Kde je štěstí?
Studijní průvodce II.
Nachází se štěstí v bohatství nebo v Boží přítomnosti?
Tjágarádža hledal pána Rámu všude, ale nakonec si uvědomil, že není potřeba hledat
Jediného, který byl vždy s ním.
Král z Tandžavuru pozval Tjágarádžu na svůj dvůr, aby tam zahrál své skladby. Tjágarádža
si povšiml mnoha vynikajících osobností přítomných na královském dvoře a ve veškeré
skromnosti začal svůj koncert skladbou, „Je mnoho skvělých duší; skláním se přede všemi
(Endaró mahanubhavulu, andariki vandanamulu ...)“. Při poslechu jeho sladké písně bylo
celé shromáždění okouzlené.
Aby se mu král odvděčil, nabídl mu peníze. Když to Tjágarádža viděl, zeptal se sám sebe, „Ó
mysli! Řekni mi, jestli je štěstí v penězích anebo v božské blízkosti.“ Po náležité úvaze odmítl
přijmout peníze nabízené králem. Poté ho král s patřičnými poctami poslal v nosítkách zpátky
do jeho vesnice.
Když viděli Tjágarádžu v královských nosítkách zloději, vydali se za ním, protože si mysleli,
že musí sebou vést spoustu peněz.
Poté co si zlodějů všimli nosiči nosítek řekli
Tjágarádžovi, „Svámí pronásledují nás zloději. Mohli by nás i zabít.“
Tjágarádža jim řekl, „Proč byste se měli bát? Nemáte žádné peníze, které jsou důvodem ke
strachu. Proč by měli ti, co mají pouze bohatství ctností, mít strach ze zlodějů? Máte pouze
cnosti a nikoliv peníze. Proto nemějte strach.“
Za nějakou chvíli přiběhli k Tjágarádžovi zloději, padli mu k nohám a modlili se, „ Laskavě
nás ochraňte, ochraňte nás.“ Tjágarádža se jich zeptal, „Před kým bych vás měl zachránit?
Proč mě žádáte, abych vás zachránil? Jaká pohroma vás potkala?“
Řekli Tjágarádžovi, že dva mladí muži ozbrojení luky a šípy jim vyhrožovali, že je potrestají.
Když to slyšel, Tjágarádža, který předtím chodil všude možně a hledal Rámu, si uvědomil, že
Ráma byl vždy s ním. Zazpíval tuto píseň na oslavu Rámy, „Ó Rámo! Ty jsi před mnou, za
mnou a po obou mých stranách (Mundu venaka irupakkala todai-unnava, oh Rama)”. Ráma
ho skrze tuto zkušenost, nechal uvědomit si jeho všudypřítomnost.
Satja Sáí promlouvá 29, kap. 27: 4. července 1996

V čem spočívá štěstí?
Odpověď na otázku „V čem spočívá štěstí?“ je „Štěstí je jednota s Bohem“. Studenti při
honbě za světskými potěšeními mají tendenci na to zapomínat. Toto uvědomění může
k člověku přijít pouze skrze zralost zkušeností. Například, v létě uvidíte pusté pole. Po
nočním dešti najdete vyrůstající trávu. Odkud se vzala? Pochází z pole. Co bylo přítomno ve
formě semen v zemi, vyrostlo po dešti jako tráva. Stejně tak jako ve vás vyklíčí blaženost,
když zalijete své vyprahlé srdce deštěm božské lásky.
Satja Sáí promlouvá 29, kap. 4: 18. ledna 1996

Člověk nemusí hledat štěstí někde jinde. Je vždy s vámi a ve vás. Nemůžete je prožívat,
protože nechápete jeho pravý smysl. Žijete v představě, že štěstí spočívá v penězích,
majetku a hmotném blahobytu. Jakmile okusíte pravé štěstí, již se nebudete dožadovat
světských vlastnictví. Pravé štěstí vyvěrá z hlubiny lidského srdce.
Satja Sáí promlouvá 38, kap. 1: 14. ledna 2005

V čem spočívá štěstí? Štěstí je jednota s Bohem. Podívejte se na tváře těch, co nemyslí na
Boha. Na své tváři mohou ukazovat umělý úsměv jako v kině, ale ve skutečnosti mají ponurý
výraz.

