ષાઃ સદા॥ ૪૩॥
યદાત્મના વમાત્માનં પ્રશસંે પુ ષષર્ભ ।
યથા પ્રજ્ઞં તુ તે પ્રશ્ના પ્ર તવક્ષ્યા મ ચ્છ મામ્॥ ૪૪॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદાિદત્યમુન્નય ત કે ચ તસ્યા ભતશ્ચરાઃ ।
કશ્ચનૈમ તં નય ત ક મશ્ચ પ્ર ત તષ્ઠ ત॥ ૪૫॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
બ્રહ્માિદત્યમુન્નય ત દેવા તસ્યા ભતશ્ચરાઃ ।
ધમર્શ્ચા તં નય ત ચ સત્યે ચ પ્ર ત તષ્ઠ ત॥ ૪૬॥
યક્ષ ઉવાચ ।
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કેન વચ્છ્ર ાેિત્રયાે ભવ ત કેન વ દ્વ દતે મહત્ ।
કેન વદ્દિ્વતીયવા ભવ ત રાજ કેન ચ બુ દ્ધમાન્॥ ૪૭॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
શ્રુતને શ્રાેિત્રયાે ભવ ત તપસા િવ દતે મહત્ ।
ત્યા દ્વતીયવા ભવ ત બુ દ્ધમા દ્ધસવેયા॥ ૪૮॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક બ્રાહ્મણાનાં દેવ વં કશ્ચ ધમર્ઃ સતા મવ ।
કશ્ચષૈાં માનષુાે ભાવઃ િકમષેામસતા મવ॥ ૪૯॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
વા યાય અેષાં દેવ વં તપ અેષાં સતા મવ ।

