Een ko
orte biograafie van Srii Gopala Krrishna Baba
a
Swami zegt: ‘Sathya Sai Baba is de zon en
e ik ben een strraal van die zon.
Ik ben een dieenaar van God en
e van de mensh
heid.’
‘‘Moksha (verlich
hting) is niets om
m je druk over tee maken,
Weess een dienaar en doe je werk.
Verrich
ht Swami’s werk,, dat is genoeg.
Love all, Servve all.
Verblijf in geezelschap van Saathya Sai – van G
God,
in goed gezelsschap in plaats van slecht gezelschap.’
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Wie is G
Gopala Babaa?
Biografie
Sri Gopalaa Krishna Baba w
werd geboren op
p
dinsdag 6 n
november 1951 aals de jongste van
n
acht kindeeren van het devvote Brahmaansee
echtpaar YYamunamma en V
Venkataramaianah
h
Urala. Go
opala Krishna w
werd onder een
n
gunstig gessternte geboren een ook nog op een
n
dag die heiilig is voor zowel V
Vishnu als Shiva.
Vader Ven
nkataramaianah was een van dee
eersten die dicht bij het centrale bus- en
n
treinstation
n een hotel had opgezet en als oudste
o
zoon had hij de plicht om de
enorme veerantwoordelijkheid voor de volledige familie o
op zich te nemeen.
Moeder YYamunamma, diee door Swami beschreven worrdt als ‘een waare
karmayogi’’, was haar hele leven zoals zij nu nog steeds iss: een eenvoudigge,
ingetogen en zeer toegewijd
de vrouw, die van
n de vroege morgeen tot de late avo
ond
werkte in h
haar huis. Zij zorgd
de voor alle taken
n in het grote huisshouden én voor de
aanhouden
nde stroom gasten en familie.
Met de geeboorte van ‘Go
opi’, zoals ze hem
m liefkozend no
oemden, namen de
voorspoed en de roem, maar ook alle bijkkomende problem
men van de famiilie
aanmerkelijk toe. Want n
niet alleen was hij een heel mo
ooi kind dat alttijd
glimlachte en daardoor ieders belangstelling kreeg, hij straalde ook eeen
goddelijke aanwezigheid uitt die ieders hart en gedachte kalmeeerde en heelde.
Swami zegtt hierover: ‘Ik wass uiterlijk een kind
d, maar in werkelijkheid eeuwenou
ud.
Ik ben geen vreemde in deze wereld. Ikk was hier ook in de tijd van Sri
Ramakrishn
na. Toen Ramakrrishna geboren werd,
w
bracht Hij ZZijn gevolg met zich
mee, en ikk was er een van
n. Ik ken Siddharrudha en Ramana Maharshi. Ik w
was
samen mett al deze grote Zieelen. Ik ben het reesultaat van een eevolutionair proces.
Ik ben een manifestatie van het Eeuwige Bew
wustzijn.’
En dus vertoonde Swami aal op zeer jongee leeftijd een duiidelijk spirituele en
artistieke o
ontwikkeling, op eeen leeftijd dat andere kinderen d
druk zijn met spellen
en kattenkkwaad uithalen. Swami zegt hierovver: ‘Mijn gedachtten dwaalden nooit
af van God
d. Verering was m
mijn spel en mijn
n spel was verering. Het was net zo
natuurlijk aals ademhalen.’

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!

n veertig kreeg de familie Venkataaramaianah te ho
oren over de kom
mst
Begin jaren
van de Purrnavatar Bhagawaan Sri Sathya Sai Baba en dat Hij d
de reïncarnatie w
was
van Shirdi Sai Baba. Al snel kreeg Sai Baba een
e vaste plek in hun hart en in hun
ms
huis en maaakte vader Venkaataramaianah reggelmatige reizen n
naar Baba’s ashram
in Puttaparthi en Brindavan. Tijdens darshaan had Venkatarramaianah geregeeld
gesprekken
n met Sathya Sai Baba. Gopala, die toen nog op school zat, was diiep
on
nder de indruk vaan de levens van de
heeiligen van Karnaataka, Maharashttra
en
n Bengalen waaarover hij las. N
Net
zo
oals die heiligen h
hun liefde voor G
God
beezongen in hun composities, beggon
oo
ok hij met zijn melodieuze steem
deevotionele liederren te zingen. Hij
giing vaak naar de tempel van Swaami
Laakshmi Narasimhaa in zijn woonplaaats
Baangalore. Op verzoek van de
beeheerders van eeen Hanumantemp
pel
in
n de buurt hield h
hij daar enige tijd de
daagelijkse erediensst. Daardoor nam
men
dee spirituele trillingen toe en
daaarmee ook de m
mensenstroom en de
in
nkomsten van de ttempel.
Ook trokken de atmosfeer en de
bh
hajans van de R
Ramakrishnatemp
pel
heem sterk aan. De oprechtheid van de
jo
onge zoeker, zijn
n zuiver gedrag en
heet diepe innerlijkk geluk dat van zzijn
geezicht afstraald
de, trokken de
aaandacht van hett toenmalig hoo
ofd
vaan het kloosterr die hem willde
in
nwijden tot monn
nik. Maar God h
had
an
ndere plannen.
In
n het begin van dee jaren zestig beggon
dee Sai-beweging op te komen in
Kaarnataka en kwamen er op
m
meerdere
plaatsen in Bangalo
ore
Saathya Sai-genoottschappen. Gopaala
de
giing
regelmattig
naar

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.

