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Cesta lásky
Ardžuna:   !
Která cesta je jistá a rychlá, pro ty, jež Tě milují jako Pána Lásky, 
který je neustále přítomný ve všem a ve všech, pro ty jež Tě hledají 
jako Realitu bez jména a formy? Cesta lásky nebo znalostí? !!
Šrí Krišna: 
  
Ty, jež zaměřili svá srdce na mne 
a s nepolevující oddaností a vírou mne uctívají, 
vede cesta lásky ke mně jistě a rychle. 
  
Pokud ti, jež hledají vše přesahující, neprojevenou Realitu 
bez jména či formy, 
neuchopitelnou pocity či myšlenkou, 
utiší své pocity a mysl 
a přitom usilují o dobro všech bytostí, 
i oni mne dozajista dosáhnou. !
Přesto je cesta k Nepoznanému riskantní a pomalá. 
Jít po ní je pro člověka zrozeného v těle obtížné. !
Avšak ty, pro něž jsem nejvyšším cílem, 
ty,  jež při své práci odkládají své Já a nahrazují jej mnou 
a s upřímnou oddaností v srdci na mě meditují, 
ty brzy vysvobodím 
z nedokonalého cyklu zrození a smrti 
do plnosti věčného života ve mně. !
Uklidni ve mně svou mysl, ztiš ve mně své Já 
a nade vší pochybnost dosáhneš se mnou - 
Pánem Lásky prodlévajícím v tvém srdci - 
Sjednocení. !
Pokud však svou mysl ve mně zklidnit nedokážeš, 
nauč se to pomocí meditace. !
Jestliže ti pro takovou sebekázeň chybí vůle, 
začni se věnovat nezištné službě tam, kde je kolem tebe třeba, 
protože nesobecká služba tě nakonec může dovést ke mně. !
Pokud nejsi schopen ani toho, 
odevzdej se mi s láskou v srdci. 
Přijímej úspěchy i prohry se stejným klidem,  
neboť přicházejí ode mne.
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Vědomosti jsou samozřejmě lepší než mechanicky prováděná cvičení. 
Lepší než vědomosti je meditace. 
Ale i tak je lepší s láskou se odevzdat, 
protože poté se dostaví okamžitý vnitřní mír. !
Miluji ty, kdo nejsou schopni zášti 
a nenávist oplácejí láskou. 
Ty, kdo překonali omezení pojmů “Já” a “Moje” 
a radosti a bolesti.  
Ty, kdo jsou naplněni milosrdenstvím, 
spokojeností, sebekázní a neochvějnou vírou 
a  celé své srdce a mysl odevzdali mně -  
takové lidi miluji. 
  
Nejitří svět, ani jím nejsou vzrušováni. 
Vymanili se z područí přílišné radosti, 
soutěživosti a strachu.  
Přijímají život se vším dobrým i zlým,  
tak jak to přichází.  
Jsou čistí, pilní, nepřipoutaní 
 a jakožto pokorné nástroje mé práce připravení splnit vše,  
oč je požádám. !
Drazí jsou mi ti, kdo se nehoní za potěšením 
a neutíkají před bolestí, nelkají  
nad minulostí a nepropadají žádostivosti dneška, 
ale nechávají věci přicházet a odcházet tak, jak se dějí. 
  
Ti, kdo mají v srdci stejnou míru lásky pro přítele i nepřítele, 
chvála je nepovznáší a obviňování nesráží,  
zůstávají stejní v žáru i v chladu, v radosti i bolesti, 
překonali sobecké připoutanosti a tvrdohlavost, 
jsou stále naplněni a v harmonii, ať už jsou kdekoli 
a jejich víra je neochvějná - takoví lidé jsou mi drazí. 
  
Nejdražší jsou mi však ti, kteří o mě s láskou 
a vírou usilují, jakožto o věčný cíl života. !
Ti překonají smrt a dosáhnou nesmrtelnosti. !!!!!!!!!!!
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