મરણં માનષુાે ભાવઃ પિરવાદાેઽસતા મવ॥ ૫૦॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક ક્ષિત્રયાણાં દેવ વં કશ્ચ ધમર્ઃ સતા મવ ।
કશ્ચષૈાં માનષુાે ભાવઃ િકમષેામસતા મવ॥ ૫૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવચ ।
ઇ વસ્ત્રમષેાં દેવ વં યજ્ઞ અેષાં સતા મવ ।
ભયં વૈ માનષુાે ભાવઃ પિરત્યાગાેઽસતા મવ॥ ૫૨॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િકમેકં ય જ્ઞયં સામ િકમેકં ય જ્ઞયં યજુઃ ।
કા ચષૈાં તે યજ્ઞં કાં યજ્ઞાે ના તવતર્તે॥ ૫૩॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
પ્રાણાે વૈ ય જ્ઞયં સામ મનાે વૈ ય જ્ઞયં યજુઃ ।
ઋગેકા તે યજ્ઞં તાં યજ્ઞાે ના તવતર્તે॥ ૫૪॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદાવપતાં શ્રેષં્ઠ િક વિન્નવપતાં વરમ્ ।
િક વ પ્ર તષ્ઠમાનાનાં િક વ પ્રસવતાં વરમ્॥ ૫૫॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
વષર્માવતતાં શ્રેષં્ઠ બીજં િનવપતાં વરમ્ ।
ગાવઃ પ્ર તષ્ઠમાનાનાં પતુ્રઃ પ્રસવતાં વરઃ॥ ૫૬॥
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યક્ષ ઉવાચ ।
ઇ દ્રયાથાર્નનુભવ બુ દ્ધમાઁ લાેકપૂ જતઃ ।
સમંતઃ સવર્ભૂતાનામુચ્છ્વસ કાે ન વ ત॥ ૫૭॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
દેવતા ત થ ત્યાનાં િપ ણામાત્મનશ્ચ યઃ ।
ન િનવર્પ ત પ ચાનામુચ્છ્વસન્ન સ વ ત॥ ૫૮॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદુ્ગ તરં ભૂમેઃ િક વદુચ્ચતરં ચ ખાત્ ।
િક વચ્છ ઘ્રતરં વાયાેઃ િક વદ્બહુતરં ણાત્॥ ૫૯॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
માતા ગુ તરા ભૂમેઃ ખાત્ િપતાેચ્ચર તથા ।
મનઃ શીઘ્રતરં વાતા ચ્ચ તા બહુતર ણાત્॥ ૬૦॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વ સપુ્તં ન િન મષ ત િક વ તં ન ચાપે ત ।
કસ્ય વદૃ્ધદયં ના ત િક વદ્વગેેન વધર્તે॥ ૬૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
મ સ્યઃ સપુ્તાે ન િન મષત્ય ડં તં ન ચાપે ત ।
અ મનાે હૃદયં ના ત નદ વેગને વધર્તે॥ ૬૨॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વ પ્રવસતાે મતં્ર િક વ ન્મત્રં ગ્ હે સતઃ ।
આતુરસ્ય ચ િક મતં્ર િક વ ન્મત્રં મિર યતઃ॥ ૬૩॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
સાથર્ઃ પ્રવસતાે મતં્ર ભાયાર્ મતં્ર ગ્ હે સતઃ ।
આતુરસ્ય ભષ ઙ્મત્રં દાનં મતં્ર મિર યતઃ॥ ૬૪॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કાેઽ ત થઃ સવર્ભૂતાનાં િક વદ્ધમ સનાતનમ્ ।
અ તં િક વદ્રાજે દ્ર િક વત્ સવર્ મદં જગત્॥ ૬૫॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
અ ત થઃ સવર્ભૂતાનામ ગ્ ઃ સાેમાે ગવા તમ્ ।
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સનાતનાેઽ તાે ધમા વાયુઃ સવર્ મદં જગત્॥ ૬૬॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદેકાે િવચરતે તઃ કાે યતે પનુઃ ।
િક વ દ્ધમસ્ય ભષૈજં્ય િક વદાવપનં મહત્॥ ૬૭॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
સયૂર્ અેકાે િવચરતે ચ દ્રમા યતે પનુઃ ।
અ ગ્ િહમસ્ય ભષૈજં્ય ભૂ મરાપવનં મહત્॥ ૬૮॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદેકપદં ધ ય િક વદેકપદં યશઃ ।
િક વદેકપદં વગ્ય િક વદેકપદં સખુમ્॥ ૬૯॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
દાક્ષ્યમેકપદં ધ ય દાનમેકપદં યશઃ ।
સત્યમેકપદં વગ્ય શીલમેકપદં સખુમ્॥ ૭૦॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદાત્મા મનુ યસ્ય િક વદૈ્દવકૃતઃ સખા ।
ઉપ વનં િક વદસ્ય િક વદસ્ય પરાયણમ્॥ ૭૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
પતુ્ર આત્મા મનુ યસ્ય ભાયાર્ દૈવકૃતઃ સખા ।
ઉપ વનં ચ પજર્ યાે દાનમસ્ય પરાયણમ્॥ ૭૨॥
યક્ષ ઉવાચ ।
ધ યાનામુત્તમં િક વદ્ ધનાનાં સ્યાત્ િકમુત્તમમ્ ।
લાભાનામુત્તમં િકસ્યાત્ સખુાનાં સ્યા કમુત્તમમ્॥ ૭૩॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
ધ યાનામુત્તમં દાકં્ષ્ય ધનાનામુત્તમં શ્રુતમ્ ।
લાભાનાં શ્રેય આરાેગ્યં સખુાનાં તુ ષ્ટ ત્તમા॥ ૭૪॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કશ્ચ ધમર્ઃ પરાે લાેકે કશ્ચ ધમર્ઃ સદા ફલઃ ।
િક િનય ય ન શાેચ ત કૈશ્ચ સ ધનર્ યર્તે॥ ૭૫॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
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આ શસં્યં પરાે ધમર્સ્ત્રયી ધમર્ઃ સદા ફલઃ ।
મનાે ય ય ન શાેચ ત સ ધઃ સદ્ ભનર્ યર્તે॥ ૭૬॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક નુ િહ વા પ્રયાે ભવ ત િક નુ િહ વા ન શાેચ ત ।
િક નુ િહ વાઽથર્વા ભવ ત િક નુ િહ વા સખુી ભવેત્॥ ૭૭॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
માનં િહ વા પ્રયાે ભવ ત ક્રાેધં િહ વા ન શાેચ ત ।
કામં િહ વાઽથર્વા ભવ ત લાેભં િહ વા સખુી ભવેત્॥ ૭૮॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િકમથ બ્રાહ્મણે દાનં િકમથ નટનતર્કે ।
િકમથ ચવૈ ત્યેષુ િકમથ ચવૈ રાજસુ॥ ૭૯॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
ધમાર્થ બ્રાહ્મણે દાનં યશાેથ નટનતર્કે ।
ત્યેષુ ભરણાથ વૈ ભયાથ ચવૈ રાજસુ॥ ૮૦॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કેન વદા તાે લાેકઃ કેન વન્ન પ્રકાશતે ।
કેન ત્યજ ત મત્રા ણ કેન વગ ન ગચ્છ ત॥ ૮૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
અજ્ઞાનનેા તાે લાેક તમસા ન પ્રકાશતે ।
લાેભાત્ત્યજ ત મત્રા ણ સઙ્ગાત્ વગ ન ગચ્છ ત॥ ૮૨॥
યક્ષ ઉવાચ ।
તઃ કથં સ્યા પુ ષઃ કથં રાષ્ટ્રં તં ભવેત્ ।

