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Ελζπκνύκελνο ηνλ Δξ. Τδωλ Χίζινπ 

 
ηνπ Γξ. άκηνπει αληβάηο 

 

  
 
Ο Γξ Σδσλ Υίζινπ, γλσζηόο ζηνπο θίινπο ηνπ ζαλ Σδαθ, αγάπεζε θαη 
ππεξέηεζε ηνλ νπάκη από ηελ πξώηε εκέξα πνπ ζπλαληήζεθαλ ην 1968 
κέρξη ην ζάλαηό ηνπ ην 1995. Αλαγλώξηζε ηνλ νπάκη ζαλ ηνλ αγαπεκέλν 
θάηνηθν ηεο θαξδηάο ηνπ, αιιά θαη ζαλ ηελ αγάπε πνπ απνηειεί ηε βάζε όιεο 
ηεο δεκηνπξγίαο. Πεξηέγξαςε ηελ πξώηε ηνπ ζπλάληεζε κε ηνλ νπάκη σο 
εμήο. 
 
«Πεξίκελα ηνλ Σνπάκη ζε έλα δσκάηην. Όηαλ εκθαλίζηεθε, κε ζπλεπήξε ε 
νκνξθηά ηεο κνξθήο Τνπ θαη ε γεκάηε ράξε πεξπαηεζηά Τνπ. Έραζα ηελ 
αίζζεζε ηνπ ρώξνπ θαη βπζίζηεθα βαζηά κέζα ζηνλ εαπηό κνπ. Η κόλε 
επίγλσζε ηεο ύπαξμήο κνπ ήηαλ ν Σνπάκη θαη έλα γιπθό ζθίξηεκα ζηελ μεξή 
δπηηθή θαξδηά κνπ. Ήηαλ ζαλ ην αλάιαθξν αεξάθη από ην θηεξνύγηζκα κηαο 
πεηαινύδαο. 
 
Πνηνο κπνξεί λα είλαη έμσ από εκέλα θαη ηαπηόρξνλα λα θαηνηθεί κέζα κνπ κε 
ηόζε αγάπε; Μόλν ν Θεόο ζα κπνξνύζε. Ο Σνπάκη είλαη ν Θεόο πνπ 
ελζαξθώζεθε γηα λα θέξεη πίζσ ζηηο θαξδηέο καο, ηελ αγάπε.» 
 

Από ηελ εθεβεία ηνπ ν Γξ. Υίζινπ είρε αξρίζεη  λα  ηαμηδεύεη ζε αλαδήηεζε 

ηνπ Θενύ. Πέξαζε κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηε Βηξκαλία κε έλαλ Βηξκαλό 
δάζθαιν, αζθνύκελνο ζην δηαινγηζκό. ηαλ άθνπζε γηα ηνλ άη Μπάκπα, 
απηό πνπ ηνλ εληππσζίαζε πην πνιύ ήηαλ νη πεξηγξαθέο όηη ν νπάκη 
κπνξνύζε λα αιιάμεη ηε δσή ελόο αηόκνπ αλεπηζηξεπηί. λησο, κεηά ηελ 
πξώηε ηνπο ζπλάληεζε, ε δσή ηνπ Σδαθ άιιαμε θαη δελ γύξηζε πνηέ μαλά 
πίζσ ζηα παιηά. Τπεξέηεζε ηνλ νπάκη ηαμηδεύνληαο ζε όιν ηνλ θόζκν, 
δηαδίδνληαο ηηο δηδαζθαιίεο Σνπ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξώηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ άηπα άη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, ζέζε γηα ηελ 
νπνία ν ίδηνο ν νπάκη ηνλ επέιεμε ην 1975. 
 
Πνιιέο ρηιηάδεο πηζηνί σθειήζεθαλ από ηηο νκηιίεο ηνπ Γξ. Υίζινπ γηα ηνλ 
άη Μπάκπα θαη αθόκε πεξηζζόηεξεο ρηιηάδεο από ηα βηβιία πνπ έγξαςε γη’ 
Απηόλ. Σν βηβιίν ηνπ «πλνκηιίεο κε ηνλ άηπα άη Μπάκπα» δεκνζηεύηεθε 
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γηα πξώηε θνξά ην 1978 θαη ήηαλ έλα από ηα πξώηα βηβιία πνπ 
θπθινθόξεζαλ ζηε Γύζε κε ηα αλεθηίκεηα πεηξάδηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 
νπάκη. Πνιινί γλώξηζαλ ηνλ νπάκη θαη Σνλ αθνινύζεζαλ κέζα από απηό ην 
εμαηξεηηθό βηβιίν.  
 
ηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ «πλνκηιίεο κε ηνλ άηπα άη Μπάκπα», ν Γξ. 
Υίζινπ εθθξάδεη ηε βαζηά επγλσκνζύλε ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ νπάκη 
ζρεηηθά κε ηελ ζεία θύζε ηνπ αλζξώπνπ θαη γηα ην γεγνλόο όηη ν δξόκνο 
απηόο πξνο ην Θεό νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζηελ εκπεηξία κηαο ρσξίο όξηα 
αγάπεο θαη ζηελ εμύςσζε όιεο ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο. 
 
«Τν άηνκν θαη ε Οηθνπκέλε είλαη έλα. Τν θύκα είλαη ν σθεαλόο. Έηζη, 
επηηπγράλεηαη ε ζπγρώλεπζε θαη ην εγώ δηαιύεηαη. Όια ηα ζύκβνια θαη ηα 
ζεκάδηα ηεο εμαηνκίθεπζεο, όπσο, ην όλνκα, ε κνξθή, ε θάζηα, ην ρξώκα, ε 
εζληθόηεηα, ην ζξήζθεπκα, ην δόγκα θαη ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ 
ζηεξίδνληαη πάλσ ζ’ απηό, μεζσξηάδνπλ. Γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ 
απειεπζεξσζεί από ηνλ πεξηνξηζκό ηεο αηνκηθόηεηαο, ην κόλν θαζήθνλ είλαη ε 
εμύςσζε ηεο αλζξσπόηεηαο, ε επεκεξία ηνπ θόζκνπ θαη ε απέξαληε αγάπε. 
Αθόκα θη όηαλ θάζνληαη ζησπεινί, ε θαηάζηαζε επδαηκνλίαο ζηελ νπνία 
βξίζθνληαη, εθπέκπεη επδαηκνλία ζε όιν ηνλ θόζκν. Η Αγάπε είλαη κέζα ζε 
όινπο, ε Αγάπε είλαη θηήκα όισλ, ε  Αγάπε είλαη ηα πάληα.» 
 
Πόζν ηξπθεξά θαη νηθεία ληώζεη θαλείο όηαλ αθνύεη ηνλ Σδαθ λα κηιάεη κε ηνλ 
νπάκη θαη λα ηνπ ζέηεη πλεπκαηηθέο εξσηήζεηο, πνπ έρνπλ απήρεζε ζε όινπο 
καο. 
 
Υ: νπάκη, ζε παξαθαιώ εμήγεζε ιίγν πην βαζηά ηηο έλλνηεο «κνξθή» θαη 
«άκνξθν». 
 
άη: Σν ζώκα δελ είλαη ε αιήζεηα πνπ ηνπ απνδίδνπλ. Έλα παξάδεηγκα: επί 
30 ρξόληα θάπνηνο ιάηξεπε ηε κεηέξα πνπ ηνλ γέλλεζε. Σεο έθαλε καζάδ ζηα 
πόδηα, έζθπβε κε ζεβαζκό κπξνζηά ηεο, ηελ θνίηαδε ζηα κάηηα κε αγάπε, 
άθνπγε ηε θσλή ηεο θαη γέκηδε δεζηαζηά από ηελ παξνπζία ηεο. ηαλ, όκσο, ε 
κεηέξα ηνπ πέζαλε, ακέζσο αληηιήθζεθε όηη ε κεηέξα ηνπ δελ ήηαλ ην ζώκα 
θαη όηη εθείλε αλαρώξεζε παξόιν πνπ ην ζώκα ηεο παξέκεηλε θνληά ηνπ. 
πλεπώο, ηη αμία έρεη ην ζώκα πνπ πνηέ δελ ήηαλ ε κεηέξα, αλ θαη γηα θάπνην 
δηάζηεκα είρε ζεσξεζεί σο ε κεηέξα; Αλαινγηδόκελνη απηό ην κπζηήξην, είλαη 
πξνθαλέο όηη αλ δελ ππήξρε ην ζώκα, ε κεηέξα δελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη 
γλσζηή. Μόλν κέζα από ην ζώκα ν άλζξωπνο κπνξεί λα βηώζεη θαη λα 
γλωξίζεη ηελ ηξπθεξόηεηα, ηελ αγάπε θαη ηα ζαπκάζηα ραξίζκαηα ηεο 
κεηέξαο, πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα γεκίζεη ε θαξδηά ηνπ κε αγάπε. 
Η άκνξθε, δηαρξνληθή πνηόηεηα ηεο «κεηέξαο» κπνξεί λα γίλεη γλσζηή θαη λα 
βησζεί κόλν κέζσ ηεο παξνδηθήο ηεο κνξθήο. 
 
