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YakSha’s Questions Yaxaprashna

यूाः

YakSha’s Questions

अायः ३१३
वशैपंायन उवाच ।
स ददश हताातॄँोकपालािनव तुान ।्
यगुाे समन ुू ा े शबूितमगौरवान ॥् १॥
िविनकीण धनबुा णं ा िनहतमज ुनम ।्
भीमसने ं यमौ चोभौ िनिव चेातायषुः ॥ २॥
स दीघ मुं िनः शोकबापिरतुः ।
ताा पितताातॄवािासमितः ॥ ३॥
धमपऽुो महाबािव ललाप सिुवरम ।्
नन ुया महाबाहो ूितातं वकृोदर ॥ ४॥
सयुोधन भेािम गदया सििन रणे ।
थ तद मे सव िय नीरे िनपाितत े ॥ ५॥
महािन महाबाहो कुणां कीित वध न े ।
मनुसभंवा वाचो िवधिम यः ूित ौतुाः ॥ ६॥
भवतां िदवाचु ता भवुकथं मषृा ।
दवेाािप यदाऽवोचतूके ां धनय ॥ ७॥
सहॐाादनवरः कुिपऽुविेत व ै ।
उरे पािरयाऽ े च जगभुू तािन सव शः ॥ ८॥
िवूनां िौयं चषैामाहता  पनुरसा ।
ना जतेा रणे किदजतेा नषै किचत ॥् ९॥
सोऽयं मृवुशं यातः कथं िजमु हाबलः ।
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यूाः

अयं ममाशंां सहं शते े भमूौ धनयः ॥ १०॥
आिौ यं वयं नाथं ःखातेािन सिेहम ।
रणे ूमौ वीरौ च सदा शऽिुनबहणौ ॥ ११॥ रणे ूगौ
कथं िरपवुशं यातौ कुीपऽुौ महाबलौ ।
यौ सवा ाूितहतौ भीमसनेधनयौ ॥ १२॥
अँमसारमयं ननू ं दयं मम दः ।
यमौ यदतेौ ाऽ पिततौ नावदीय त े ॥ १३॥
शाा दशेकालापोयुाः िबयािताः ।
अकृा सशं कम  िकं शें पुषष भाः ॥ १४॥
अिवतशरीरााूमृशरासनाः ।
असंा भिुव स िकं शेमपरािजताः ॥ १५॥
सानिूनवािेः ससंुान ्ा ॅातॄहामितः ।
सखुं ूसुां ूिः िखः कां दशां गतः ॥ १६॥
एवमवेदेिमुा धमा ा स नरेरः ।
शोकसागर मो दौ कारणमाकुलः ॥ १७॥
इितकत तां चिेत दशेकालिवभागिवत ।्
नािभपदे े महाबाियानो महामितः ॥ १८॥
अथ सं धमा ा तदाऽऽानं तपः सतुः ।
एवं िवल बधा धम पऽुो यिुधिरः ॥ १९॥
बुा िविचयामास वीराः केन िनपाितताः ॥ २०॥
नषैां शूहारोऽि पदं नहेाि किचत ।्
भतूं महिददं मे ॅातरो यने मे हताः ॥ २१॥
एकामं िचियािम पीा वेािम वा जलम ।्
ा ु यधननेदेमपुाशं ु िविहतं कृतम ॥् २२॥
गाारराजरिचतं सततं िजबिुना ।
य काय मकाय वा सममवे भवतु ॥ २३॥
क िवसेीरो ृतरेकृतानः ।
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यूाः

अथवा पुषगैू ढःै ूयोगोऽयं रानः ॥ २४॥
भविेदित महाबिुब धा तदिचयत ।्
तासी िवषणेदेमदुकं िषतं यथा ॥ २५॥
मतृानामिप चतैषेां िवकृतं नवै जायत े ।
मखुवणा ः ूसा मे ॅातणॄािमिचयत ॥् २६॥
एकैकशौघबलािनमाुषसमान ।्
कोऽः ूितसमासते कालाकयमात े ॥ २७॥
एतने वसायने तोयं वगाढवान ।्
गाहमान तोयमिरा शौुवु े ॥ २८॥
य उवाच ।
अहं बकः शवैलमभो
नीता मया ूतेवशं तवानजुाः ।

