
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI SATHYA SAI INTERNATIONAL ORGANISATION 

 

 

 

GODS MOEDERLIEFDE 

 

 

 

Studiegids 

 

EASWARAMMA DAG 2021 

 

  



2 

 

 

 

Inhoudsopgave 
 

De uitverkoren moeder 3 

De naam onthulde haar doel op aarde 3 

De goddelijke wil en haar rol 3 

De heilige band tussen Swami en moeder Easwaramma 3 

Het belang van de rol van de moeder voor het karakter van een kind 4 

De goddelijke streken van Swami met zijn moeder 4 

De liefde van de moeder - onschuld en zuiverheid 4 

Vragen 5 

 

Belichaming van eenvoud en mededogen 5 

De zaadjes voor Swami’s humanitaire werk 5 

Vragen 6 

 

Een humanitair beroep op Swami 6 

Gezondheidszorg en onderwijs 6 

Vragen 7 

 

Een voorbeeldige toegewijde 7 

Swami dienen 7 

Swami - Een ideale zoon 8 

Vragen 8 

 

Haar liefde voor kinderen 9 

Vragen 10 

 

  



3 

 

De uitverkoren moeder 
 

De naam onthulde haar doel op aarde 

Wie is Easwaramma? Ze is de moeder van Ishvara. Dat was niet de naam die ze van haar 

ouders had gekregen, maar na haar huwelijk ging Kondama Raju (Swami’s grootvader), een 

wijs man en gezegend met een toekomstvisie, haar Easwaramma noemen (moeder van 

Ishvara). Zij werd bij haar geboorte gedoopt als Namagiriamma. Kondama Raju vertelde haar 

dat Easwaramma de meest toepasselijke naam voor haar was, want hij voorzag dat ze de 

moeder van Ishvara zou worden. 
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2000, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 33:9. 

 

De goddelijke wil en haar rol 

‘Ik besloot zelf mijn geboorte. Ik besloot wie mijn moeder zou moeten zijn’. Op 31 december 

1970 kondigde Sri Sathya Sai Baba dit aan als antwoord op een vraag van de redacteur van 

‘Nav Kaal’, de Bombay Daily. “Dat wil zeggen ...”, hakkelde de redacteur. “Dat wil zeggen,” 

onderbrak Baba hem: ‘Ik besloot zelf mijn geboorte. Ik besloot wie mijn moeder zou moeten 

zijn. Mensen kunnen alleen kiezen wie zijn of haar echtgenoot of echtgenote zal zijn, maar de 

Moeder werd gekozen door de zoon in de Rama en Krishna incarnaties en ook nu, voor de 

taak waarvoor de geboorte nodig werd geacht, was het hetzelfde - het schenken van liefde 

(prema) aan iedereen en door het koesteren van liefde een rechtschapen leven onder de 

mensheid te ontwikkelen.’  
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2000, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 33:9. 

 

De heilige band tussen Swami en moeder Easwaramma 

U kunt het wel of niet weten, maar zelfs 30 jaar na haar overlijden, blijft moeder 

Easwaramma haar liefde voor Swami op verschillende manieren uitdrukken. Zelfs tot op 

heden loopt ze rond in haar fysieke lichaam. Soms komt ze naar mij toe en drukt ze haar 

moederlijke bezorgdheid over mijn welzijn uit. Eens waarschuwde ze me om geen zakdoeken 

van iedereen te accepteren. Ik zei haar dat ik dat moest accepteer als mensen het met devotie 

aanboden. Ze zei: ‘Swami, er zijn ongetwijfeld vele nobele mensen, maar er zijn ook een paar 

boosaardige mensen die vergif op de zakdoek kunnen smeren en u dit aanbieden. Dit kan 

gevaarlijk zijn als u het gebruikt om uw mond af te vegen”. Ik beloofde haar dat ik haar 

advies zou opvolgen.  

Zelfs tot op de dag van vandaag maakt ze haar opwachting in mijn kamer. De jongens die ook 

in mijn kamer slapen, zijn hier getuige van geweest. Als ze komt en met mij praat, gaan ze 

altijd op hun bed zitten en luisteren.  
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2001, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 34:8. 