Op
poffering...
Op
p een vroege morrgen had de jongee Gopala Krishna een droom waarin
Sai Baba vibhuti maaterialiseerde en het op zijn voorh
hoofd aanbracht. Hij
slieep op de eerste verdieping en toen
n hij beneden kw
wam en in de spieggel
keeek, zag hij een grote stip vibhuti op zijn gezicht. Hij liet het aan zzijn
mo
oeder zien. ‘Kijk, Baba is gekomen
n en heeft vibhutti aangebracht!’ D
Die
dagg wilde hij voor geeen goud in de weereld zijn gezicht wassen.
Een
n ander voorbeeld van Sai Baba’s liefde voor Zijn d
discipel speelde ziich
af tijdens de vieringg van Adi Shankaaracharya’s gebo
oortedag. In die ttijd
deeelde Sai Baba elke donderdag en zondag
z
prasad uitt. Die dag kwam Hij
meet een emmer vo
ol prasad. De jon
nge Gopala open
nde zijn grote wittte
zakkdoek en hield h
hem omhoog om
m prasad uit zijn
n guru’s handen te
onttvangen. Hoewel iedereen slechts één volle lepel krreeg, vulde Sai Baaba
zijn
n hele zakdoek. Hij wist dat
Gopala de prasad nooit alleen
opaat maar het altijd
d onmiddellijk
aan
n iedereen uitdeelde. Om
ervvoor te zorgen daat hij zelf wat
zou
u nemen moest B
Baba hem wel
veeel geven anders zou hij niets
houden.
voo
or zichzelf willen h
Som
ms deelde Sai B
Baba laddu’s
(prrasad) uit. Iedereeen kreeg er
slechts één maarr de jonge
Gopala kwam weeer met zijn strekken. Nadat hij een laddu met ZZijn
recchterhand had on
ntvangen, stopte hij hem in zijn rechterzak en hieeld
sneel zijn linkerhand
d op, die Baba daan meteen weer vulde. Zijn nieuw
we
aan
nwinst stopte hijj vlug in zijn linker zak terwijl h
hij zijn rechterhaand
alw
weer ophield. In p
plaats van te zegggen nee, ik heb jee net gegeven, bleeef
Sai Baba keer op keeer de uitgestrektte handen van Gopala vullen. Nad
dat
zijn
n zakken uitpuild
den van de ladd
du’s, hield Gopalla de flap van zzijn
pyjjama op en Sai Baaba aarzelde niett om ook die heleemaal te vullen m
met
een
n enorme hoeveeelheid laddu’s, weetende dat Gopalaa er zelf hooguit eeen
kru
uimeltje van zou eeten.
Alss anderen dezelfd
de truc probeerden, zei Baba: ‘Neee, dit is je tweeede
keeer.’ Sai Baba wist dat er in de toekkomst door deze jonge swami in sspé
onttelbare laddu’s uiitgedeeld zouden worden in de Sri Sai Mandiram.
Uit het boek, ‘Wo
onderen en Genad
de’

Van zijn pu
ubertijd tot 1991 w
waren jaren van intense sadhana ((spirituele oefenin
ng)
voor Gopala. De hel of beprroeving die mensen soms ervaren ervoer Gopala oo
ok.
Onbegrip vvan mensen en daaarmee ook lastigggevallen worden
n, naast bewegen in
de schaduw
wwereld van bew
wustwording.
Swami verttelde dat hij in diie 25 jaar dezelfde weg moest gaaan die ook wij lop
pen
in het bewustwordingsprocees.
Swami verttelt hierover letteerlijk:
‘Er was geeen land meer mett me te bezeilen, ik wilde alleen no
og Baba. Uiteindelijk
kon Baba n
niet anders doen dan me overnem
men. Dat heeft Hij dan ook gedaan.. Ik
(Gopala Krrishna) keek neeer op het lichaam en zag dat B
Baba het overnam.
Uiteindelijkk werden Baba en
n ik één.’
Swami is een voorbeeld van
n de perfecte toeggewijde (bhakta),, waar de leerlingg in
de Meester opgaat en uitein
ndelijk de Meesteer wordt. Dit is tevvens zijn boodsch
hap
aan ons:
Geeef mij jouw wereeldse plichten, zo
odat jij mijn werkk kunt doen