ं पमो भिवता राजपऽु
न चेाृतो ाकरोिष ॥ २९॥

मा तात साहसं काषम म पवू पिरमहः ।
ूानुा त ु कौये ततः िपब हर च ॥ ३०॥
यिुधिर उवाच ।
िाणां वा वसनूां वा मतां वा ूधानभाक ् ।
पृािम को भवावेो नतैकुिनना कृतम ॥् ३१॥
िहमवाािरयाऽ िवो मलय एव च ।
चारः पव ताः केन पाितता भिूरतजेसः ॥ ३२॥
अतीव त े महम कृतं च बिलनां वर ।
या दवेा न गवा  नासरुा रासाः ॥ ३३॥
िवषहरेहायुे कृतं त े तहातुम ।्
न त े जानािम याय नािभजानािम काितम ॥्३४॥
कौतहूलं महातं सासं चागतं मम ।
यनेािुदयः समुिशरोरः ॥ ३५॥
पृािम भगवंाो भवािनह ितित ।
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यूाः

य उवाच ।
योऽहमि भिं त े नाि पी जलेचरः ॥ ३६॥
मयतै े िनहताः सव ॅातरे महौजसः ।
वशैपंायन उवाच ।
ततामिशवां ौुा वाचं स पषाराम ॥् ३७॥
य ॄवुतो राजपुब तदा ितः ।
िवपां महाकायं यं तालसमुयम ॥् ३८॥
लनाकूतीकाशमधृं पव तोपमम ।्
वृमािौ ितं ददश भरतष भः ॥ ३९॥
मघेगभंीरनादने तज यं महानम ।्
य उवाच ।
इमे त े ॅातरो राजाय माणा मयाऽसकृत ॥्४०॥
बलाोयं िजहीष तो व ै मिृदता मया ।
न पयेमदुकं राजाणािनह परीता ॥ ४१॥
पाथ  मा साहसं काषम म पवू पिरमहः ।
ूानुा त ु कौये ततः िपब हर च ॥ ४२॥
यिुधिर उवाच ।
न चाह ्ं कामय े य तव पवू पिरमहम ।्
कामं नतैशसंि सो िह पुषाः सदा ॥ ४३॥
यदाना माानं ूशसं े पुषष भ ।
यथा ूं त ु त े ूाितवािम पृ माम ॥् ४४॥
य उवाच ।
िकं िदािदमुयित के च तािभतराः ।
कनैमं नयित किं ूितितित ॥ ४५॥
यिुधिर उवाच ।
ॄािदमुयित दवेाािभतराः ।
धम ां नयित च से च ूितितित ॥ ४६॥
य उवाच ।
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केनिोिऽयो भवित केनििते महत ।्
केनिितीयवावित राजेन च बिुमान ॥् ४७॥
यिुधिर उवाच ।
ौतुने ौोिऽयो भवित तपसा िवते महत ।्
धृा ितीयवावित बिुमाृसवेया ॥ ४८॥
य उवाच ।
िकं ॄाणानां दवें क धमः सतािमव ।
कषैां मानषुो भावः िकमषेामसतािमव ॥ ४९॥
यिुधिर उवाच ।
ााय एषां दवें तप एषां सतािमव ।
मरणं मानषुो भावः पिरवादोऽसतािमव ॥ ५०॥
य उवाच ।
िकं िऽयाणां दवें क धमः सतािमव ।
कषैां मानषुो भावः िकमषेामसतािमव ॥ ५१॥
यिुधिर उवच ।
इमषेां दवें य एषां सतािमव ।
भयं व ै मानषुो भावः पिरागोऽसतािमव ॥ ५२॥
य उवाच ।
िकमकंे यियं साम िकमकंे यियं यजःु ।
का चषैां वणृतु े यं कां यो नाितवत त े ॥ ५३॥
यिुधिर उवाच ।
ूाणो व ै यियं साम मनो व ै यियं यजःु ।
ऋगकेा वणृतु े यं तां यो नाितवत त े ॥ ५४॥
य उवाच ।
िकंिदावपतां ौें िकंििवपतां वरम ।्
िकंिितमानानां िकंिसवतां वरम ॥् ५५॥
यिुधिर उवाच ।
वष मावततां ौें बीजं िनवपतां वरम ।्
गावः ूितमानानां पऽुः ूसवतां वरः ॥ ५६॥