Υ: νπάκη! Απηό είλαη ππέξνρν! Απηό εμεγεί ηελ πξαγκαηηθή ζεκαζία ηεο 
κνξθήο! 
 
άη: Σν ίδην ηζρύεη θαη κε ην άκνξθν, ην ππεξβαηηθό ζείν. Υσξίο ηε κνξθή, δελ 
ππάξρεη γηα καο. Απνθηάκε επίγλσζε ηνπ ζείνπ κέζα από ηε κνξθή. 
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Υ: Ο άη καο είπε ην κπζηηθό ηεο κνξθήο θαη ηνπ άκνξθνπ! Πώο κπνξεί λα 
γίλεη ε κεηάβαζε από ηε ιαηξεία ηνπ Θενύ κε κνξθή ζηε ιαηξεία ηνπ Θενύ 
ρσξίο κνξθή; 
 
άη: Η κεηάβαζε απηή επηηπγράλεηαη μεθηλώληαο κε ηε ιαηξεία ηνπ Θενύ ζε  
κνξθή. Μεηά βιέπνπκε απηή ηελ αγαπεκέλε κνξθή ζε όινπο θαη ζε θάζε 
ηόπν. Έηζη, ε αγάπε γηα ηνπο άιινπο έξρεηαη κε θπζηθό θαη εύθνιν ηξόπν... 
Πξέπεη θαλείο λα έρεη ζην λνπ ηνπ πιήξσο ζρεκαηηζκέλε ηε κνξθή ηνπ Θενύ 
θαη ν λνπο ηνπ λα απνξξνθάηαη πιήξσο ζ’ απηή ηε κνξθή. ηαλ ε κνξθή ηνπ 
Θενύ γίλεηαη νξαηή εμσηεξηθά, απηό είλαη ηξνπνπνηεκέλνο δπηζκόο. ηαλ ε 
κνξθή γίλεηαη νξαηή κέζα ζην λνπ, απηό είλαη ηξνπνπνηεκέλνο κε-δπηζκόο. 
ηαλ ε κνξθή απνξξνθάηαη κέζα ζην Άηκα, απηό είλαη Αληβάηηα, κε-δπηζκόο. 
Ο λνπο ρύλεηαη ζην θαινύπη ηεο εηθόλαο θαη θαηά ζπλέπεηα γίλεηαη ε 
εηθόλα ηνπ Θενύ. 
 
X. κσο, νπάκη, είκαζηε πην επηπρηζκέλνη όηαλ βξηζθόκαζηε θνληά ζηε 
θπζηθή παξνπζία ηνπ νπάκη θαη όρη ηόζν επηπρηζκέλνη όηαλ ν νπάκη είλαη 
καθξηά καο. 
 
άη: Δπεηδή ηαπηίδεζηε κε ηε θπζηθή κνξθή ζαο, γη’ απηό βιέπεηε ζηνπο 
άιινπο ηε κνξθή. ηαλ ζα είζηε ιηγόηεξν πξνζθνιιεκέλνη ζηε θπζηθή κνξθή, 
ηόηε ε επηπρία ζαο ζα είλαη κεγαιύηεξε. 
 
