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SB 1.18.13

  

tulayāma lavenāpi
na svargaṁ nāpunar-bhavam
bhagavat-saṅgi-saṅgasya
martyānāṁ kim utāśiṣaḥ

  

"Akimirksnio, praleisto su Viešpaties bhaktu, negali lyginti nei su rojaus planetomis, nei
su išsivadavimu iš materijos, o ką jau kalbėti apie žemiškąsias malones – gėrybes,
kurios skirtos mirtingiesiems."

  

Viśvanātha Cakravartī Ṭhākuro komentaras:

  

Šis posmas paaiškina, kiek daug turime kalbėti apie bendravimo su didžiais bhaktais, kurie tapo
regimi mūsų akims, didžio vandenyno šlovę. Negalime lyginti bendravimo akimirkos su prie
Viešpaties prisirišusiais bhaktais su karmos rezultatu - Svarga, ar su jñanos rezultatu -
išsivadavimu. Visiškai negalime lyginti šio bendravimo su materialiomis malonėmis žmonėms
šiame pasaulyje, tokiomis kaip karalystė. Taip yra todėl, kad bendraujant su bhaktais atsiranda
ypatingai retos bhakti daigas. Net visų karmos ir jñanos rezultatų negalime lyginti su
bendravimo su bhaktu akimirka, arba su mažyte sādhana-bhakti kruopelyte. Tad ką kalbėti apie
ilgai trunkantį bendravimą su bhaktu, arba dar daugiau, ką kalbėti apie bhakti, kuri kyla iš tokio
bendravimo! Ir dar daugiau, ką galėtume pasakyti apie premą, kuri yra šios bhakti rezultatas?
Tokius palyginimus mini šis posmas. Prielaidai naudojama liepiamoji veiksmažodžio nuosaka.
Kadangi ji naudojama kaip neiginys, prasmė yra ta, kad negalima net įsivaizduoti palyginimo
tarp bendravimo su bhaktu ir kitų dalykų, taip pat kaip negalima lyginti Meru kalno su garstyčios
grūdu. Veiksmažodis yra naudojamas daugiskaitoje, siekiant parodyti, kad šio teiginio niekas
negali paneigti, nes tai yra daugelio nuomonė. Bendravimo su bhaktais, kurie prisirišę prie
Viešpaties, svarbą galima paaiškinti remiantis šiuo posmu:

  

na tathāsya bhaven moho 
bandhaś cānya-prasaṅgataḥ 
yoṣit-saṅgād yathā puṁso 
yathā tat-saṅgi-saṅgataḥ 
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"Prisirišimas prie bet kokio objekto negali sukelti tokios stiprios aistros ir pančių, kokie kyla
prisirišus prie moters, o dar labiau prisirišus prie žmogaus, kuris galvoja vien apie moteris." (SB
3.31.35)

  

Tuos, kurie bendrauja su vyrais, prisirišusiais prie moterų, kritikuoja labiau nei tuos, kurie
bendrauja su moterimis. Taip pat bendravimas su bhaktu, prisirišusiu prie Viešpaties,
šlovinamas ir trokštamas labiau nei bendravimas su Pačiu Viešpačiu.

  

 2 / 2