શ્રાદં્ધ તં કથં વા સ્યાત્ કથં યજ્ઞાે તાે ભવેત્॥ ૮૩॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
તાે દિરદ્રઃ પુ ષાે તં રાષ્ટ્રમરાજકમ્ ।
તમશ્રાેિત્રયં શ્રાદં્ધ તાે યજ્ઞ વદ ક્ષણઃ॥ ૮૪॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કા િદ ક્કમુદકં પ્રાેક્તં િકમન્નં િકચ વૈ િવષમ્ ।
શ્રાદ્ધસ્ય કાલમાખ્યાિહ તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૮૫॥
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યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
સ તાે િદગ્જલમાકાશં ગાૈરન્નં પ્રાથર્ના િવષમ્ ।
શ્રાદ્ધસ્ય બ્રાહ્મણઃ કાલઃ કથં વા યક્ષ મ યસે॥ ૮૬॥
યક્ષ ઉવાચ ।
તપઃ િકલક્ષણં પ્રાેક્તં કાે દમશ્ચ પ્રક તતઃ ।
ક્ષમા ચ કા પરા પ્તાેક્તા કા ચ હૃઃ પિરક તતા॥ ૮૭॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
તપઃ વધમર્વ ત વં મનસાે દમનં દમઃ ।
ક્ષમા દ્વ દ્વસિહ વં હૃરકાયર્િનવતર્નમ્॥ ૮૮॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક જ્ઞાનં પ્રાેચ્યતે રાજકઃ શમશ્ચ પ્રક તતઃ ।
દયા ચ કા પરા પ્રાેક્તા િક ચાજર્વમુદાહૃતમ્॥ ૮૯॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
જ્ઞાનં ત વાથર્સબંાેધઃ શમ શ્ચત્તપ્રશા તતા ।
દયા સવર્સખુૈ ષ વમાજર્વં સમ ચત્તતા॥ ૯૦॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કઃ શત્રુદુર્જર્યઃ પુંસાં કશ્ચ વ્યાિદરન તકઃ ।
ક દશૃશ્ચ તઃ સાધુરસાધુઃ ક દશૃઃ તઃ॥ ૯૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
ક્રાેધઃ સદુુજર્યઃ શત્રુલાભાે વ્યાિદરન તકઃ ।
સવર્ભૂતિહતઃ સાધુરસાદુિનદર્યઃ તઃ॥ ૯૨॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કાે માેહઃ પ્રાેચ્યતે રાજકશ્ચ માનઃ પ્રક તતઃ ।
િકમાલસ્યં ચ િવજ્ઞેયં કશ્ચ શાેકઃ પ્રક તતઃ॥ ૯૩॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
માેહાે િહ ધમર્મૂઢ વં માન વાત્મા ભમાિનતા ।
ધમર્િન ક્રયતાઽઽલસ્યં શાેક વજ્ઞાનમુચ્યતે॥ ૯૪॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક સ્થૈયર્ ષ ભઃ પ્રાેક્તં િક ચ ધૈયર્મુદાહૃતમ્ ।
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નાનં ચ િક પરં પ્રાેક્તં દાનં ચ િક મહાેચ્યતે॥ ૯૫॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
વધમ સ્થરતા સ્થૈય ધૈયર્ મ દ્રયિનગ્રહઃ ।
નાનં મનાેમલત્યાગાે દાનં વૈ ભૂતરક્ષણમ્॥ ૯૬॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કઃ પ ડતઃ પુમા જ્ઞેયાે ના તકઃ કશ્ચ ઉચ્યતે ।
કાે મખૂર્ઃ કશ્ચ કામઃ સ્યાત્ કાે મ સર ઇ ત તઃ॥ ૯૭॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
ધમર્જ્ઞઃ પ ડતાે જ્ઞેયાે ના તકાે મખૂર્ ઉચ્યતે ।
કામઃ સસંારહેતુશ્ચ હૃત્તાપાે મ સરઃ તઃ॥ ૯૮॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કાેઽહઙ્કાર ઇ ત પ્રાેક્તઃ કશ્ચ દંભઃ પ્રક તતઃ ।
િક તદૈ્દવં પરં પ્રાેક્તં િક ત પૈશુ યમુચ્યતે॥ ૯૯॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
મહાજ્ઞાનમહઙ્કારાે દ ભાે ધમા વ ેચ્છ્ર યઃ ।
દૈવં દાનફલં પ્રાેક્તં પૈશુ યં પરદૂષણમ્॥ ૧૦૦॥
યક્ષ ઉવાચ ।
ધમર્શ્ચાથર્શ્ચ કામશ્ચ પર પરિવરાેિધનઃ ।
અેષાં િનત્યિવ દ્ધાનાં કથમેકત્ર સઙ્ગમઃ॥ ૧૦૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
યદા ધમર્શ્ચ ભાયાર્ ચ પર પરવશાનુગાૈ ।
તદા ધમાર્થર્કામાનાં ત્રયાણામિપ સઙ્ગમઃ॥ ૧૦૨॥
યક્ષ ઉવાચ ।
અક્ષયાે નરકઃ કેન પ્રા યતે ભરતષર્ભ ।
અેતન્મે ચ્છતઃ પ્રશં્ન તચ્છ ઘં્ર વક્તુમહર્ સ॥ ૧૦૩॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
બ્રાહ્મણં વયમાહૂય યાચમાનમિક ચનમ્ ।
પશ્ચાન્ન તી ત યાે બ્રૂયાત્ સાેઽક્ષયં નરકં વ્રજેત્॥ ૧૦૪॥
વેદેષુ ધમર્શાસે્ત્રષુ મ યા યાે વૈ દ્વ તષુ ।
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દેવષેુ િપ ધમષુ સાેઽક્ષયં નરકં વ્રજેત્॥ ૧૦૫॥
િવદ્યમાને ધને લાેભાદ્દાનભાેગિવવ જતઃ ।
પશ્ચાન્ના તી ત યાે બ્રૂયાત્ સાેઽક્ષયં નરકં વ્રજેત્॥ ૧૦૬॥
યક્ષ ઉવાચ ।
રાજ કુલને ત્તને વા યાયને શ્રુતને વા ।
બ્રાહ્મ યં કેન ભવ ત પ્રબ્રૂહ્યેતત્ સિુન શ્ચતમ્॥ ૧૦૭॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
શ્રુ યક્ષ કુલં તાત ન વા યાયાે ન ચ શ્રુતમ્ ।
કારણં િહ દ્વજ વે ચ ત્તમવે ન સશંયઃ॥ ૧૦૮॥
તં્ત યત્નને સરંકં્ષ્ય બ્રાહ્મણને િવશષેતઃ ।