yaxa.pdf 5



यूाः

य उवाच ।
इियाथा ननभुविुमाँोकपिूजतः ।
समंतः सव भतूानामुसो न जीवित ॥ ५७॥
यिुधिर उवाच ।
दवेताितिथभृानां िपतणॄामान यः ।
न िनव पित पानामुस स जीवित ॥ ५८॥
य उवाच ।
िकंिुतरं भमूःे िकंितरं च खात ।्
िकंिीयतरं वायोः िकंितरं तणृात ॥् ५९॥
यिुधिर उवाच ।
माता गुतरा भमूःे खात ि्पतोरथा ।
मनः शीयतरं वातािा बतरी तणृात ॥् ६०॥
य उवाच ।
िकंिुं न िनिमषित िकंिातं न चोपित ।
किृदयं नाि िकंिगेने वध त े ॥ ६१॥
यिुधिर उवाच ।
मः सुो न िनिमषडं जातं न चोपित ।
अँमनो दयं नाि नदी वगेने वध त े ॥ ६२॥
य उवाच ।
िकंिवसतो िमऽं िकंििऽं गहृे सतः ।
आतरु च िकं िमऽं िकंििऽं मिरतः ॥ ६३॥
यिुधिर उवाच ।
साथ ः ूवसतो िमऽं भाया  िमऽं गहृे सतः ।
आतरु िभषिऽं दान ं िमऽं मिरतः ॥ ६४॥
य उवाच ।
कोऽितिथः सव भतूानां िकंिम सनातनम ।्
अमतृं िकंििाजे िकंित स्व िमदं जगत ॥् ६५॥
यिुधिर उवाच ।
अितिथः सव भतूानामिः सोमो गवामतृम ।्
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सनातनोऽमतृो धम वायःु सव िमदं जगत ॥् ६६॥
य उवाच ।
िकंिदकेो िवचरते जातः को जायत े पनुः ।
िकंििम भषैं िकंिदावपनं महत ॥् ६७॥
यिुधिर उवाच ।
सयू  एको िवचरते चमा जायते पनुः ।
अििहम भषैं भिूमरापवनं महत ॥् ६८॥
य उवाच ।
िकंिदकेपदं ध िकंिदकेपदं यशः ।
िकंिदकेपदं य िकंिदकेपदं सखुम ॥् ६९॥
यिुधिर उवाच ।
दामकेपदं ध दानमकेपदं यशः ।
समकेपदं य शीलमकेपदं सखुम ॥् ७०॥
य उवाच ।
िकंिदाा मनु िकंिवैकृतः सखा ।
उपजीवनं िकंिद िकंिद परायणम ॥् ७१॥
यिुधिर उवाच ।
पऽु आा मनु भाया  दवैकृतः सखा ।
उपजीवनं च पज ो दानम परायणम ॥् ७२॥
य उवाच ।
धानामुमं िकंिद ्धनानां ात ि्कमुमम ।्
लाभानामुमं िकंात स्खुानां ािमुमम ॥् ७३॥
यिुधिर उवाच ।
धानामुमं दां धनानामुमं ौतुम ।्
लाभानां ौये आरोयं सखुानां तिुमा ॥ ७४॥
य उवाच ।
क धमः परो लोके क धमः सदा फलः ।
िकं िनय न शोचि कै सिन जीय त े ॥ ७५॥
यिुधिर उवाच ।
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आनशृंं परो धम यी धम ः सदा फलः ।
मनो य न शोचि सिः सिन जीय त े ॥ ७६॥
य उवाच ।
िकं न ु िहा िूयो भवित िकं न ु िहा न शोचित ।
िकं न ु िहाऽथ वावित िकं न ु िहा सखुी भवते ॥् ७७॥
यिुधिर उवाच ।
मान ं िहा िूयो भवित बोधं िहा न शोचित ।
कामं िहाऽथ वावित लोभं िहा सखुी भवते ॥् ७८॥
य उवाच ।
िकमथ ॄाणे दान ं िकमथ नटनत के ।
िकमथ चवै भृषे ु िकमथ चवै राजस ु॥ ७९॥
यिुधिर उवाच ।
धमा थ ॄाणे दान ं यशोथ नटनत के ।
भृषे ु भरणाथ व ै भयाथ चवै राजस ु॥ ८०॥
य उवाच ।
केन िदावतृो लोकः केन ि ूकाशते ।
केन जित िमऽािण केन ग न गित ॥ ८१॥
यिुधिर उवाच ।
अाननेावतृो लोकमसा न ूकाशते ।