Ο Σδαθ ιάηξεπε ηε κνξθή ηνπ νπάκη κε όιν ηνπ ην είλαη. Ίζσο επεηδή ν λνπο 
ηνπ είρε ηόζν πνιύ βπζηζηεί ζην νπάκη, λα κπνξνύζε λα Σνλ βιέπεη θαζαξά 
αθόκα θαη κέζα ζηηο άιιεο κνξθέο. Πάληνηε ελζνπζηαδόκνπλ λα αθνύσ ηνλ 
Σδαθ λα αθεγείηαη πώο ν νπάκη ηνπ παξνπζηάζηεθε κε ηε κνξθή ηνπ Κξίζλα. 
Γελ ήηαλ κόλν έλα θαηαπιεθηηθό ζαύκα, αιιά ήηαλ θαη ππέξνρν λα βιέπεηο 
ηνλ Σδαθ λα ζην αλαβηώλεη κε ηόζν δσληαλό θαη εκπλεπζκέλν ηξόπν.  
 
Κάπνηε, βξηζθόηαλ ζην ίδην απηνθίλεην κε ην νπάκη θαη ν Σδαθ θάζνληαλ ζην 
κπξνζηηλό θάζηζκα. Κάπνηα ζηηγκή γύξηζε λα θνηηάμεη ην νπάκη, πνπ 
θαζόηαλ ζην πίζσ κέξνο. Σόηε ν Σδαθ αληίθξηζε ηελ σξαηόηεξε κνξθή ηνπ 
Θενύ, πέξα από θάζε θαληαζία. Ήηαλ ζπγθινληζκέλνο. «Mνπ θόπεθε ε 
αλαπλνή. Ήηαλ ηόζν όκνξθνο πνπ ζηακάηεζε ε θαξδηά κνπ», είπε ν Σδαθ. 
Αξγόηεξα ν νπάκη επηβεβαίσζε ζηνλ Σδαθ όηη είρε δεη ηνλ Κξίζλα. Ο νπάκη 
είρε κεηαηξέςεη ηε κνξθή Σνπ ζε απηή ηνπ Κξίζλα ώζηε λα ηνπ ραξίζεη απηό 
ην πνιύηηκν όξακα. 
 
Ο Σδαθ είρε πνιιέο εκπεηξίεο ηεο παληαρνύ Παξνπζίαο ηνπ νπάκη. ε πνιιά 
ζπλέδξηα ηνπ Οξγαληζκνύ άηπα άη  έβιεπε ζπρλά ην νπάκη λα πεξηθέξεηαη 
εθεί γύξσ. Κάπνηα θνξά έλησζε ηόζν θνληά ζηνλ νπάκη πνπ βίσζε ηελ 
ππεξβαηηθή εκπεηξία λα αληηθαζίζηαηαη ην θεθάιη ηνπ κε απηό ηνπ νπάκη. 
Κάπνηε, ζην Πξαζάληη, είρε κηα κνλαδηθή εκπεηξία ηεο παληαρνύ παξνπζίαο 
ηνπ νπάκη: 
 
Μηα νκάδα Ιηαιώλ πξνζθπλεηώλ δήηεζε από ηνλ Σδαθ λα ηνπο δώζεη κηα 
νκηιία ζε έλαλ από ηνπο κεγάινπο θνηηώλεο (sheds)  ηνπ άζξακ. ηαλ ν Σδαθ 
ηειείσζε ηελ νκηιία ηνπ, ν νπάκη ηνλ πξνζθάιεζε γηα κηα ζπλέληεπμε 
(interview). Δθεί, ν νπάκη ηνπ είπε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο νκηιίαο ηνπ 



4 

 

ήηαλ θαιό, αιιά κε ηελ απάληεζε πνπ έδσζε ζε θάπνηνλ αθξναηή, ηνπ 
πξνθάιεζε ζύγρπζε. Ο νπάκη ηνπ πεξηέγξαςε ιεπηνκεξώο όια όζα έγηλαλ 
θαη ν Σδαθ έκεηλε θαηάπιεθηνο από ηελ κεγάιε αθξίβεηα ηνπ νπάκη. Αλ θαη 
πνιινί από εκάο γλσξίδνπκε λνεηηθά όηη ν νπάκη είλαη παληαρνύ Παξώλ θαη 
Παληνγλώζηεο, απιά ν λνπο καο δελ θαηαλνεί ηα γεγνλόηα πνπ ην 
απνδεηθλύνπλ. 
 