અક્ષીણ ત્તાે ન ક્ષીણાે ત્તત તુ હતાે હતઃ॥ ૧૦૯॥
પઠકાઃ પાઠકાશ્ચવૈ યે ચા યે શાસ્ત્ર ચ તકાઃ ।
સવ વ્યસિનનાે મખૂાર્ યઃ િક્રયાવા સ પ ડતઃ॥ ૧૧૦॥
ચતવુદાેઽિપ દુ ર્ત્તઃ સ શદૂ્રાદ તિરચ્યતે ।
યાેઽ ગ્ હાતે્રપરાે દા તઃ સ બ્રાહ્મણ ઇ ત તઃ॥ ૧૧૧॥
યક્ષ ઉવાચ ।
પ્રયવચનવાદ િક લભતે
િવ શતકાયર્કરઃ િક લભતે ।
બહુ મત્રકરઃ િક લભતે
ધમ રતઃ િક લભતે કથય॥ ૧૧૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
પ્રયવચનવાદ પ્રયાે ભવ ત
િવ શતકાયર્કરાેઽિધકં જય ત ।
બહુ મત્રકરઃ સખંુ વસતે
યશ્ચ ધમર્રતઃ સ ગ ત લભતે॥ ૧૧૩॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કાે માેદતે િકમાશ્ચય કઃ પ થાઃ કા ચ વા તકા ।
વદ મે ચતુરઃ પ્રશ્ના તા વ તુ બા ધવાઃ॥ ૧૧૪॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।