लोभाजित िमऽािण सात ्ग न गित ॥ ८२॥
य उवाच ।
मतृः कथं ाुषः कथं रां मतृं भवते ।्
ौां मतृं कथं वा ात क्थं यो मतृो भवते ॥् ८३॥
यिुधिर उवाच ।
मतृो दिरिः पुषो मतृं रामराजकम ।्
मतृमौोिऽयं ौां मतृो यदिणः ॥ ८४॥
य उवाच ।
का िदिमदुकं ूों िकमं िकंच व ै िवषम ।्
ौा कालमाािह ततः िपब हर च ॥ ८५॥
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यिुधिर उवाच ।
सो िदजलमाकाशं गौरं ूाथ ना िवषम ।्
ौा ॄाणः कालः कथं वा य मसे॥ ८६॥
य उवाच ।
तपः िकंलणं ूों को दम ूकीित तः ।
मा च का परा ोा का च ः पिरकीित ता ॥ ८७॥
यिुधिर उवाच ।
तपः धमवित ं मनसो दमनं दमः ।
मा सिहुं रकाय िनवत नम ॥् ८८॥
य उवाच ।
िकं ान ं ूोते राजः शम ूकीित तः ।
दया च का परा ूोा िकाज वमदुातम ॥् ८९॥
यिुधिर उवाच ।
ान ं ताथ सबंोधः शमिूशाता ।
दया सव सखुिैषमाज वं समिचता ॥ ९०॥
य उवाच ।
कः शऽु ज यः प ुसंां क ािदरनकः ।
कीश तृः साधरुसाधःु कीशः तृः ॥ ९१॥
यिुधिर उवाच ।
बोधः सुज यः शऽलुभो ािदरनकः ।
सवभतूिहतः साधरुसािन द यः तृः ॥ ९२॥
य उवाच ।
को मोहः ूोते राज मानः ूकीित तः ।
िकमालं च िवयें क शोकः ूकीित तः ॥ ९३॥
यिुधिर उवाच ।
मोहो िह धम मढूं मानाािभमािनता ।
धम िनियताऽऽलं शोकानमुते ॥ ९४॥
य उवाच ।
िकं यै मिृषिभः ूों िकं च धयै मदुातम ।्
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ान ं च िकं परं ूों दान ं च िकिमहोते ॥ ९५॥
यिुधिर उवाच ।
धम िरता यै धयै िमियिनमहः ।
ान ं मनोमलागो दान ं व ै भतूरणम ॥् ९६॥
य उवाच ।
कः पिडतः पमुायेो नािकः क उते ।
को मखू ः क कामः ात क्ो मर इित तृः ॥ ९७॥
यिुधिर उवाच ।
धम ः पिडतो येो नािको मखू  उते ।
कामः ससंारहतेु ापो मरः तृः ॥ ९८॥
य उवाच ।
कोऽहार इित ूोः क दभंः ूकीित तः ।
िकं तवैं परं ूों िकं तशैुमुते ॥ ९९॥
यिुधिर उवाच ।
महाानमहारो दो धम जोयः ।
दवैं दानफलं ूों पशैुं परषणम ॥् १००॥
य उवाच ।
धम ाथ  काम पररिवरोिधनः ।
एषां िनिवानां कथमकेऽ समः ॥ १०१॥
यिुधिर उवाच ।
यदा धम  भाया  च पररवशानगुौ ।
तदा धमा थ कामानां ऽयाणामिप समः ॥ १०२॥
य उवाच ।
अयो नरकः केन ूाते भरतष भ ।
एते पृतः ूं तीयं वुमहिस ॥ १०३॥
यिुधिर उवाच ।
ॄाणं यमाय याचमानमिकनम ।्
पाीित यो ॄयूात स्ोऽयं नरकं ोजते ॥् १०४॥
वदेषे ु धम शाषे ु िमा यो व ै िजाितष ु ।
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दवेषे ु िपतधृमष ु सोऽयं नरकं ोजते ॥् १०५॥
िवमान े धन े लोभाानभोगिवविज तः ।
पााीित यो ॄयूात स्ोऽयं नरकं ोजते ॥् १०६॥
य उवाच ।
राजुलेन वृने ाायने ौतुने वा ।
ॄायं केन भवित ूॄूतेत स्िुनितम ॥् १०७॥
यिुधिर उवाच ।
ौणु ु य कुलं तात न ाायो न च ौतुम ।्
कारणं िह िजे च वृमवे न सशंयः ॥ १०८॥