- N. Kasturi, ‘Easwaramma, The Chosen Mother’  

 

Op een dag vroeg ik de jongens om een riem om de zijden dhoti strak om mijn middel te 

binden. De riem die ze me gaven had een glanzende gesp en scheen door het gewaad dat ik 

draag heen. Ik wilde die niet gebruiken, opdat mensen niet zouden denken dat Sai Baba een 

gouden riem draagt. Easwaramma kwam daarna op een dag vroeg in de ochtend naar mijn 

kamer en begon tegen me te praten. Toen werden Satyajit, Sainath en Srinivas wakker en 

wilden weten met wie ik in gesprek was. Ze vroegen zich af hoe iemand mijn kamer binnen 

kon komen, want de lift was op slot en de sleutel was bij hen. Toen vertelde ik dat Griham 

Ammayi (moeder Easwaramma) was gekomen. Ik liet hen de riem die ze me gaf, zien. Het had 

geen gesp. Er zijn veel zulke nobele moeders in de wereld. Maar Easwaramma was de 

uitverkorene. Ik heb haar gekozen om mijn moeder te zijn. Dat is de intieme relatie tussen 

moeder Easwaramma en mij.  
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2001, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 34:8. 
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Het belang van de rol van de moeder voor het karakter van een kind 

Nadat Swami zijn missie aan de wereld had verklaard op de prille leeftijd van 14, bleef zijn 

moeder een belangrijk onderdeel van die missie. Door Easwaramma leerde Swami ons dat 

moeders belichamingen zijn van de goddelijke eigenschappen opoffering, mededogen, 

geduld, toewijding, vergeving, verdraagzaamheid en het belangrijkste voor mij - vertrouwen. 

Ze had het vertrouwen ontwikkeld om de Goddelijke Moeder te zijn voor alle vrouwen met 

wie ze in de ashram in contact kwam. Met Swami’s aanmoediging begon ze met toegewijden 

om te gaan, voor hen te zorgen, naar hun ontberingen te luisteren, enz. Haar diepgaande 

wijsheid gebruikte ze om anderen te helpen. In het dorpje Puttaparthi bracht Swami 

maatschappelijke veranderingen aan door het verbeteren van de status van vrouwen, wat in 

die tijd ongehoord was. Tijdens de negende dag van het Dasara festival, konden de vrouwen 

in de ashram het heilige ‘Om’ zingen. Easwaramma vertelde Swami hoe blij ze was met de 

zegeningen die hij deze vrouwen van alle kasten en rassen schonk. Toen moeder 

Easwaramma weduwe werd, stond Swami haar nog steeds toe deel te nemen aan elk gebed en 

offerande in de ashram - God laat de samenleving opnieuw zien om weduwen niet te 

verbannen en te isoleren. Moeder Easwaramma was degene die druk op Swami uitoefende om 

in Puttaparthi te blijven en als plichtsgetrouwe zoon, luisterde hij.  
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2001, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 34:8. 

 

De goddelijke streken van Swami met zijn moeder 

Vanaf die dag woonde Easwaramma nooit meer thuis, maar in Prasanthi Nilayam. Elke 

ochtend en avond kwam ze altijd naar boven om met Swami te praten. Ze begreep mijn 

goddelijkheid ook heel goed. Als ik in de vorm van Siva aan haar verscheen, vroeg ze: “Wat 

nu Swami? Waarom hangt u slangen om uw nek? ‘ Ik zei dan onschuldig: “Wel, ik draag geen 

slangen op me”. Dan liep ze weg en zei: “Kijk, er zijn een paar slangen binnen”. Maar later, 

als ze binnen geen enkele slang vond, vroeg ze om vergeving. Bij veel gelegenheden had ze 

zo de ervaring van mijn goddelijkheid net zoals dat het geval was met Kausalya en Yashoda. 
- Sri Sathya Sai, 6 mei 1999, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 32:14. 

