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See õpijuhend on üks kuuest osast koosnevast seeriast, milles on esitatud mõned 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba jumalikud õpetused õnne kohta. 

Iga juhend sisaldab inspireerivat lugu, väljavõtteid Tema kõnedest ja kirjutistest ning küsimusi süüvimiseks. 
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Inspireeriv jutustus 

Kas õnne leitakse rikkuses või Jumala kohalolekus? 
Thjagaradža otsis igal pool Issand Raamat, kuid lõpuks mõistis ta, et ei ole vaja otsida seda Ühte, kes 
oli alati temaga. 

Thandžavuri kuningas kutsus Thjagaradža oma õukonda oma loomingut esitama. Thjagaradža 
märkas õukonnas nii palju väljapaistvaid isiksusi ja kogu alandlikkuses alustas ta oma kontserti 
kompositsiooniga: "On palju suuri hingi, ma langen kummardades maha kõigi nende ees (Endaro 
mahanubhavulu, andariki vandanamulu ...)" Kogu kuulajaskond oli tema armsa laulu kuulamisest 
lummatud. 

Et teda premeerida, pakkus kuningas talle raha. Nähes seda, küsis Thjagaradža endalt: "Oh mõistus! 
Ütle mulle, kas õnn on rahas või jumalikus läheduses." Pärast vähest järelemõtlemist keeldus ta 
kuninga pakutavat raha vastu võtmast. Siis saatis kuningas ta tagasi oma külla, kantuna kandetoolis, 
koos vastavate auavaldustega. 

Nähes Thjagaradžat kuninglikus kandetoolis, järgnesid talle mõned vargad, arvates, et ta kannab 
endaga palju raha kaasas. Märgates vargaid, ütlesid kandetooli kandjad Thjagaradžale: "Svaami, 
röövlid ajavad meid taga. Nad võivad meid isegi tappa." 

Thjagaradža ütles: "Miks peaksite te kartma? Teil pole mingit raha, mis on hirmu põhjustaja. Ainult 
need kardavad, kellel on raha. Miks peaksid kartma röövleid need, kellel on ainult vooruste rikkus? 
Teil on ainult voorused ja raha pole. Seepärast ärge kartke." 

Mõne aja pärast tulid röövlid joostes Thjagaradža juurde, langesid tema jalge ette ja palusid: 
"Kaitske meid palun, kaitske meid!" 

Thjagaradža küsis neilt: "Kelle eest ma peaksin teid päästma? Miks te palute end päästa? Milline 
õnnetus on teile osaks saanud?" 

Nad ütlesid Thjagaradžale, et kaks vibude ja nooltega relvastatud noort meest ähvardasid neid 
karistada. 

Seda kuuldes mõistis Thjagaradža, kes oli varem läinud igalt poolt Raamat otsima, et Raama on 
alati temaga. Ta laulis seda laulu kiituseks Raamale: "Oo Raama! Sa oled mu ees, mu taga, ja 



minu mõlemal pool (Mundu venaka irupakkala todai-unnava, oh Raama)". Raama pani ta 
mõistma oma kõikjalviibimist, andes talle selle kogemuse. 

Sathya Sai kõneleb 29. köide, pt.27: 4. juuli 1996 
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960704.pdf 

Kus on õnn? 
Vastus küsimusele "Kus on õnn?" on "Õnn on ühtsus Jumalaga" Õpilased kipuvad seda maiste 
naudingute jahil unustama. See mõistmine võib tulla ainult tänu kogemuste küpsusele. Näiteks 
näete suvel viljatut põldu. Pärast öist vihma, leiate, et rohi on tärganud. Kust see tuli? See tuli 
põllult. See, mis oli olemas seemne kujul maa sees, tuli üles muruna peale vihma. Samuti hakkab 
teis olev õndsus idanema,  kui te kastate oma kuivanud südameid jumaliku armastuse vihmaga. 

Sathya Sai kõneleb, 29. köide, pt.4: 18. jaanuar 1996 
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-04.pdf 

Inimene ei pea otsima õnne mujalt. See on alati teiega ja teis. Te ei ole võimelised seda kogema, 
kuna te ei ole mõistnud õnne tõelist tähendust. Teil on pettekujutlus sellest, et õnn peitub 
rahas, rikkuses ja materiaalsetes mugavustes. Kui te kord olete maitsnud tõelist õnne, siis ei 
ihka te maise vara järele. Tõeline õnn kerkib esile oma südame sügavustest. 

Sathya Sai kõneleb, 38. köide, pt.1: 14. jaanuar 2005 
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/sss38-01.pdf 

Kus on õnn? Õnn on ühtsus Jumalaga. Vaadake nende nägusid, kes ei mõtle Jumalast. Nad 
võivad tekitada kunstlikult naeratuse oma näole, nagu kinos, kuid tegelikult, neil on ’kastoorõli’ 
(sünge või igav) nägu. 

