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Tegen de tijd dat hij acht jaar oud was, was hij al een ware ambachtsman die 
handig figuurtjes van goden en godinnen maakte uit verschillende materialen. Hij 
had vooral een sterke voorliefde voor Krishna en voor de goddelijke Moeder, die 
in de nabij gelegen tempel werd vereerd als Annamma. Door aandachtig te kijken 
naar de toegewijden die in tempels kleurige en geurige bloemen aaneenregen, 
werd hij zelf al snel uitzonderlijk goed in het vervaardigen van kransen (mala’s). 
In een opwelling van devotie en een aangeboren kennis van rituelen versierde 
Gopi vaak de godenbeelden en foto’s in huis. Dan vereerde hij ze op traditionele 
manier en het hierbij geofferde vermiljoenpoeder (bindi, stip op het voorhoofd) 
en gewijde water deelde hij dan uit als prasad (offerande, geschenk van God). De 
verering van dit jonge kind bleef echter niet bij alleen een dagelijkse dienst. 
Liefde en toewijding waren zijn fundament en zijn voedsel, maar opoffering en 
mededogen waren zijn levensweg en zijn boodschap. Niemand die bij hem aan 
de deur kwam ging ooit hongerig, teleurgesteld of met lege handen weg.  
 
Als hij terugdenkt aan die tijd, zegt Swami: ‘Ik voelde mededogen met de armen, 
met de mensen die lijden en met hen die achtergesteld werden. Ik voelde een 
band met zulke zielen. Mijn hart ging altijd naar hen uit. Ik was bereid om alles 
wat ik had op te geven als het hun iets goeds kon brengen. Opoffering is een deel 
van mijn leven.’  
Rond die tijd ging het gerucht dat Gopi geen gewoon kind was, maar dat hij ook 
gezegend was met de gave van profetie. Swami zegt hierover: ‘Wat er in mijn 
gedachten flitst, de fluisteringen van mijn hart, materialiseert zich als 
werkelijkheid. Ik weet niet of dit mijn eigen kracht is of de genade van de 
Almachtige Heer. Alleen Swami (Sri Sathya Sai Baba) weet dat. Hij is alles.’ 
 
Het aantal mensen dat zijn leiding en troost zocht nam toe. Er waren in die 
vroege jaren twee mensen die onmiddellijk de aangeboren goddelijkheid in de 
jongen herkenden en de zegen voelden van een diepe, blijvende en 
onvoorwaardelijke liefde en genegenheid voor hem: Kalyanamma, een weduwe 
die in het hotel van Gopi’s vader werkte en Papa Sahib, de moslimbuurman. Zij 
zagen in dat deze jongen - die toen nog heel onschuldig stukken klei tot 
godenbeelden vormde - al snel de levens, harten en gedachten van mensen zou 
vormen naar de goddelijke gelijkenis; dit als deel van een universele, goddelijke 
missie. Als brahmaan kreeg hij in zijn achtste levensjaar de heilige draad 
omhangen en werd hij geïnstrueerd in de Gayatri mantra. Met deze ceremonie 
en het verstrijken van de tijd hoopte de familie dat hij zou rijpen tot een 
jongeman die zijn verantwoordelijkheid zou kennen, zich op zijn studies zou 
richten en een goede carrière zou nastreven. Maar dat zou niet gebeuren; de 
ceremonie had juist het tegenovergestelde effect! 
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bhajandiensten in de wijk Cottonpet, waar hij de groepszang leidde. Met name 
de verhalen en levensstijl van professor Iyengar waren een enorme 
inspiratiebron voor hem.  
Met iedere dag die voorbijging werd zijn verlangen sterker om bij Sai Baba te zijn 
en Hem te spreken en aan te raken. Gopala bad intens dat hij eeuwig in Zijn 
Goddelijke Aanwezigheid mocht zijn.  
 