 

De liefde van de Moeder - onschuld en zuiverheid 

De liefde van de Moeder leeft voor altijd voort, lang na haar overlijden. Tweemaal verscheen 

ze ‘s nachts. De jongens die in mijn kamer sliepen, merkten haar aanwezigheid op. Zij hadden 

haar nog nooit gezien. Ze vroegen zich af wie de oude dame kon zijn. Zij bezaten de sleutel 

van de lift en er was geen trap naar het appartement. Hoe lukte het haar om hier te komen? 

Toen de jongens zich dit afvroegen, werd Swami wakker. Ik ging naar haar toe en vroeg haar 

waarom ze weer was gekomen. Ze antwoordde: “Ik kan niet leven zonder u vaak te zien.” 

Zodra ik u zie, voel ik me gelukkig”. Na dat gezegd te hebben, gaf ze me wat advies: ‘Swami, 

alle mensen zien zichzelf als toegewijden, maar niemand kan vertellen wie echte toegewijden 

zijn en wie dat voorwenden te zijn. 

 

Een geheel aan u toegewijde zal klaar staan om alles te doen wat u aan hen vraagt, maar 

anderen komen voor hun eigen belang. Doordat ze naar u toekomen, worden hun verlangens 

vervuld en daarna vergeten ze u. In deze kwestie moet u heel voorzichtig zijn”. Swami 

antwoordde: ‘Ik zal goed opletten. Dat hoeft u me niet te vertellen”. Nadat ze dit hoorde, 

lachte ze en verliet ze de kamer. Ik vertel jullie deze episode als een directe getuigenis van de 

grootsheid van Moeders liefde. Ze heeft dan wel haar lichaam opgegeven, maar ze is altijd bij 

Swami. Ze zei: “Ik heb veel offers voor u gebracht en ik heb vele soorten offerandes verricht. 

Ik realiseerde me het bewijs daarvan. 40 jaar was ik met u. Mijn leven is vervuld.” 
- Sri Sathya Sai, 6 mei 1998, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 31:22. 
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Vragen 

• Welke idealen liet Swami zien door het leven van moeder Easwaramma? 

• Beschrijf hoe moeder Easwaramma een voorbeeld van een ideale moeder was. 

 

 

Belichaming van eenvoud en mededogen 
 

Easwaramma en Subbamma voelden zich altijd in de zevende hemel als ze mij Pandari 

bhajans zagen zingen en op hun ritme danste. Haar man Pedda Venkama Raju gaf 

Easwaramma huishoudgeld. Eens bleven hiervan twee anna’s over. Je zou er in die dagen 2 

zakken gepofte rijst voor kunnen kopen. Dus kocht Easwaramma er 2 zakken gepofte rijst 

voor en deelde die uit aan de kinderen. Ze gaf altijd weg wat ze bij zich had. Ze was de 

belichaming van opoffering. Ze praatte liefdevol met iedereen die naar haar toekwam. 

Wanneer toegewijden verdrietig waren als Swami hen negeerde, troostte ze hen door te 

zeggen: ‘Wat Swami ook doet, het is voor je eigen bestwil.’  
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2000, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 33:9. 

 

Ze had medelijden met jonge vrouwen die door het lot weduwe waren geworden. De liefde 

waarmee ze deze vrouwen behandelde, bloeide nog meer op als ze naar Swami keek en ze 

werd meer dan hun eigen moeder voor steeds meer vrouwen in nood. Toegewijden ontdekten 

een nooit aflatende bron van kracht en wijsheid in haar. 
- Sri Sathya Sai, Sri Sathya Sai Speaks 36:10 
- Sri Sathya Sai, Sri Sathya Sai Speaks 38:11 
- Sri Sathya Sai, Sri Sathya Sai Speaks 33:9 
- N. Kasturi, ‘Easwaramma, The Chosen Mother’  

 

De zaadjes voor Swami’s humanitaire werk  

Eens kwam moeder Easwaramma met een kruik vol water terug van de Chitravathi rivier. Een 

oude vrouw liep met grote moeite met haar mee, niet in staat om de volle kruik te dragen. 

Easwaramma vroeg: “Moeder, is het zo’n zware last?” De oude vrouw, die transpireerde en 

het tempo niet kon bijhouden, antwoordde: ‘Ja, moeder. Ik kan de volle kruik niet over zo’n 

lange afstand dragen, maar ik heb geen kinderen om mij bij deze taak te helpen. Ik moet dit 

zelf elke dag doen.” Deze gekwelde woorden maakten een diepe indruk op Easwaramma. 
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2004, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 37:10. 

