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રિસકપણું
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "રિસકપણુ"ં શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૨૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા, “જ ેહવે કીત�ન બોલવાં રાખો ને અમે આ એક વાત�પ કીત�ન બોલીએ તે સાંભળો.” પછી
પરમહંસે ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! બહુ સા�, તમો વાત કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનાં રિસક કીત�ન
ગાતા ગાતા જો એક ભગવાનના �વ�પમાં જ રસ જણાય તો ઠીક છે અને જો ભગવાનના �વ�પ િવના બીજ ેઠેકાણે
રસ જણાય તો તો એમાં મોટી ખો� છે; કેમ જ,ે એ ભ�ને જમે ભગવાનના શ�દમાં હેત થાય છે ને તે શ�દમાં રસ
જણાય છે, તેમ જ ગીત-વાિજં�ના શ�દમાં અથવા �ીઆિદકના શ�દમાં રસ જણાય છે ને હેત થાય છે; માટે એ
ભ�ને અિવવેકી �ણવો. અને ભગવાન અથવા ભગવાનના સંત તેના જ ેવચન તેને િવષે જવેો રસ જણાય છે તેવો જ
બી� િવષયના શ�દમાં રસ જણાય છે, એવી જ ેએ મૂખ�તા તેનો �યાગ કરવો; અને એવી મૂખ�તાનો �યાગ કરીને એક
ભગવાનને શ�દે કરીને જ સુખ માનવું. અને એવી �તનો જ ેરિસક ભ� છે તે ખરો છે. અને જમે શ�દ તેમ જ �પશ�
પણ એક ભગવાનનો જ ઈ�છે અને અ�ય �પશ�ને તો કાળો નાગ તથા બળતો અિ�� તે જવેો �ણે �યાર ેતે રિસક ભ�
સાચો. તેમ જ �પ પણ ભગવાનનું જોઈને પરમ આનંદ પામે ને બી� �પને તો જવેો નરકનો ઢગલો તથા સડેલ કૂત�ં
તેવું �ણે એ રિસક ભ� સાચો. તેમ જ રસ પણ ભગવાનના મહા�સાદનો હોય તેણે કરીને પરમ આનંદ પામે પણ
બી� જ ેનાના �કારના રસ તેને �વાદે કરીને આનંદને ન પામે તે રિસક ભ� સાચો. તેમ જ ભગવાનને ચ�યાં એવા જે
તુલસી, પુ�પના હાર તથા નાના �કારની સુગંધીએ યુ� એવા અ�ર-ચંદનાિદક તેની સુગંધીને �હણ કરીને પરમ
આનંદ પામે, પણ કોઈ અ�ય િવષયી �વે દેહે અ�ર, ચંદનાિદક ચર�યાં હોય અથવા પુ�પના હાર પહેયા� હોય તેના
સુગંધને પામીને રા� ન જ થાય. એવી રીતે પંચિવષય ભગવાન સંબંધી હોય તેને િવષે અિતશય �ીિતવાન થાય અને
જગત સંબંધી જ ેપંચિવષય તેને િવષે અિતશય અભાવે યુ� વત� તે રિસક ભ� સાચો છે. અને રિસક ભ� થઈને જમે
ભગવાન સંબંધી િવષયને યોગે કરીને આનંદ પામે છે તેમ જ અ�ય સંબંધી જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ તેને યોગે
કરીને જો આનંદ પામે છે, તો એ ખોટો રિસક ભ� છે; કેમ જ,ે ‘જમે ભગવાનને િવષે આનંદને પા�યો તેમ જ િવષયને
િવષે પણ આનંદ પા�યો.’ માટે એવા રિસકપણાને અને એવી ઉપાસનાને ખોટી કરી નાખવી. કાં જ,ે ભગવાન તો કાંઈ
ખોટા નથી પણ એનો ભાવ ખોટો છે. અને જવેા અ�ય પદાથ�ને ���ા, તેવા જ ભગવાનને પણ ���ા, માટે એની
ભિ� અને એનું રિસકપણું તે ખોટંુ ક�ું. હવે જમે �થૂળ દેહ અને ��ત અવ�થામાં પંચિવષયનો િવવેક ક�ો તેમ જ
સૂ�મ દેહ અને �વ�� અવ�થા તેને િવષે સૂ�મ પંચિવષય છે. તે �વ��માં �ાર ેભગવાનની મૂિત�ને દેખીને તે ભગવાન
સંબંધી શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધે કરીને જવેો આનંદ પમાય તેવો ને તેવો જ જો અ�ય પંચિવષયને દેખીને
�વ��માં આનંદ પમાય, તો તે ભ�નું રિસકપણું ખોટંુ છે, અને �વ��માં કેવળ ભગવાનને સંબંધે કરીને આનંદ પામતો
હોય અને અ�ય િવષયને િવષે ઊલટા અ�ની પેઠે અભાવ રહેતો હોય તો એ રિસક ભ� સાચો છે. અને એમ ન
�ણતો હોય તો જ ેભગવાન �વ��માં દેખાયા તે તો સાચા છે, પણ એ ભ�ને તો જવેો ભગવાનમાં �ેમ તેવો અ�ય
િવષયમાં �ેમ છે, માટે એની સમજણ ખોટી છે, અને એક ભગવાનના �વ�પમાં લોભાઈ રહે ને બી� િવષયમાં ન
લોભાય તે સમજણ સાચી છે, અને �ાર ેકેવળ ભગવાનનું જ િચંતવન રહે છે �યાર ેિચંતવન કરતા કરતા શૂ�યભાવને
પામી �ય છે �યાર ેએ ભ�ને ભગવાનની મૂિત� િવના િપંડ-��ાંડ કાંઈ ભાસતું નથી, પછી એવા શૂ�યને િવષે
ભગવાનની મૂિત�ને જોતા જોતા �કાશ થઈ આવે છે અને તે �કાશમાં ભગવાનની મૂિત� દેખાય છે, માટે એવી રીતે
કેવળ ભગવાનના �વ�પમાં �ીિત હોય એ પિત�તાની ભિ� છે. અને અમે પણ �ાર ેતમે રિસક કીત�ન ગાવો છો
�યાર ેઆં�યો મીચંીને િવચારીએ છીએ, તે આવો જ િવચાર કરીએ છીએ અને અમારો િવચાર થોડો જ છે, પણ
ભગવાન િવના તે િવચારમાં બીજંુ કાંઈ ટકી શકતું નથી અને ભગવાનના �વ�પમાં જ રિસક �ીિત છે તેમાં જો કોઈ
િવષય આડો આવે તો તેનું માથું ઉડી �ય એવો અમારો બળવાન િવચાર છે, અને તમે જમે કીત�ન જોડી રાખો છો તેમ
અમે પણ આ વાત કરી એટલું એ કીત�ન જોડી રા�યું છે તે તમારી આગળ ક�ું.” એમ �ી�મહારાજ ેપોતાનું િમષ
લઈને પોતાના ભ�ને અથ� વાત કરી દેખાડી.

(કુલ: 2)

mailto:vadtaldhamvikas@gmail.com