वृं यने सरंं ॄाणने िवशषेतः ।
अीणवृो न ीणो वृतु हतो हतः ॥ १०९॥
पठकाः पाठकावै य े चाे शािचकाः ।
सव सिननो मखूा  यः िबयावा पिडतः ॥ ११०॥
चतवुदोऽिप वृ ः स शिूादितिरते ।
योऽिहोऽपरो दाः स ॄाण इित तृः ॥ १११॥
य उवाच ।
िूयवचनवादी िकं लभते
िवमिृशतकाय करः िकं लभते ।
बिमऽकरः िकं लभते
धम रतः िकं लभते कथय ॥ ११२॥
यिुधिर उवाच ।
िूयवचनवादी िूयो भवित
िवमिृशतकाय करोऽिधकं जयित ।
बिमऽकरः सखुं वसते
य धमरतः स गितं लभते ॥ ११३॥
य उवाच ।
को मोदत े िकमाय कः पाः का च वाित का ।
वद मे चतरुः ूातृा जीव ु बावाः ॥ ११४॥
यिुधिर उवाच ।
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पमऽेहिन षे वा शकं पचित े गहृे ।
अनणृी चाूवासी च स वािरचर मोदत े ॥ ११५॥
अहहिन भतूािन गीह यमालयम ।्
शषेाः ावरिमि िकमाय मतः परम ॥् ११६॥
तकऽूितः ौतुयो िविभ
नकैो ऋिषय  मतं ूमाणम ।्
धम  तं िनिहतं गहुायां
महाजनो यने गतः स पाः ॥ ११७॥
अिहामोहमये कटाहे
सयूा िना रािऽिदवेनने ।
मासत ुदवपिरघनने
भतूािन कालः पचतीित वाता  ॥ ११८॥
य उवाच ।
ााता मे या ूा याथातं परप ।
पुषं िदान ाािह य सवधनी नरः ॥ ११९॥
यिुधिर उवाच ।
िदवं शृित भिूमं च शः पुयने कम णा ।
याव शो भवित तावुष उते ॥ १२०॥
तु े िूयािूय े य सखुःखे तथवै च ।
अतीतानागत े चोभ े स व ै सव धनी नरः ॥ १२१॥
य उवाच ।
ाातः पुषो राज सवधनी नरः ।
तामकंे ॅातणॄां यिमिस स जीवत ु ॥ १२२॥
यिुधिर उवाच ।
ँयामो य एष राो बहृाल इवोितः ।
ढूोरो महाबान कुलो य जीवत ु ॥ १२३॥
य उवाच ।
िूये भीमसनेोऽयमज ुनो वः परायणम ।्
स काकुलो राजापं जीविमिस ॥ १२४॥
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य नागसहॐणे दशसने व ै बलम ।्
तुं तं भीममुृ नकुलं जीविमिस ॥ १२५॥
तथनै ं मनजुाः ूाभमसने ं िूयं तव ।
अथ केनानभुावने सापं जीविमिस ॥ १२६॥
य बाबलं सव पाडवाः समपुासत े ।
अज ुन ं तमपाहाय नकुलं जीविमिस ॥ १२७॥
यिुधिर उवाच ।
धम  एव हतो हि धम रित रितः ।
ताम न जािम मा नो धम हतोऽवधीत ॥् १२८॥
आनशृंं परो धम ः परमाथा  मे मतम ।्
आनशृंं िचकीषा िम नकुलो य जीवत ु ॥ १२९॥
धमशीलः सदा राजा इित मां मानवा िवः ।
धमा  चिलािम नकुलो य जीवत ु ॥ १३०॥
कुी चवै मािी च े भाय त ु िपतमु म ।
उभ े सपऽु े ातां व ै इित मे धीयत े मितः ॥ १३१॥
यथा कुी तथा मािी िवशषेो नाि मे तयोः ।
मातृां समिमािम नकुलो य जीवत ु ॥ १३२॥
य उवाच ।
त तऽेथा  कामा आनशृंं परं मतम ।्
ताे ॅातरः सव जीव ु भरतष भ ॥ १३३॥
इित ौीमहाभारत ेआरयके पव िण आरणयेपव िण यूे
ऽयोदशािधकिऽशततमोऽयः ॥
॥ इित॥

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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