Nieuwe sttart in Girinagarr...
Swami verttelt hierover: ‘In opdracht van Bab
ba startte de bou
uw van deze temp
pel
in Girinagaar in 1989. Eigenlijk gaf ik de voorrkeur aan een dorp in een landelijjke
sfeer. Ik haad een stuk land uitgezocht dicht bij het plaatsje C
Chikkaballapur, m
met
het doel om
m daar een ashram te beginnen. Maar
M
Baba zei reso
oluut: ‘Nee, doe d
dat
in Girinagaar.’ In die dagen lag Girinagar noggal afgelegen. Geeen bussen en geeen
winkels. Err stonden slechts hier en daar enkkele huizen. Maarr het is Baba’s weens
(Sankalpa).. Er waren vele d
devotees in Chikkkaballapur die mij vroegen, ‘Swam
mi,
wanneer b
begint u met de aashram?’ Maar mijn
m Swami had m
mij bevolen om m
me
hier te vesstigen. Als ik nu n
naar deze plaats kijk
k ben ik ronduit verbaasd over de
ontwikkelin
ngen; allemaal Zijn Sankalpa (godd
delijke Wil of Wen
ns).’
we fase aan toen hij zijn geboorteehuis verliet en eeen
Er brak een duidelijk nieuw
huis in Girinagar betrok. Oo
ok daar richtte hij een kamer in als tempelruimte. N
Nog
steeds klein van opzet, maaar dat veranderdee snel. Begin jaren
n 90 werd naast h
het
woonhuis eeen tempel gebou
uwd en geopend voor
v
een groter p
publiek, vanwege de
steeds toen
nemende stroom bezoekers.

Girinagar iss een vredige en ggoed ontwikkeldee wijk in Bangalorre. De Sai Mandiraam
is een unieeke tempel waar zowel Shirdi Sai als
a Sathya Sai – de twee vormen vvan

Sai – worden vereerd. In deze tempel ko
omen mensen vvan alle religies en
n. Er is geen discriiminatie tussen m
mannen en vrouw
wen
overtuiginggen om te bidden
en Swami Gopala Krishna ggeeft zijn onbegrensde Liefde aan
n zowel mensen als
dieren. Iedereen is welkom in de Sai Mandiraam en Swami Gop
pala Krishna helptt al
zijn volgelin
ngen om geestelijjke rust te verkrijggen. Er komen meensen die lijden aan
a
hebzucht, psychische ziekteen, lichamelijke klachten, financiëële moeilijkheden
n…
en hij steltt ze allemaal gerrust. Swami zegt dat dit gebeurt door de goddelijjke
Liefde van Bhagawan Sri Satthya Sai Baba.
De Sai Maandiram tempel getuigt ook van de alomtegenw
woordigheid van Sri
Sathya Sai Baba. Ter gelegeenheid van de 65ste verjaardag vaan Sai Baba bezoccht
n Puttaparthi. Daaar
Gopala Kriishna in 1990 Baaba’s ashram Praasanti Nilayam in
waren duizzenden mensen b
bijeen om een gllimp van Baba op
p te vangen en het
h
lukte Gopaala Krishna niet o
om een goede darshan van Baba tte krijgen. Hierdo
oor
verdween het verlangen om
m fysiek in aanweezigheid van zijn G
Guru te zijn. Gopaala
Krishna had
d de intense wens om voortdurend het altijd aanweezige aspect van Sai
S
Baba te eervaren in de vo
orm van Liefde en Licht, wat vveel duurzamer en
bevredigen
nder is. Ook nu no
og stimuleert Gop
pala Krishna Babaa iedereen om me
eer
aandacht tte geven aan de ontwikkeling van de innerlijke SSai in plaats van te
smachten n
naar de lichamelijjke aanwezigheid van Sathya Sai Baaba.
Dat intense, innerlijke vverlangen resulteeerde in de fyysieke verschijniing
(Sakshatkar) van Bhagawan Sri Sathya Sai Bab
ba in de Sai Mand
diram in Girinagarr.
O 23 novemberr 1991, tijdens een
Op
e
zeer intensee en toegewijjde
bhajansessie,
manifesteerrde
oor
Sathya Sai Baaba Zich fysiek vo
Swami Gop
pala Krishna en
materialiseerde Zijn Atma Lingga,
ofwel ‘Chan
ndra Moulishwaara
Lingam’ en gaaf deze aan Gopaala
Krishna Baba (een lingam is een
e
eivormige, g
gladde steen. Nieets
kan zich eraan hechten en
am
daarmee sym
mboliseert de linga
het goddelijkke). Daarbij gaf Sai
S
Baba aan G
Gopala Krishna de
opdracht om iedere maandag de
een
Rudra
Ab
bishekam
(e
reinigingsritueeel) over de lingaam
uit te voeren
n en het gewijjde

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.

Tijdens dezze bezoeken benaadrukte hij steedss die eenheid tusssen Sathya Sai Baaba
en hem:

‘Ik ben e
een straal va
an die ene zo
on,
Sath
hya Sai Baba
a is die zon’
n is het herkennen van de Meester of Guru in Gopal Baba geen zwaare
Voor velen
opgave. Dee vruchten van ziijn werk en acties zijn duidelijk vo
oel- en herkenbaar.
Ook duideelijk en herkenbaaar is zijn niet- aflatende
a
liefde voor Sai Baba. De
binding meet zijn grote voorb
beeld, die als een rode draad door zijn leven loopt.

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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