Sathya Sai kõneleb, 29. köide, 72. pt: 21. juuni 1996 
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960621.pdf 

Kas maiste objektide püüdlemises on olemas kestvat õnne? Üldsegi mitte. (Svaami laulis ridu 
Bhadža Govindamist,  rõhutamaks tõsiasja, et noorus, rikkus ja järglased on kõik kaduvad). 
Hilisemas elus, pärast kõigi kogemuste läbimist pereelus, otsib inimene isegi oma viimastel 
aastatel õnne, mis teda eksitab. Kust on võimalik leida õnne? Vastuse andis Thjagaradža, kui ta 
laulis, et õnne ei tohi saada läbi rikkuse, vaid ainult läbi Sri Raama austava jumaldamise kaudu. 

Sathya Sai kõneleb, 29. Köide, pt.33: 16. august 1996 
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-33.pdf 

Ülim Valgus, ehk Param-Džjoti on teie sees Atma džjoti, ehk Atma valgusena. See on 
mitteduaalsuse ja igaviku valgus. See on surematuse valgus. See on Tõelise Mina valgus. Kuna 
teis endis on see valgus olemas, miks te peaksite siis midagi muud kartma? Miks te peaksite 
muretsema? Olge õnnelikud. Kus on õnn? Kuidas seda kogeda? Õnn on ühtsus Jumalaga. 

Sathya Sai kõneleb, 32. köide, pt.11: 26. aprill 1999 
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume32/sss32p1-11.pdf 

Avastades Õnne 

... Bhagavad Giita... on selgelt väitnud, et see maailm on üürike ja "pisarate org" ning kestvat 
rahu ja õndsust ei leidu selle külge kiindumisega. Kestva rahu ja õnne allikas on meie endi sees. 
See on Atma  (Jumalik Mina). Seda mõistes võime me tagada endale rahu ja õndsust. 

Sathya Sai kõneleb, 20. köide, pt.6: 30. märts 1987 
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-06.pdf 
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Miks peaks keha kannatama hädade all, kui maine vara oli tõesti õnne allikaks? Inimene kaotab 
tõelise õnne, kui ta on kiindunud asjadesse, mis ei saa talle õnne anda. 

Sathya Sai kõneleb, 20. köide, pt.6: 30. märts 1987 
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-06.pdf 

Inimesed... ei tea õnne allikat ja lätet, mis peitub nende sees, nad usuvad, et nad saavad õnne 
palju ja kiiresti, joostes moe ja kujutelmade miraaži, erutuse ja lõbustuste järel. ... Te ise olete 
tunnistaja, eraldiolev sündmuspaigast, te olete nägija, mitte nähtu (drašta, mitte dhrik või  
drišja).  

Sathya Sai kõneleb, 2. köide, pt.15: 10. oktoober 1961 
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-15.pdf 

 
Inimesed kujutavad ette, et õndsust on võimalik leida töös, abielus, varanduses või järelkasvus. See 
ei ole nii. Te loodate õnne ühe asja järel järgmisest: haridusest, tööst, abielust, lastest ja nii edasi. 
Kuid õnn lipsab teil käest. Püsivat õnne saab vaid ühtsusest Jumalikuga. 

Sathya Sai kõneleb, 29. köide, pt.4: 18.  jaanuar 1996 
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-04.pdf 

 
Ei ole lõppu materiaalsete asjade soovimisele maailmas. Soovidest vabanemiseks peab inimene 
pöörama oma mõistuse Jumala poole. See on viis, kuidas saavutada rahulolu ja püsivat õndsust. 

Sathya Sai kõneleb, 21. köide pt.11: 16. aprill 1988 
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-11.pdf 

 

Meie teod peaksid olema sellised, et nad tooksid õnne nii meile endile kui ka teistele. Esiteks 
peame me uurima, mis on tõeline õnn ja milline on kurbus. Inimesed arvavad, et õnn seisneb 
täissöömises ja sügavas unes. See pole üldse mingi õnn. Õnn seisneb kõvasti töötamises ja 
ühiskonna teenimises. Me võime kogeda rahu ja õnne ainult siis, kui aitame vaeseid ja 
abivajajaid. ... Täna ei taha keegi raskusi. Kõik püüdlevad õnne poole. Kus on õnn? See on 
kõikjal. Me peaksime saama selle vääriliseks, et seda kogeda. 

Sathya Sai kõneleb, 36. köide, pt.9, 15. aprill 2003  
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss36-09.pdf 

 

On ainult üks asi, mis on alati teiega, teis, teie ümber, teie kohal teie all ja see on õndsus. 
Õndsusel pole vormi. 

Suvised vihmad Brindavanis 2002, pt.9: 23. mai 2002 
http://sssbpt.info/summershowers/ss2002/ss2002d09.pdf 

 

Tõeline õnn peitub teie endi südames. Mõistke seda. 
Sathya Sai kõneleb, 36. köide, pt.2: 14. jaanuar 2003 

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss36-02.pdf 
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Küsimused 

Kust leitakse tõelist õnne? 
Mis on kannatuste põhjus? 

Mis annab meile tõelise õnne? 

Kui me kogeme õnne enda sees, siis miks me otsime seda väljaspool ennast? 

Miks me ei suuda maailmas tõelist õnne leida? 

Kuidas viib õnn eneseteostuseni? 
 
 


	Kas õnne leitakse rikkuses või Jumala kohalolekus?
	Kus on õnn?
	Avastades Õnne