 

Na een eindje gelopen te hebben, zag ze een jongetje met een lei en potlood in de hand en een 

zware tas boeken over zijn schouder. Hij kon slecht lopen, maar hij moest zijn tocht naar de 

school in Bukkapatnam voortzetten. Easwaramma vroeg aan de jongen: “Mijn beste zoon, 

waar zijn deze lei en potlood voor? Waarom draag je zo’n zware tas met boeken?” Het 

jongetje antwoordde: ‘Moeder, ik draag deze boeken zodat ik alles wat de onderwijzers mij 

leren kan opschrijven”. Easwaramma onthield al deze incidenten. 
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2004, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 37:10. 

 

Na nog een eindje gelopen te hebben, kwam ze een tengere vrouw tegen die haar baby op haar 

schouders droeg; zij gingen naar Bukkapatnam. Easwaramma vroeg ook aan deze dame: ‘U 

lijkt kwetsbaar en zwak, en niet in staat om het kindje te dragen. Waarom moet u zo’n lange 

afstand naar Bukkapatnam lopen?” De vrouw antwoordde: “Moeder, wat kan ik anders doen? 

Er is in dit afgelegen dorp geen dokter die me medicijnen voor mijn kind kan geven. Hij heeft 

griep en koorts. Ik moet hem naar het ziekenhuis van Bukkapatnam brengen”. Ook dit voorval 

maakte een diepe indruk op Easwaramma. 
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- Sri Sathya Sai, 6 mei 2004, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 37:10. 

 

Easwaramma kwam op een keer naar mij toe en vroeg: ‘Swami, verschillende arme moeders 

zijn samen met hun kinderen hierheen gekomen. Ze hebben geen eten. Zegen hen alstublieft”. 

Ik gaf hen daarop de noodzakelijke hulp en vervulde aldus Easwaramma’s wens. 
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2005, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 38:11. 

 

Op een andere dag kwam ze naar me toe en drukte haar bezorgdheid aldus uit: ‘Swami, kleine 

kinderen van vijf jaar oud lopen dagelijks naar Bukkapatnam en terug om naar school te gaan. 

Hoe kunnen ze daarna nog leren als ze dagelijks zo’n lange afstand moeten lopen?” Ik heb 

hun ouders opgezocht en hen geadviseerd: “Deze kleintjes kunnen meer van hun moeder leren 

dan van hun leraren op school. In plaats van deze kindertjes zo’n lange afstand te laten lopen 

voor onderwijs, leer je ze eerst een beetje van wat je weet. Leer ze ten minste het alfabet”. 

Later vestigde ik een school in Puttaparthi en vervulde de wens van Easwaramma. 
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2005, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 38:11. 

 

Vragen 

• Hoe liet moeder Easwaramma zien wat tevredenheid is? 

• Moeder Easwaramma was een belichaming van kracht en wijsheid - hoe denk je dat deze 

idealen tot uiting kwamen? 

 

 

Een humanitair beroep op Swami 
 

Gezondheidszorg en onderwijs 

Op een dag kwam Easwaramma binnen toen ik aan het eten was. Toen anderen haar 

probeerden te volgen, zei ze hen, niet binnen te komen. Ze hield mijn beide handen vast en 

pleitte: ‘Swami, er is geen ziekenhuis in ons dorp. Bijgevolg, als er kinderen ziek worden, 

moet de moeder hen naar Bukkapatnam dragen. Ik kan hun lijden niet aanzien. Mijn kinderen 

en andermans kinderen zijn voor mij eender. Bouw daarom alstublieft ten minste een klein 

ziekenhuis in ons dorp”. Ik beloofde haar wens te vervullen en dus bouwde ik een groot 

ziekenhuis, dat werd geopend door de toenmalige centrale minister, Bejawada Gopala Reddy. 

