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Pozdrowienie „Sai Ram” 

 

 

Wielbiciele Sathya Sai Baby często mówią „Sai Ram” na powitanie. Poniżej przedstawiono piękne 

wewnętrzne znaczenie tej tradycji zapoczątkowanej przez Sathya Sai Babę ponad 50 lat temu. Dzisiaj, 

gdy służymy społeczeństwu, zastanówmy się, jak pojęcia, których my, wielbiciele, używamy między 

sobą, mogą brzmieć dla ludzi.  

Na spotkaniach publicznych będą ci, którzy nie słyszeli o Sathya Sai Babie ani o starożytnym 

przesłaniu sanathana dharmy. Pojęcia pochodzące z kultury Bharatijów, takie jak „Sai Ram” 

i „bhadżany”, mogą brzmieć dziwnie i mogą odrzucać potencjalnych poszukiwaczy duchowych. Bóg 

jest w sercu każdego w postaci miłości. Zastanówmy się nad naszymi słowami i czynami, gdy 

nawiązujemy kontakt ze społeczeństwem. Czy rozwijamy miłość w tych, do których się zwracamy? 

Podstawową zasadą przesłania Sathya Sai Baby jest urzeczywistnienie naszej wrodzonej boskości. 

Aby pomóc innym wziąć sobie do serca przesłanie Swamiego, naszym najlepszym przewodnikiem jest 

jego powiedzenie „Kochaj wszystkich, wszystkim służ”. Mówmy do ludzi językiem miłości, używając 

znanych określeń.  

Pojawienie się pozdrowienia „Sai Ram” wśród wielbicieli 

Gdy się spotykacie, nie krzyczcie ‘cześć’ ani ‘pa, pa’, ani nie wdawajcie się w bezmyślną paplaninę.  

Niech chwila spotkania będzie uświęcona wspominaniem Boga. 

Powiedzcie ‘Ram Ram’ albo ‘Om’ albo ‘Hari Om’ albo ‘Sai Ram’. 

Sathya Sai Speaks, tom 10, rozdz. 14; z dyskursu wygłoszonego 26.08.2009 r. 

Powyższy cytat Swamiego wyjaśnia pokrótce, dlaczego pozdrawiamy kogoś słowami „Sai Ram”. To 

wspominanie Boga, jedynego Boga, który jest zarówno drugą osobą, jak i nami. 

W Bawarii, w południowych Niemczech, wielu ludzi wita się słowami „Gruess Gott”, co znaczy 

„Szczęść Boże”. To samo! 

Gdy witasz kogoś mówiąc „Sai Ram”, spróbuj pomyśleć o powitaniu nie tylko doczesnego ciała, 

które widzisz, ale także naszego SAI w tamtej osobie. Moglibyśmy użyć dowolnego imienia Boga; liczy 

się intencja i uczucie. Wybraliśmy „Sai Ram” z powodu uniwersalnego odwołania się do tego imienia 

jako mantry. (Niektórzy wielbiciele powtarzają imię – namasmarana – „Om Śri Sai Ram”, mówiąc 

„Om Śri” na wdechu i „Sai Ram” na wydechu.) 

Słowo „Sai” można podzielić na dwa wyrazy: „Sa” i „ai”. „Sa” znaczy uniwersalny ojciec, natomiast 

„ai” znaczy uniwersalna matka. Sathya Sai Baba, nasz Sai, to nasza matka i ojciec. 

Słowo „Ram” można postrzegać jako skrót od „Ramy”. Jedna z interpretacji tego słowa jest taka, 

że „Ra” to zasada ognia, który spala wszystko na popiół, zaś „ma” oznacza maję, czyli iluzję. Słowa te 

razem znaczą zniszczenie iluzji. 

Sai Baba powiedział też, że „Rama” znaczy „Ten, który zadowala, napełnia błogością, wywołuje 

zachwyt”, że „Rama” znaczy radość, która pochodzi z miłości.  

(dk) 
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