In 1965 werd dit verlangen ingewilligd en zag Gopala Krishna, zittend op het zand 
van Baba’s ashram Brindavan in Whitefield, zijn Heer voor het eerst. Hij was toen 
14 jaar oud. In die tijd werd dat terrein gedomineerd door een enorme 
pipalboom met een cirkelvormig afdak eromheen. Op een voetstuk stond een 
beeld van Krishna-met-de-fluit en daarvoor stond Baba’s stoel. Een pad met 
bomen erlangs leidde van Baba’s huis naar dit afdak en een tapijt van 
bloemkransen versierde het pad waarover Hij naar Zijn stoel liep.  
En die ochtend gebeurde het: Baba kwam, zag en overwon. De ogen van Sai Baba 
en Zijn toegewijde vonden elkaar en op dat ene moment besefte Gopala Krishna:  
 
 

Hij is Waarheid, er is geen ander. 
Hij is mijn Wereld, mijn Universum. 
Hij is mijn Guru, mijn Meester, mijn God. 

 
 
Iedere keer als Gopal naar Baba’s darshan (‘God’ of ‘de Guru’ zien) ging, werd hij 
binnengeroepen voor een gesprek. Tijdens zo’n gesprek in 1966, nam Baba de 
handen van Gopal in de Zijne en drong eropaan dat hij een wens zou doen. Gopal 
antwoordde, ‘ik wil helemaal niets’, aangezien hij het stadium van verlangens 
voorbij was en hij zich had losgemaakt van wereldse zaken. Gopala Krishna had 
besloten zijn bestaan aan de Lotusvoeten van de goddelijke Avatar te wijden en 
te leven naar de leringen van Sai. 
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water (tirtham) aan de mensen te geven. Sinds 1991 is dit zonder onderbreking 
gedaan.  
Er zijn talloze voorbeelden van mensen die geestelijk of lichamelijk zijn genezen 
door het nemen van dit gewijde water.  
 

Eind 1991, kort na de materialisatie van Chandra Mouliswara Lingam, 
kreeg Gopala Krishna veel pijn in zijn borstkast. De pijn – alsof er een 
olifant op mijn borst zat – werd zo ondraaglijk dat, toen begin 1992 
Sathya Sai Baba naar Zijn Whitefield ashram kwam, Gopala Krishna zich 
naar darshan spoedde om Hem te vragen of zijn leven beëindigd mocht 
worden. Toen Sai Baba verscheen liep Hij recht op Gopala Krishna af, 
legde Zijn hand op hem en datzelfde moment verdween de pijn en 
werden de devotee en de Heer één. Vele volgelingen van Sathya Sai Baba 
hebben ondertussen een glimp van die unieke samensmelting mogen 
zien in Swami Gopala Krishna.  

Aan de vruchten herkent men de boom 
De afgelopen decennia rond Gopal Baba (zoals hij sinds enige jaren genoemd wil 
worden) worden gekenmerkt door de groei van de ashram en de aanwas van de 
bezoekersaantallen.  
De devotees (volgelingen van een guru of religie) en bezoekers zijn zeer divers 
qua achtergrond en voorkeur voor hun guru. Sai Baba van Shirdi, Sathya Sai Baba 
en Gopal Baba, het is voor Gopal Baba allemaal gelijk en dat is wat hij de 
bezoekers onverkort voorhoudt; ieder mag zijn eigen pad gaan. Hij geeft je 
advies en ondersteuning op jouw pad en hij geeft je de waarden mee zoals die 
ons door Sathya Sai Baba worden voorgehouden. 
Aan de overkant van de straat is eind jaren 90 de polikliniek (dispensary) 
gerealiseerd. Vervolgens is er in 2002/2003 tegenover de oude, kleine tempel 
een grote, nieuwe tempel gebouwd om de forse aantallen bezoekers te kunnen 
blijven ontvangen. Dat zijn echter slechts de uiterlijke kenmerken van wat er 
gebeurt en gebeurd is in Girinagar. Wat er aan innerlijke transformatie heeft 
plaatsgevonden, is voor hem, voor de devotees en voor de ‘toevallige’ bezoeker 
soms verbijsterend.  
 
Vanaf 1996 reist Swami Gopal Baba ook geregeld naar Mumbai en andere 
plaatsen in India. In 2001 bezocht hij voor de eerste keer Nederland. Negen 
dagen waarin voor veel mensen die daarbij aanwezig waren tijd niet meer leek te 
bestaan. In 2004 kwam hij voor een tweede bezoek naar Nederland.  
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