Easwaramma’s vreugde kende geen grenzen. De hele dag had ze geen behoefte aan eten en 

drinken - zo tevreden en overgelukkig voelde ze zich. Ze pakte mijn handen vast en uitte haar 

blijdschap dat haar wens op zo’n grootse manier werd vervuld. Ik zei tegen haar: “Wees 

gelukkig”.  

Na een tijdje benaderde ze Swami opnieuw en wenste ze dat er een school in het dorp zou 

worden gebouwd. Zoals door haar gewenst, heb ik een school laten bouwen. Aanvankelijk 

was het een klein schooltje. Later heb ik er een groot gebouw van gemaakt. Zij was heel 

gelukkig. Ze ging naar de school, kuste de kinderen en stortte haar liefde over hen uit. Zij was 

uitermate blij en zei: “In dit Kali-tijdperk heb ik het geluk een zoon te hebben zoals u, die wat 

ik maar wenste heeft gedaan”. Toen wilde ze het dorp van drinkwater voorzien. Ik beloofde 

dat het zou gebeuren. Ik zag dat er putten werden gegraven om de waterschaarste te 

overwinnen. Maar die worden binnen korte tijd onbruikbaar. Dus heb ik een grote waterput in 

de oude mandir gegraven. Als de intentie goed is, moet het resultaat vanzelf ook goed zijn. 

Omdat mijn bedoeling goed was, ontsprong er een bron met een overvloed aan zuiver water al 

zelfs op een diepte van ruim 2 meter! Aan de achterkant van de mandir werd er voor de 

mensen een toegang gemaakt om water te halen.  
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2000, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 33:9. 
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Moeder Easwaramma had ook zulke nobele verlangens. Toen Sai’s glorie zich wijd en zijd 

begon te verspreiden, kwam ze op een dag naar me toe en zei: ‘Swami, het doet me verdriet 

om kleine kinderen uit ons dorp helemaal naar Bukkapatnam te zien lopen om naar school te 

gaan. Bouw alstublieft een kleine school”. Conform haar wens richtte ik een kleine school op. 

Na een tijdje wilde ze ook dat er hier een klein ziekenhuis zou worden opgericht. Ze zei dat ze 

het niet kon aanzien dat moeders met zoveel moeite hun kinderen voor medische behandeling 

naar Bukkapatnam moesten brengen. Daarom heb ik een klein ziekenhuis laten bouwen. De 

kleine school die ik heb opgericht is vandaag de dag een grote universiteit geworden. Het 

kleine ziekenhuis dat ik gebouwd heb is een Super Speciality Hospital geworden. Deze 

machtige taken konden worden volbracht vanwege de Sathya Sankalpa (nobele wens) van 

moeder Easwaramma en Nitya Sankalpa (goddelijke wil) van Sai. Haar laatste wens was om 

het dorp van drinkwater te voorzien. Ze wees erop dat de vrouwen zich veel moeite moesten 

getroosten om water uit diepe bronnen te putten, die bijna opgedroogd waren. Ik zorgde direct 

voor drinkwater in het dorp. Nu heb ik met het Sri Sathya Sai Water Supply Project het hele 

district van Anantapur van drinkwater voorzien. 
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2001, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 34:8. 

 

 

Vragen 

• Moeder Easwaramma staat bekend om haar nederigheid en mededogen voor de behoeftige 

mens. Hoe vervulde Swami haar humanitaire wensen? 

• Op welke praktische manieren kunnen we moeder Easwaramma in ons dagelijks leven 

navolgen? 

 

 

Een voorbeeldige toegewijde 
 

Swami dienen 

Als moeder was haar liefde voor allen puur, onzelfzuchtig en onvoorwaardelijk. Het was 

voornamelijk door de leringen en genade van Swami dat ze slaagde in de opdracht om haar 

liefde uit te breiden en te verdiepen. Bij zijn toelichting op dharma onthulde Swami dat de 

vrouw de concretisering van Gods weldadigheid vertegenwoordigt. Easwaramma had een 

natuurlijke aanleg voor spirituele inspanning, begiftigd met standvastigheid en 

bescheidenheid. Ze was intelligent en waakzaam. Easwaramma, als de dichtstbijzijnde 

toegewijde van Sai, werd door hem geholpen om zich te verheffen tot de hoogte van de ideale 

vrouw.  

