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Rakkauden Tie
Arjuna: !
Niistä, jotka rakastavat sinua kuin Rakkauden Herra,  
Aina läsnä kaikissa, ja niissä jotka etsivät sinua  
Kuin nimetön, muodon tuolla puolen oleva Todellisuus,  
Mikä tie on varma ja nopea, rakkaus vai tietämys?  !
Sri Krishna: !
Niille, jotka avaavat sydämensä minulle  
Ja rukoilevat minua vankkumatta omistautuen ja uskoen,  
Rakkauden tie johtaa varmasti ja nopeasti minun luokseni.  !
Niille, jotka etsivät transendentaalista Todellisuutta,  
Ilmentymätöntä, ilman nimeä tai muotoa,  
Aistikokemuksen ja ajatuksen ulottumattomissa,  
Mieli ja aistit vaienneina ja mieli tyynenä  
Ja pyrkien kaikkien olentojen hyvään,  
Myös he totisesti tulevat minun tyköni.  !
Silti vaarallisesti  
Ja hitaasti polku paljastuu,  
Vaikea fyysisen ihmisen astua.  
Mutta he joille olen ylin päämäärä,  
Jotka tekevät kaiken työn  luopuen itsestään minun vuokseni  
Ja meditoivat minua vilpittömästi antautuen  
Ne minä nopeasti pelastan  
Elämän ja kuoleman syklin palasista  
Täyteen iankaikkiseen elämään minussa.   !!
Yhä sinun mielesi minussa, yhä sinä itse minussa  
Ja vailla epäiröintiä sinä yhdistyt minuun,  
Rakkauden Herra asuen sydämessäsi.  
Mutta ellet saata hiljentää mieltäsi minussa,  
Opi se meditaation harjoittamisen kautta.  
Jos sinussa ei ole tahdonvoimaa tällaiseen itsekuriin,  
Sitoudu epäitsekkääseen palveluun kaikkialla ympärilläsi,  
Epäitsekkäs palvelu voi lopulta johtaa sinut minun tyköni.  
Jos olet kykenemätön jopa tähän,  
Antaudu minulle rakkaudessa,  
Vastaanottaen onnistumisen ja epäonnistumisen samalla tyyneydellä.  
Kuin minun lahjanani.
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!
Tietämys on todella parempi kuin mekaaninen harjoitus.  
Parempi kuin tietämys on meditaatio.  
Mutta vielä parempi on antautuminen rakkaudessa,  
Sillä sitä seuraa välitön rauha.  !
Sitä rakastan joka on kykenemätön tahtomaan pahaa,  
ja vastaa rakkaudella vihaan.  
Ja elää minän ja minun tuolla puolen  
ja ilon ja kivun tuolla puolen, täynnään armoa,  
Tyytyväisenä, tyynenä, lujana uskossa,  
Koko sydämestään ja mielestään minulle antautuneena -  
Sellaiseen ihmiseen olen rakastunut.  !
Ei maailman agitoimana tai sitä agitoiden,  
He ovat sen tuottaman reimun yläpuolella,  
Kilpailun ja pelon yläpuolella, hyväksyen elämän  
Hyvän ja pahan niin kuin se tulee. He ovat puhtaita,  
Tehokkaita, kiinnittymättömiä, valmiita vastaamaan jokaiseen pyyntöön  
Teen sen kuin tehtäväni nöyrä väline.  !
He ovat  minulle rakkaita, jotka eivät juokse mielihyvän perässä  
Tai pois kivusta, eivät murehdi  
Menneitä, eivät himoitse tänään,  
Mutta antavat asioiden tulla ja mennä niin kuin ne tapahtuvat.  !
Se joka palvelee sekä ystävää että vihollista samalla rakkaudella,  
Ei nostaen kehumalla tai alentaen syyttelyllä  
Niin kuin kylmä ja kuuma, mielihyvä ja kipu  
Vapaana itsekkäästä kiintymyksestä ja omasta tahdosta,  
Aina eheänä, harmoniassa kaikkialla,  
lujana uskossa - sellaiset ovat rakkaita minulle.  !
Mutta rakkaimpia minulle ovat ne, jotka etsivät minua  
Usko ja rakkaus elämän ikuisena päämääränä.   
He menevät kuoleman tuolle puolen kuolemattomuuteen.  !!!!!!!!!!!!!!
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