
देवदर्शनाय योग्यता  

च्वव प्रयोगः  

एकदा मण्डलराज्यस्य राजा आददत्यनाथः राज्यस्य व्यवस्थाां ननरीक्षित ां 
कच्स्मांच्ित ्ग्रामे भ्रमणां क वशन ्तेजच्स्वनमेकां  सन्याससनमपश्यत ्| बहवः 
जनाः तां वन्दमानाः आसन ्| इदां दृष्ट्वा,   तत्र उपच्स्थतान ्जनान ्राजा 
पषृ्टवान ्“कोSयां तेजस्वी प रुषः ? ककमथ ंयूयां सवे तां नमस्क वशच्न्त  ?” 
इनत | जन ः तस्य साधोः ववषये राज्ञे सव ंस्पष्टीकृत्य कथथतां यत ्एतेन 
साध ना पूव ंकस्यावप वदृ्धस्य जजशरीभूतां र्रीरां तरुणीकृतम ्इनत | ते राज्ञे 
कथथतवन्तः यत ्“सः साध ः देवस्य प्रत्यिां दर्शनां प्राप्तवान ्तथा न काः 
ससद्धीः  अवप प्राप्तवान ्अच्स्त”  इनत |  

 

ववस्मयीभूतः राजा झदिनत सङ्कल्पां कृतवान ्| देवदर्शनेन ससवद्धप्रानप्तः 
भवनत चेत ्मया अवप देवदर्शनां करणीयम ्“ इनत |  

अथग्रमे ददने, राजा तस्य राजसभायाां घोषणाां कृतवान ्“ ईश्वरः क त्र अच्स्त 
इनत यः दर्शयेत ्तस्म  योग्यम ्उपायनां दास्यासम ” इनत | ककन्त , कोSवप 
एतस्य उत्तरां दात ां न समथीभूतः | तदा राजा मच्न्त्रणम ्उक्तवान ् “एतस्य 
प्रश्नस्य उत्तरदानयत्वम ्इदानीां भवतः एव अच्स्त | भवता मासाभ्यन्तरम ्
उत्तरां दातव्यां नो चेत ्मया भवतः सर्रवछेदः कारनयष्यते “ इनत | राज्ञः 
वचनां श्र त्वा मन्त्री कातरीभूतः |  



एकः सप्ताहः अतीतः |  राज्ञे  प्रश्नस्य योग्यम ्उत्तरां कथां दातव्यसमनत 
महत्या थचन्तया ग्रस्तः मन्त्री एकदा  मागेण गवछन ्आसीत ्| तदा 
साधोः सेवकः तस्य असभम खम ्आगत्य नमस्कृत्य थचन्तायाः कारणां  
पषृ्टवान ्। “ स्वासमन ्थचच्न्ततः असस भवान ्इनत मन्ये | ककां  कारणां 
थचन्तायाः?” इनत | मन्त्री सेवकां  राज्ञः प्रश्नां श्रावनयत्वा थचन्तायाः कारणां 
स्पष्टीकृतवान ्| “ अहमेतस्य प्रश्नस्य उत्तरां न जानासम एव | अतः 
प्राणरिणाथ ंककां  कतशव्यम ्इनत  ववचारेण बह  थचच्न्ततः अच्स्म” | तदा 
सेवकः गम्भीरतया अवदत ्“ मच्न्त्रवयश, अलां थचन्तया | भवतः थचन्तायाः 
समाधानम ्अहां कररष्यासम | भवान ्माां राज्ञः समीपां नयत ” इनत | साधोः 
सेवकस्य ववश्वासपूण ंवचनां श्र त्वा मच्न्त्रणः मनसस ध यशम ्अङ्क रीभूतम ्| 
सः सेवकम ्अथग्रमे ददने एव राजसभाां नीत्वा “एषः साधोः सेवकः भवतः 
प्रश्नस्य उत्तरां दास्यनत” इनत राजानम ्अवदत ्| “साधारणः सेवकः एषः | 
मम प्रश्नस्य उत्तरां कथां दद्यात ्“ इनत सांदेहां राजा प्रकिीकृतवान ्| सः 
सेवकः त  ककमवप प्रनतवचनम ्अवदन ्चषकसमतां िीरां च एकाां र्लाकाां च 
प्राथशयत ्| िीरपात्रे आनीते र्लाकया िीरपात्रे िीरस्य आलोडनां क वशन ्
तत्र व उपाववर्त ्|  

ककच्चचत्कालानन्तरां राजा अपवृछत ्“ककसमदां कियते त्वया ?” साधोः 
सेवकः अवदत ्“हे राजन ्! िीरे नवनीताांर्ः अच्स्त इनत श्रूयते | अतः 
तस्य एव अन्वेषणां कुर् वन ् अस्मि “ इनत | राजा सम्भ्रमीभूय अवदत,् “ककन्त  
नवनीतां त  दध्नः मथनात ्प्राप्यते |  अतः आदौ  िीरां दथध करणीयां, 
तदनन्तरां मथनां करणीयम ्| तदा एव नवनीतां लभ्येत “ इनत |  



 

साधोः सेवकः अह्नाय अवदत ्“ महाराज , देवदर्शनमवप एवमेव | देवः त  
सवशत्र अच्स्त ककन्त  मनसस ववचाराणाां मथनम ्आवश्यकम ्| भक्तत्या 
ववना,  त्यागतपस्याददसभः ववना भगवान ्कथां दृश्यते? देवस्य दर्शनाथ ं
काथचत ्योग्यता सम्पादनीया खल  “ इनत | 
 

एतद् उत्तरां श्र त्वा सन्त ष्टीभूय राजा तस्म   सहस्रां   स वणशनाणकानन 
उपायनरूपेण दत्तवान ्|  

मन्त्री अवप अतीव म ददतः सन ्स्वगहृां ननगशतः | 
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