Tijdens de zomercursus in Brindavan in 1972 zat ze op een dag na het ontbijt in de 

tempelruimte. Swami was boven. Ineens riep ze uit, “Swami, Swami, Swami.” Swami 

antwoordde: “Ik kom, ga niet weg!” Gokak, die aanwezig was, was daar verbaasd over. 

Swami rende naar beneden. Ze hield Swami’s handen vast en zei: “Ik ben volkomen tevreden 

met deze zomercursus. Niet alleen de studenten hebben er baat bij”. “Zelfs ik heb een brede 

geest ontwikkeld. Swami, ik ga!” Ze bood haar pranams aan Swami aan en stierf vredig. 

Iedereen wenst een vreedzame dood. Mensen met slechte gevoelens zullen niet zo’n dood 

sterven. Easwaramma had zelfs geen spoor van boze gevoelens in zich. Daarom was ze altijd 

opgewekt. Ik zal een klein voorval met betrekking tot de goedheid van Easwaramma 

vertellen. De zomerklassen waren aan de gang in Bangalore. ‘s Ochtends om 7 uur moest er 

ontbijt aan de studenten worden geserveerd. Zij hielden de rondgang van Nagara Sankeerthan 

(het op straat zingen van spirituele liederen) en kwamen om 6 uur terug. Ik gaf hen darshan, 

waarna ik vertrok voor mijn bad. Ondertussen was Easwaramma klaar met wassen en dronk 

haar koffie zoals gewoonlijk heel gelukkig en ging op de binnenveranda zitten. Plotseling liep 
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ze naar de badkamer en riep: “Swami, Swami, Swami”, driemaal. Hierop antwoordde ik: “Ik 

kom, ik kom”. Binnen die periode blies ze haar laatste adem uit. Welk groter teken van 

goedheid is nodig? Ze had er geen behoefte aan om bediend en verzorgd te worden. Slechts 

zeer weinigen denken op zo’n moment aan Swami. De geest zal dan meestal zoeken naar en 

blijven bij een of ander object, zoals sieraden of kostbaarheden. Vanaf de begane grond riep 

ze: “Swami! Swami!” Ik antwoordde: “Ik kom, ik kom” en zij was weg. Het was als het 

roepen van de olifant en de Heer kwam om haar te zegenen - de twee draden bereiken 

verbinding; het loslaten gebeurt ogenblikkelijk. 

Dit is de authentieke vervulling waar het leven naar moet streven. Het is de vrucht van heilige 

reinheid. Het is het teken van een ideaal bekoorlijk leven. Zo’n houding moet vanzelf ontstaan 

en niet door middel van een externe kracht. Dit is een voorbeeld om van te leren. 
- Sri Sathya Sai, 6 mei 1983, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 16:11. 

 

Swami - Een ideale zoon 

Voordat Easwaramma stierf vervulde Swami al haar drie wensen. Easwaramma’s verlangens 

waren heel eenvoudig. Haar verlangen om een kleine eerste school voor de kinderen in 

Puttaparthi bloeide op tot de Sathya Sai University, die in integraal onderwijs van primair tot 

doctoraal niveau voorziet, gratis, waarbij academische excellentie wordt gecombineerd met 

een voorbeeldig karakter. Hierdoor geïnspireerd bieden Institutes van Sathya Sai Education, 

Sathya Sai Schools en Sathya Sai Education in Human Values-programma’s aan met op 

waarden gebaseerd onderwijs in landen over de hele wereld.  

Haar tweede wens voor een klein ziekenhuis in Puttaparthi is uitgegroeid tot twee Super 

Gespecialiseerde Ziekenhuizen in Puttaparthi en Whitefield, en twee algemene ziekenhuizen. 

Deze tempels van genezing bieden primaire tot tertiaire gezondheidszorg en volledig gratis 

ultramoderne medische zorg. Dit heeft zich uitgebreid tot een wereldwijde gezondheidsmissie 

die gratis gezondheidszorg biedt aan honderdduizenden behoeftige mensen door medische 

kampen, medische klinieken en mobiele klinieken.  