Ο Σδαθ Σνύ είπε: κα νπάκη, δελ ήζνπλ εθεί. Πώο ηα μέξεηο όια απηά; Ο 
νπάκη, απάληεζε: «ήκνπλ εθεί». Ο Σδαθ ξώηεζε: «Με πνηα κνξθή ήξζεο; 
Ήξζεο ζαλ θάπνηα ζεόηεηα, όπσο ν Ίζβαξα; Ο νπάκη απάληεζε: «Είκαη 
παληαρνύ Παξώλ θαη ωο εθ ηνύηνπ, βξίζθνκαη παληνύ αλά πάζα 
ζηηγκή. Έρω επίγλωζε όιωλ ηωλ πξαγκάηωλ θαη είκαη δηαξθώο καδί 
ζνπ.» 
 
Θέινληαο λα επεθηαζεί πεξηζζόηεξν ν Σδαθ ζην ζέκα, ηνλ ξώηεζα αλ πίζηεπε 
όηη είλαη δπλαηόλ λα θζάζεη θαλείο ζ’ απηό ην επίπεδν ζπλείδεζεο. Θα 
κπνξνύζακε, πξαγκαηηθά, λα γλσξίδνπκε ηα πάληα αλά πάζα ζηηγκή, λα 
είκαζηε παληαρνύ παξόληεο, παληνγλώζηεο θαη γεκάηνη κε απέξαληε αγάπε; 
 
Ναη, πηζηεύσ όηη είλαη δπλαηόλ, απάληεζε ν Σδαθ. «Έρσ ηελ πεπνίζεζε όηη 
απηό κπνξεί λα ζπκβεί ζε κηα ζηηγκή. Μεηά από όιεο ηηο εκπεηξίεο κνπ κε ην 
νπάκη, πηζηεύσ όηη ν δξόκνο είλαη λα θξαηηέζαη θνληά ζην νπάκη. Πξέπεη λα 
θξαηήζνπκε ζηαζεξή επαθή καδί Τνπ. Με θάζε καο αλάζα ζε θάζε 
ζηηγκή λα θξαηηόκαζηε ζ’ Απηόλ θαη πνηέ λα κε θύγνπκε απ’ Απηόλ. 
Εθείλνο ζα καο νδεγήζεη ζ’ απηό ην επίπεδν.» 
 
Οη πηζηνί έρνπλ αλαγλσξίζεη όηη νη γλώζεηο ηνπ Σδαθ γηα ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ 
νπάκη δελ πξνήιζαλ από ηελ απιή αλάγλσζε βηβιίσλ, αιιά ήηαλ πξαθηηθέο 
γλώζεηο πνπ πξνήιζαλ από ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ πξάμε. 
Έλησζα πνιύ έληνλα ην βάζνο ηεο πλεπκαηηθήο γλώζεο ηνπ Σδαθ όηαλ είδα 
από θνληά ην πώο ρεηξίζηεθε ηε δύζθνιε θαη κάιινλ αξγή δηαδηθαζία ηνπ 
ζαλάηνπ ηνπ. 
 
ηαλ ν Σδαθ βξηζθόηαλ θνληά ζην ζάλαην ε πγεία ηνπ είρε γίλεη πνιύ 
εύζξαπζηε. Δίρε πξνζθιεζεί γηα λα κηιήζεη ζηελ Ιαπσλία θη επεηδή έλησζε 
πνιύ αδύλακνο, έγξαςε ζηνλ νπάκη γηα λα ηνλ ξσηήζεη εάλ ζα πξέπεη  λα 
πάεη. 
 
Ο νπάκη ηνύ απάληεζε κε κόλν κηά ιέμε «Πήγαηλε»! Ήηαλ πξνθαλέο όηη ν 
νπάκη πεξίκελε ηελ απόιπηε παξάδνζή ηνπ - λα εγθαηαιεηθζεί πιήξσο ζ’ 
Απηόλ θαη λα απνδερζεί όηη Δθείλνο κόλν είλαη ν πξάηησλ! 
 
Παξά ην γεγνλόο όηη ν Χίζινπ κε δπζθνιία κπνξνύζε λα ζηαζεί, 
ππάθνπζε ζηνλ Κύξηό καο - θαη κέζα ζε 10 εκέξεο κίιεζε 35 θνξέο! 
Μεξηθέο θνξέο ν νπάκη έρεη θάπνηνλ πηζηό ζαλ ππόδεηγκα ζπζίαο θαη 
αληδηνηεινύο ππεξεζίαο. Πηζηεύσ όηη ν Γξ. Υίζινπ ήηαλ έλαο ηέηνηνο 
επηιεγκέλνο πηζηόο. 
 