yaxa.pdf 11



યક્ષપ્રશ્નાઃ

પ ચમેઽહિન ષષે્ઠ વા શકં પચ ત વે ગ્ હે ।
અ ણી ચાપ્રવાસી ચ સ વાિરચર માેદતે॥ ૧૧૫॥
અહ યહિન ભૂતાિન ગચ્છ તીહ યમાલયમ્ ।
શષેાઃ સ્થાવર મચ્છ ત િકમાશ્ચયર્મતઃ પરમ્॥ ૧૧૬॥
તકાઽપ્ર તષ્ઠઃ શ્રુતયાે િવ ભન્ન
નૈકાે ઋ ષયર્સ્ય મતં પ્રમાણમ્ ।
ધમર્સ્ય ત વં િનિહતં ગુહાયાં
મહાજનાે યને ગતઃ સ પ થાઃ॥ ૧૧૭॥
અ મન્મહામાેહમયે કટાહે
સયૂાર્ ગ્ ના રાિત્રિદવે ધનને ।
માસતુર્દવ પિરઘટ્ટનને
ભૂતાિન કાલઃ પચતી ત વાતાર્॥ ૧૧૮॥
યક્ષ ઉવાચ ।
વ્યાખ્યાતા મે વયા પ્રશ્ના યાથાત યં પર તપ ।
પુ ષં વદાની ં વ્યાખ્યાિહ યશ્ચ સવર્ધની નરઃ॥ ૧૧૯॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
િદવં શ ત ભૂ મ ચ શ દઃ પુ યને કમર્ણા ।
યાવ સ શ દાે ભવ ત તાવ પુ ષ ઉચ્યતે॥ ૧૨૦॥
તુલ્યે પ્રયા પ્રયે યસ્ય સખુદુઃખે તથવૈ ચ ।
અતીતાનાગતે ચાેભે સ વૈ સવર્ધની નરઃ॥ ૧૨૧॥
યક્ષ ઉવાચ ।
વ્યાખ્યાતઃ પુ ષાે રાજ યશ્ચ સવર્ધની નરઃ ।
ત મા વમેકં ભ્રા ણાં ય મચ્છ સ સ વતુ॥ ૧૨૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
યામાે ય અેષ રક્તાક્ષાે હચ્છાલ ઇવાે થતઃ ।

વ્યૂઢાેરસ્કાે મહાબાહુનર્કુલાે યક્ષ વતુ॥ ૧૨૩॥
યક્ષ ઉવાચ ।
પ્રય તે ભીમસનેાેઽયમજુર્નાે વઃ પરાયણમ્ ।
સ ક માન્નકુલાે રાજ સાપતં્ન વ મચ્છ સ॥ ૧૨૪॥
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યસ્ય નાગસહસ્રેણ દશસઙ્ખ્યને વૈ બલમ્ ।
તુલં્ય તં ભીમમુ જ્ય નકુલં વ મચ્છ સ॥ ૧૨૫॥
તથનંૈ મનુ ઃ પ્રાહુભ મસનંે પ્રયં તવ ।
અથ કેનાનુભાવને સાપતં્ન વ મચ્છ સ॥ ૧૨૬॥
યસ્ય બાહુબલં સવ પા ડવાઃ સમપુાસતે ।
અજુર્નં તમપાહાય નકુલં વ મચ્છ સ॥ ૧૨૭॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
ધમર્ અેવ હતાે હ ત ધમા રક્ષ ત ર ક્ષતઃ ।
ત માદ્ધમ ન ત્ય મ મા નાે ધમા હતાેઽવધીત્॥ ૧૨૮॥
આ શસં્યં પરાે ધમર્ઃ પરમાથાર્ચ્ચ મે મતમ્ ।
આ શસં્યં ચક ષાર્ મ નકુલાે યક્ષ વતુ॥ ૧૨૯॥
ધમર્શીલઃ સદા રા ઇ ત માં માનવા િવદુઃ ।
વધમાર્ન્ન ચ લ યા મ નકુલાે યક્ષ વતુ॥ ૧૩૦॥

કુ તી ચવૈ માદ્ર ચ દ્વે ભાય તુ િપતુમર્મ ।
ઉભે સપતુ્રે સ્યાતાં વૈ ઇ ત મે ધીયતે મ તઃ॥ ૧૩૧॥
યથા કુ તી તથા માદ્ર િવશષેાે ના ત મે તયાેઃ ।
મા યાં સમ મચ્છા મ નકુલાે યક્ષ વતુ॥ ૧૩૨॥
યક્ષ ઉવાચ ।
તસ્ય તેઽથાર્ચ્ચ કામાચ્ચ આ શસં્યં પરં મતમ્ ।
ત માત્તે ભ્રાતરઃ સવ વ તુ ભરતષર્ભ॥ ૧૩૩॥
ઇ ત શ્રીમહાભારતે આર યકે પવર્ ણ આરણેયપવર્ ણ યક્ષપ્રશ્ને
ત્રયાેદશાિધકિત્રશતતમાેઽ યયઃ॥
॥ ઇ ત॥

These verses form Ch. 297 of Prof. Tokunaga’s files,

and Ch. 313 of Pt. Kinjavadekar’s edition.

Following verses do not appear in the former:

4-20; 34; 66-67; 79-82;86-118; 128; 131 .
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