Haar derde wens was om voor de inwoners van Puttaparthi voor drinkwater te zorgen. Dit is 

uitgegroeid tot het gigantische Sathya Sai Waterproject dat water aan miljoenen mensen 

levert, niet alleen in Puttaparthi, maar ook in andere staten in India. Dit inspireerde 

toegewijden van Sathya Sai over de hele wereld om waterprojecten in Afrika, Indonesië, 

Nepal, Sri Lanka, El Salvador en andere landen te starten. Dus, de kleine wensen van de 

moeder maakten de weg vrij voor gigantische humanitaire projecten over de hele wereld. 
- Sri Sathya Sai, Sri Sathya Sai Speaks 32:14 

- Sri Sathya Sai, Sri Sathya Sai Speaks 36:10 

- Sri Sathya Sai, Sri Sathya Sai Speaks 38-11 

- Sri Sathya Sai, Sri Sathya Sai Speaks 33 / Ch. 9 

- N. Kasturi, ‘Easwaramma, The Chosen Mother’  

- Sri Sathya Sai, Sri Sathya Sai Speaks 35:9 

 

Vragen 

• Maak een lijst van de eigenschappen en deugden van moeder Easwaramma op basis van 

bovenstaande voorvallen. 

• Wat weerhoudt ons ervan om zulke nobele waarden en deugden te verwerven? 
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Haar liefde voor kinderen 
 

Ze hield van kinderen en dus dromden zij vanzelfsprekend liefdevol om haar heen. Ze vergat 

dan haar fysieke kwaaltjes als ze verhalen vertelde. Steevast rondde ze de verhalen 

nadrukkelijk af met de boodschap van nederigheid en eerlijkheid, liefde en loyaliteit. 
- Sri Sathya Sai, Sri Sathya Sai Speaks 36:10 

- Sri Sathya Sai, Sri Sathya Sai Speaks 38:11 

- Sri Sathya Sai, Sri Sathya Sai Speaks 33:9 

- N. Kasturi, ‘Easwaramma, The Chosen Mother’  

 

Als klein kind had ik het geluk haar te hebben ontmoet elke keer dat we Prasanthi Nilayam 

bezochten. Moeder Easwaramma verbleef gewoonlijk in een kleine kamer achterin Swami’s 

woning en wij kinderen renden dan op en neer om te zien waar ze was om haar zegeningen te 

ontvangen. Omdat we geen Telugu spraken, hebben we de kans om met haar te praten gemist, 

maar haar vriendelijkheid en weinige woorden waren voldoende om ons hart met vreugde te 

vullen.  

Moeder Easwaramma leidde een voorbeeldig leven en belichaamde waarlijk Swami’s leer 

‘houd van iedereen en dien iedereen’. Hoewel ze geen formele opleiding had genoten en 

verlegen en gereserveerd was, was ze een verkozen instrument in Swami’s missie en de 

inspiratie achter educatieve en medische instellingen en waterprojecten. Door haar voorbeeld 

leerde ik dat zich met nobele ambities vanzelf kansen voordoen om de Heer te dienen. Ik 

leerde dat het van alles kan zijn - je tijd, fysieke energie, goed denken, positiviteit, gebed, 

goed gezelschap en inspirerende en bemoedigende woorden.  

sathyasai.org/events/festival/Easwaramma-day-2018 

 

Ze gaf de kinderen een heilige leer: “Mijn lieverds, jullie gaan naar school om te studeren. 

Wat je ook leert, gebruik het op de juiste manier. Alleen dan word je echt opgeleid genoemd 

en verdien je de benaming Sakshara. Als je geen goed gebruik maakt van je scholing, word je 

een rakshasa (demon). Doe je best om de titel Sakshara te verdienen”. Toen zei ze tegen mij: 

“Sathya! Koester nooit en onder geen enkele omstandigheid haat jegens iemand. Houd van 

iedereen en iedereen zal van je houden”. In feite is er geen spoor van haat of vijandschap in 

Mij, op geen enkel moment. Ik hou van allen. Daarom houdt iedereen van Mij. Als we 

anderen niet liefhebben, hoe kunnen we dan verwachten dat anderen van ons houden? Geef 

liefde en ontvang liefde. Het is geen eenrichtingsverkeer. Je moet geven en nemen. Op deze 

manier leerde moeder Easwaramma de kinderen veel heilige idealen. 
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2003, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 36:10. 

