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महाभारते वनपववणि युधिष्ठिरसपवसंवादः- एका समीक्षा 
 

Sujatha Balasubramanian 

 

प्रस्तावना 
महर्षिवेदव्यासेन प्रणीतं महाकावं्य महाभारतं को न जानातत? न केवलं 

ऐततहाससकग्रन्थोऽयम ् अपितु धमिग्रन्थो मोक्षशास्त्रञ्च। वेदेषु उिपनषतु्स पनपहतं 

िारमार्थिकशाश्वतज्ञानं महर्षिणा वेदव्यासेन अततसरलतया मनोरञ्जकशैल्या 

काव्येऽसिन ्सुबोतधतम।् यद्यपि अस्य काव्यस्य मुख्या कथा आयावतीयराजवंशानां 

िरस्परराजनैततकसङघषिस्य वणिनम ् असि, तत्रैव मध्य े मध्ये आत्मतत्त्वपववेचनं, 

धमिस्य िररभाषास्वरूिलक्ष्णणापन, मोक्षापदिुरुषाथिप्रापतिः इत्यादयिः 

आध्यातत्मकपवषयािः अपि योसजतािः भगवता व्यासेन। यतो पह कथाख्ययापयकापदतभिः 

सामान्यजनािः पनगूढं ज्ञानमपि अनायासेन गहृ्णपि। 

वनिविणण यक्षधमिराजयोिः संवादिः सुप्रससद्ध एव। तथैव वनिविणिः १८१ तमे 

अध्यायेऽपि कश्चन चचायोग्य सम्वादिः वतिते यसिन ् कापनचन मौणलकतत्त्वापन 

िररलक्ष्यिे। अयं संवादो भवतत युतधपिरनहुषयोमिध्ये।  

 

ववषयालोचना 
दू्यतक्रीडायां िरासजतािः राज्यात ्िररभ्रष्ािः िाण्डवािः दै्वतवने पवचरििः आसन।् । एकदा 

गहनारण्ये अटन ् ससंहनादं कुविन ् भीमसेनिः एकां कन्दरां प्रपवष्वान ् यत्र कश्चन 

पवशालकायिः घोरिः महासिििः पनद्रायमाणिः आसीत।् पनद्राभङ्गिीपडतिः कु्षधार्दितिः सिः 

भुजङ्गिः भीमसेनं सहसा अभ्येत्य बलेन जग्राह। तस्य आकृततिः भयङ्करासीत।् तस्य 

स्पशिमात्रेण भीमिः पनबिलोऽभूत।् दशसहस्रगजबलयुक्तोऽपि भीमसेनिः नागवशात ्

आत्मानं मोकु्तम ्असमथो आसीत।्  

प्रातवान ् यत्र नागग्रिो भीमिः आसीत।् सििभोगेनवेपष्तं सहोदरं दृष्ट्वा धमिराजिः 

आशचयिचपकतोऽभूत।् 'कोऽयं िन्नगशे्रििः येन मम अततपवक्रमो भ्राता अनायासेन 

ग्रहीतिः, पनश्चयेन देवो वा दैत्यो वा भवेत ्इतत तचियन ्युतधपिरिः पवनम्रतया भ्रातरं  
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भीममं मोचपयतंु तं महोरगमयाचत। युतधपिरस्य कथनं 