Satja Sáí promlouvá 29, kap. 72: 21. června 1996

Je trvalé štěstí v honbě za světskými potěšeními? Vůbec ne. (Svámí zazpíval sloky z Bhadža
Góvindam, aby zdůraznil to, že mládí, bohatství a potomstvo jsou prchavé.) Později v životě,
poté, co projde všemi zkušenostmi rodinného života, člověk přesto ve svých posledních
letech hledá štěstí, které ho klame. Kde můžeme najít štěstí? Odpověď nám dal Tjágarádža,
když zpíval, že štěstí nedosáhneme skrze bohatství, ale pouze skrze uctívání Šrí Rámy.
Satja Sáí promlouvá 29, kap. 33: 16. srpna 1996

Param-džjóti (nejvyšší světlo) ve formě átma džjóti (světlo átmana) je ve vás. Je to světlo
nedvojnosti a věčnosti. Je to světlo nesmrtelnosti. Je to světlo Já. Poněvadž máte toto světlo
v sobě, proč byste se měli čehokoliv obávat? Proč byste si měli dělat starosti? Buďte šťastní.
V čem spočívá štěstí? Jak ho prožívat? Jednota s Bohem je štěstí.
Satja Sáí promlouvá 32, kap. 11: 26. dubna 1999

Objevování štěstí
... Bhagavad Gíta... jasně říká, že tento svět je pomíjivý a je „slzavým údolím“ a trvalý mír a
blaženost nenaleznete tím, že se k němu připoutáte. Zdroj trvalého míru a štěstí je uvnitř nás
samotných. Je jím átman (Božské Já). Tím, že si to uvědomíme, si zajistíme mír a blaženost.
Satja Sáí promlouvá 20, kap. 6: 30. března 1987

Proč by mělo tělo trpět nemocemi, pokud by majetek byl opravdu zdrojem štěstí? Člověk
ztrácí pravé štěstí tím, že se připoutává k věcem, které mu nemohou přinést štěstí.
Satja Sáí promlouvá 20, kap. 6: 30. března 1987

Lidé ... neznají ten zdroj a pramen štěstí, který se nachází v nich samotných; myslí si, že
mohou získat spoustu štěstí za krátký čas tím, že se budou honit za přeludy módy nebo
luxusu, vzrušení nebo zábavy. ... Vy jste svědek, který je oddělený od scény; vy jste prorok
nikoliv ten co je vidět (drašta nikoliv drk či dršja).
Satja Sáí promlouvá 2, kap. 15: 10. října 1961

Lidé si představují, že tato blaženost se dá najít v práci, manželství, nemovitostech nebo
potomstvu. To není ten případ. Doufáte, že vám štěstí přinese jedna věc za druhou:
vzdělání, práce, manželství, děti a tak dále. Ale štěstí vám uniká. Trvalé štěstí získáte pouze
jednotou s Božstvím.
Satja Sáí promlouvá 29, kap. 4: 18. ledna 1996

Touha po materiálních věcech nemá ve světě konce. Aby se člověk zbavil přání, musí
nasměřovat svou mysl k Bohu. To je cesta jak získat spokojenost a trvalou blaženost.
Satja Sáí promlouvá21, kap. 11: 16. dubna 1988

Naše činy by měly přinášet štěstí nám i ostatním. Nejdříve se musíme dotazovat, co je pravé
štěstí a co utrpení. Lidé si myslí, že štěstí spočívá v jídle a zdravém spánku. V tom žádné
štěstí není. Štěstí je ve tvrdé práci a službě společnosti. Mír a štěstí můžeme prožívat, jen
když pomáháme chudým a potřebným. ... Nikdo dnes nechce žádné obtíže. Každý se snaží
o štěstí. Kde je štěstí? Je všude. Abychom je mohli prožívat, měli bychom získat zásluhy.
Satja Sáí promlouvá 36, kap. 9: 15. dubna 2003

Pouze jedna věc bude vždy s vámi, ve vás, okolo vás, nad a pod vámi a to je blaženost.
Blaženost nemá žádnou formu.
Letní přeháňky nad Brindávanem 2002, kap. 9: 23. května 2002

Pravé štěstí se nachází ve vašem vlastním srdci. Uvědomte si to.
Satja Sáí promlouvá 36, kap. 2: 14. ledna 2003

Otázky:
Kde lze najít pravé štěstí?
Jaká je příčina utrpení?
Co nám přináší pravé štěstí?
Jestliže prožíváme štěstí v nás, jaký je důvod hledat štěstí mimo nás?
Proč nejsme schopní najít pravé štěstí ve světě?
Jak vede štěstí k seberealizaci?