 

Ik wil je een voorval vertellen dat van haar enorme compassie en liefde voor kinderen getuigt. 

In die dagen woonden studenten uit verschillende staten en landen zomerklassen bij. Gokak, 

die de lessen leidde, was zelf strikt in discipline. Hij was een man met een groot karakter en 

opoffering. Hij was ook een groot academicus. Hij organiseerde de lessen voorbeeldig. Op 

een dag zaten de studenten in de eetzaal te lunchen. Een van de jongens stond op en ging naar 

buiten nog voordat de anderen klaar waren met eten. Gokak, die dit door het raam zag, riep 

hem bij zich en berispte hem wegens zijn gebrek aan discipline: “Als je medestudenten eten 

moet je niet halverwege opstaan, ook niet als je klaar bent met eten. Dat is voor hen als een 

belediging.” Dit zeggende schorste Gokak hem uit de lessen. De jongen was in tranen, maar 

Gokak was onbewogen. De jongen kwam naar de kamer van moeder Easwaramma, viel aan 

haar voeten en begon te huilen. Hij vertelde haar over de harde straf die hem door Gokak 

werd opgelegd. Hij smeekte haar om hem te hulp te schieten. Easwaramma troostte hem en 

stuurde hem weg. Ze zat op de trap waar Gokak zou langskomen. Na een tijdje kwam Gokak 
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daar. Ze groette hem en hij beantwoordde die groet eerbiedig. Toen zei ze: ‘Toen ik u groette, 

beantwoordde u dat op gelijke wijze. Op dezelfde manier is het zo, dat als je anderen straft, 

word je in ruil daarvoor gestraft. De jongen heeft in zijn onschuld een fout gemaakt. Vergeef 

hem alstublieft en sta hem toe de lessen bij te wonen”. Toen antwoordde Gokak: ‘Moeder, als 

ik hem vergeef, zal dat een slecht precedent voor anderen scheppen. Hoe dan ook, ik zal hem 

vergeven, omdat u dat vraagt”. Op deze manier deed ze haar uiterste best om te helpen en 

anderen op te beuren en troost te bieden. 
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2003, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 36:10. 

 

Als het hart van de moeder zuiver is, zullen ook haar kinderen zuiver van hart zijn. Men moet 

zijn moeder respecteren en haar gevoelens nooit kwetsen. Toen Swami in de oude mandir 

verbleef, was er op een dag een ongewone menigte. Easwaramma voelde gevaar en kwam 

naar mij toe; ze zei: ‘Swami, deze mensen lijken een bijbedoeling te hebben. Ik ben bang dat 

ze u zullen proberen te schaden. Ik kan niet rustig slapen”. Ik gaf haar moed en zei: ‘Wees 

onbevreesd. Het lichaam zal zeker op de ene of de andere dag omkomen. Geef dus 

lichaamsgehechtheid op”. In die dagen sliep ik gewoonlijk helemaal alleen in een hut met 

rieten dak. Die nacht, zoals Easwaramma vreesde, staken enkele boosaardige mensen de hut 

van alle vier de kanten in brand. Er waren overal razende vlammen. Subbamma en 

Easwaramma zagen dit en kwamen aangerend. Toen ze de plek bereikten, zagen ze tot hun 

grote verbazing, dat er een zware stortbui op de hut neerkwam. Er viel echter absoluut geen 

regen in het gebied eromheen. Toen ik uit de hut kwam, waren beiden zielsgelukkig om mij 

veilig en wel te zien. 
- Sri Sathya Sai, 6 mei 2001, Easwaramma Dag, Sri Sathya Sai Speaks 34:8. 

 

Vragen 

• Moeder Easwaramma leidde een voorbeeldig leven en belichaamde waarlijk Swami’s leer 

“houd van allen en dien allen”. Illustreer dit met voorbeelden. 

• Wat kunnen we van moeder Easwaramma’s leven leren? 
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