शु्रत्वा सिः िन्नगिः स्वस्य वतृ्तािं श्रावपयतुमारब्धिः। अहो 

पवतचत्रा सथथततिः। सिः नागराजोऽपि चन्द्रवंशीय आसीत ्

अतिः भीमयुतधपिरयोिः िूविजिः।  

"सोमादुत्तिन्नस्य महाराजस्य आयोिः िुत्रो नहुषो नाम 

राजासम।् बहुतभयिज्ञैिः तिसा स्वाध्यायेन दमेन च 

त्रैलोक्यातधितं्य मया प्रातम।् पकिु तदैश्वयं समासाद्य 

अततगर्वितोऽभवम।् मदान्धिः काममोपहतोऽहं 

ब्राह्मणशे्रिान ् सशपबकाम ् ऊढ्वा माम ् इन्द्रभवनं नेतंु 

आपदष्वान।् शचीदेव्या सह सङ्गमाथिम ्अधीरोऽहं माम ्

स्कन्ध ेवहतिः शनैिः शनैिः गच्छतिः तान ्पवप्रान ्सिि सिि इतत 

अिशब्ैिः प्रतापडतवान।् मम असभ्यव्यवहारेण कु्रद्धिः 

सन ् अगस्त्यमुपनिः मां एवं शशाि 'यतो पह सिेतत 

दुविचसा त्वया मयादोल्लङ्घनमभूत ् अतिः सििशरीरे 

भूलोकवासिः कतिव्यिः'। तदैव अत्राहं नागरूि ेवसन्नसि। 

आगच्छतं प्राणणनं भुङ्वा कालं याियापम। तवानुजिः 

भीमसेनिः पदवसस्य षिे भागे मया ग्रहीतिः अतिः मम 

आहारिः । नाहं तं त्यक्षापम। 

युतधपिरिः मनस्सिुलनम ् अत्यवा तं नागरूिधाररणं 

िूविजं िुनिः नमसृ्कत्य शािपवमोचनस्योिायम ्अिचृ्छत।् 

युतधपिरस्य धैयेण शीलस्वभावेन च ततृिः नहुषोऽवदत ्

"महर्षिणा अगस्त्येनोक्तम ् यत ् यदा मम वंशजिः 

िाण्डुिुत्रिः युतधपिरिः मम प्रश्ननानां यथोतचतम ् उत्तरं 

दास्यतत तदा अहं शािपवमुक्तो भपवष्यापम। 

"अहमेव स िाण्डुिुत्रो युतधपिरिः। िचृ्छतु भवान।् 

यावच्छक्यम ्उत्तररतंु यतेऽहम"् इतत युतधपिरिः प्रत्यवदत।् 

 

सिि उवाच 

 

ब्राह्मणिः को भवेद् राजन ्वेदं्य ककं च युतधपिर । 

ब्रवीह्यततमततं त्वां पह वाकै्यरनुपममीमहे ।। 

(३/१८०/२०) 

 

को भवेत ् ब्राह्मणिः ककं ज्ञानं अर्जितव्यम?् इत्यासीत ्

नहुषस्य प्रथमिः प्रश्निः।  

युतधपिर उवाच 

 

सतं्य दानं क्षमा शीलमानशंृसं्य तिो घणृा 

दृश्यिे यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इतत ितृिः।। 

(३/१८०/२१) 

 

यसिन ् िुरूष े सतं्य, दानं, क्षमा, सुशीलता, करूणा, 

तिस्या तथा दया इत्येतगुेणािः वतिि े सिः एव ब्राह्मण 

इतु्यच्यते।  

 

शूद्र ेतु यद् भवेल्लक्ष्म पद्वजे तच्च न पवद्यते। 

न व ै शूद्रो भवेचू्छद्रो ब्राह्मणिः न च ब्राह्मणिः ।। 

(३/१८०/२५) 

 

एते गुणािः यपद शूद्र ेपवद्यि ेतर्हि तं शूद्रपमतत कथपयतंु न 

शक्यते। एवमेव यपद सत्यापद गुणािः कसिंसश्चत ्पद्वजे न 

िररलक्ष्यि ेसिः ब्राह्मण इतत कथपयतुम ्नाहितत।  

 

यत्रेदानीं मसासिि संसृ्कतं वतृ्तपमष्यते। 

तं ब्राह्मणं िूविमुक्तवान ्भुजगोत्तम।। (३/१८०/३७) 

 

लोकेऽसिन ्यिः संस्कारी सदाचारी शीलस्वभावी वतित े

सिः एव ब्राह्मण इतत मे मततिः। 

 

सिुष्िः नहुषोऽपि प्रत्योवाच 

 

सतं्य दामििो दानं कहंसा धमिपनत्यता । 

साधकापन सदा िंुसाम ् न जाततनि कुलं निृ 

।।(३/१८०/४२) 

 

सतं्य, इन्द्रीयसंयमं, तिस्या, दानं अकहंसा एतभरेव िुरुषिः 

ससद्तधं प्राप्नोतत, न तु जाततकुलापदतभिः।  

स्ववंशजस्य युतधपिरस्य पववेकेन सशष्व्यवहारेण 

मनोबलेन च ततृिः सिः सििरूिी नहुष आशीविचनैिः सह 

भीमसेनं मुमोच। 
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पकिु संवादोऽत्र न समातिः। सदाज्ञानपििासुिः 

धमिराजोऽतचियत ् -"एष मम िूविजिः। यद्यपि संप्रतत 

भुजङ्गवेशधारी असि तथापि िुरा नैके यज्ञादयिः 

कृतािः। अत एतिात ्ज्ञातंु बहवो पवषयािः भवेयुिः। इतत 

पवतचन्त्य युतधपिरिः िचृ्छको भूत्वा नानापवधान ्

प्रश्नानिचृ्छत।् 

  

युतधपिर उवाच 

 

कथं स्वगे गततिः सिि कमिणां च फलं धु्रवम।् 

अशरीरस्य दृश्यते प्रबू्रपह पवषयांश्च मे। 

 

हे सिि देहािे आत्मनिः का गततिः? स्वगिप्रापतिः कथं 

भवतत?  

 

सिि उवाच 

 

ततस्रो व ैगतयो राजन ्िररदृष्ािः स्वकमितभिः। 

मानुषं स्वगिवासश्च ततयिग्योपनषु तत ्पत्रधा ।। 

 

स्वकमिफलानुसारेण जीवानां ततस्रो गतयो दृश्यिे- 

स्वगिलोकप्रापतिः, मानुषजन्म, िशुिक्षीत्यापदषु 

ततयिग्योपनषु जन्म। 

यपद कश्चन मानुषं जन्म लब्ध्वापि कामक्रोधकहंसापदषु 

असक्तिः सन ् मानवतातिः भ्रष्ो भवतत तर्हि िुन: 

मानवीयजन्मस्य अतधकारं त्यवा ततयिग्योनौ जायते। 

तत्रैव दानापद शुभकमिणा मनुष्यस्य स्वगिप्रापतिः भवतत।  

एवं नहुषो बहुभ्यिः वषेभ्यिः सङ्कणलतं ज्ञानं ति ै

सहषिमयच्छत।् तदनिरं शािपवमुक्तिः सन ् पदव्यरूिं 

धतृ्वा पदवं जगाम। 

 

उपसंहारः 

प्रसङ्गादिात ् ककं वेद्यम?्मानविः सामासजकप्राणी। 

समाजे तस्य कातचत ् प्रततिा कातचत ् मयादा वतिते। 

पकिु इयं प्रततिा मयादा वा क्षणभङ्गुरा । सवासु 

सथथततषु स्वस्य आचरणं कथं भवेपदतत सविदा 

तचिनीयम।् यपद कोऽपि मागिभ्रष्ो भवतत (यथा अस्यां 

कथायां नहुषिः) तर्हि सत्सङ्गेन (अत्र युतधपिरिः) िुनिः 

सन्मागे आगच्छतत। अपि च यसिन ्समाजे प्रधानतया 

जाततकुलादीनाम ्अिेक्षया चररत्रेण, व्यवहारेण गुणैरेव 

मानवस्य अतभज्ञानं भवेतत, सिः समाजो राष्ट्रो वा 

उतृ्कष्तां िररिूणितां च प्राप्नोतत। 
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