Ο Υίζινπ επέζηξεςε ζην ζπίηη ηνπ αδύλακνο θαη εμαζζελεκέλνο. Έλα πξσί 
ηνπ ηειεθώλεζα θαη κνπ είπε όηη ην βξάδπ είρε πέζεη ζην πάησκα θαη όηη ήηαλ 
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ηόζν αδύλακνο πνπ δελ κπνξνύζε λα ζεθσζεί, κέλνληαο γηα πνιιέο ώξεο 
ζην πάησκα. Ακέζσο έηξεμα θαη ηνλ κεηέθεξα ζην λνζνθνκείν. Αλαθαιύςακε 
όηη είρε θαξθίλν θαη όηη ζύληνκα ζα πέζαηλε. 
 
Ο Γξ. Υίζινπ δελ είρε θαλέλαλ θόβν γηα ην ζάλαην – ν νπάκη ήηαλ ην 
ζηήξηγκά ηνπ. ηαλ ξσηήζεθε ηη είρε κάζεη από ηε καθξά πλεπκαηηθή ηνπ δσή 
θαη ηη είλαη απηό πνπ ηνπ δίλεη ηώξα δύλακε, ρσξίο θαλέλα δηζηαγκό είπε: 
«έρσ αζθεζεί ζε πνιιά κνλνπάηηα – ζην δηαινγηζκό, ζηελ ππεξεζία, ζηε κε 
πξνζθόιιεζε - αιιά απ’ όια ηα κνλνπάηηα, απηό πνπ είρε ηε κεγαιύηεξε 
δηάξθεηα θαη πνπ κε ζπληεξεί είλαη ε αθνζίσζε! ια ηα άιια – ν δηαινγηζκόο, 
ε ππεξεζία – εμαζζέλεζαλ. Απηό πνπ απνκέλεη είλαη ε αθνζίσζε. Βιέπσ ην 
νπάκη θαη μέξσ όηη είλαη κέζα κνπ θη εγώ είκαη κέζα Σνπ». 
 
Καζώο ν  Σδαθ γηλόηαλ όιν θαη πην εύζξαπζηνο έβιεπα πώο ε εκπεηξία ηνπ 
ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπ νπάκη ηνύ έδηλε δύλακε. Κάπνηα ζηηγκή ηνλ ξώηεζα: 
«Σδαθ, πώο αηζζάλεζαη λα βιέπεηο ην ζώκα ζνπ ηόζν εμαζζελεκέλν; Γελ 
αλαζηαηώλεζαη; Ήζνπλ ηόζν δπλαηόο, ηόζν ελεξγεηηθόο θαη αθνζησκέλνο, 
ελέπλεπζεο ηόζνπο αλζξώπνπο. Γελ απνγνεηεύεζαη ηώξα πνπ ην ζώκα δελ 
ζνπ επηηξέπεη λα είζαη όπσο ήζνπλ;» Ο Σδαθ απάληεζε: «Φπζηθά θαη ζα 
ήζεια λα έρσ ηε δύλακε λα θάλσ ηηο δξαζηεξηόηεηέο πνπ έθαλα ζην 
παξειζόλ. κσο, πξνζέμηε κελ εκπνδίδεηε ηελ ξνή ηνπ θάξκα. Μελ είζηε 
πξνζθνιιεκέλνη ζε ό,ηη ζπκβαίλεη ζηνλ έμω θόζκν. Σα πάληα ζηνλ 
εμσηεξηθό θόζκν πεξλάλε. Γελ έρνπλ κόληκε δηάξθεηα. Απηή ε αζζέλεηα είλαη  
αθόκα κηα εκπεηξία πνπ κνπ δίλεη ν νπάκη θαη είλαη ζεκαληηθό νύηε λα 
ηαπηίδνκαη νύηε λα αληηζηέθνκαη ζ’ απηήλ». Ση βαζπζηόραζηε δήισζε γηα 
αθνζίσζε θαη απόζπαζε! Πνπ δε κέλεη κόλν ζηα ιόγηα, αιιά ζπλνδεύεηαη 
από ην δσληαλό παξάδεηγκα. Οη ζθέςεηο, ηα ιόγηα θαη νη πξάμεηο ηνπ Σδαθ 
ήηαλ έλα κε ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ νπάκη. 
 
ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηάο ηνπ θαη ηεο πνξείαο ηνπ πξνο ην ζάλαην, ν Σδαθ 
άληιεζε δύλακε από ην νπάκη, όρη κόλν ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηνπ, αιιά θαη 
ζηελ εγθόζκηα δσή ηνπ. Κάπνηα ζηηγκή, ν νπάκη ηνπ έζηεηιε ηελ αθόινπζε 
επηζηνιή πνπ ηνπ έθεξε δάθξπα ζηα κάηηα θαη κεγάιε παξεγνξηά ζηελ θαξδηά 
ηνπ. 
 

3 Ιαλνπαξίνπ, 1995 
Αγαπεηέ Χίζινπ! 
 
Δέμνπ ηελ αγάπε θαη ηηο επινγίεο κνπ. Πώο είζαη; 
 
Μελ αλεζπρείο. Είκαη καδί ζνπ, κέζα ζνπ. Είζαη δηθόο κνπ θαη Είκαη δηθόο ζνπ. 
Είκαη πάληνηε κέζα ζνπ. Δελ είζαη ην ρνλδξνεηδέο ζώκα. Δελ είζαη ην 
ιεπηνθπέο ζώκα. Είζαη ην αηηηώδεο ζώκα. Μελ αλεζπρείο γηα ην θπζηθό ζώκα. 
Είζαη αηώληνο, ε ελζάξθσζε ηνπ θνζκηθνύ όληνο. 
 
Χίζινπ κνπ, λα είζαη επηπρηζκέλνο, λα ζθέθηεζαη ην θσηηζκέλν λνπ 
(illuminated mind ή over mind). Απηό είλαη δσή. 
 
Με αγάπε θαη επινγίεο. Δώζε ηελ αγάπε θαη ηηο επινγίεο κνπ ζηε ζύδπγό ζνπ. 
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Με αγάπε, 
Μπάκπα 
 
Ο Σδαθ πέζαλε ζηηο 7:16 κ.κ., ζηηο 4 Απγνύζηνπ 1995. Έθηαζα ζην 
δηακέξηζκά ηνπ ιίγν πξηλ ην ζάλαηό ηνπ. Ήηαλ ζε θώκα θαη ε αλαπλνή ηνπ 
ήηαλ βαξηά. Η ζύδπγόο ηνπ, Βηθηόξηα, θαζόηαλ δίπια ηνπ θαη ηνπ θξαηνύζε ην 
ρέξη. Άξρηζα απαιά λα ςάιισ ην ΟΜ, πξνζθέξνληάο ην ελδόκπρα ζηνλ 
νπάκη. Μόιηο άξρηζα, ακέζσο κε αθνινύζεζαλ θαη νη άιινη πνπ βξίζθνληαλ 
εθεί.  ινη καδί ζηαζήθακε γύξσ από ην θξεβάηη θαη ελσζήθακε ζ΄ απηή ηελ 
ηεξή δόλεζε ηνπ ΟΜ. 
 
Σόηε ζπλέβε θάηη αζπλήζηζην. Αλ θαη ν Σδαθ βξηζθόηαλ ζε θώκα, έγηλε 
πξνθαλέο ζε όινπο καο όηη αλαγλώξηζε απηό ηνλ ηεξό ήρν. Σν πξνζσπηθό 
ηνπ κάληξα ήηαλ ην «ΟΜ ΑΪ ΡΑΜ» θαη ήηαλ ζαθέο όηη ν Σδαθ είρε βπζηζηεί 
ζην κάληξα ηνπ. Φαηλόηαλ ζαλ όιν ηνπ ην είλαη λα έρεη απνξξνθεζεί από ην 
ΟΜ. Σν ζώκα ηνπ ραιάξσζε αηζζεηά, ειεπζεξώζεθε θαη ελώζεθε  κε ην ΟΜ.  
ινη καο είδακε απηή ηελ μαθληθή αιιαγή θαη αηζζαλζήθακε κηα 
αλαδσνγνλεηηθή  ελέξγεηα λα δπλακνπνηεί ηελ ελσκέλε ςαικσδία ηνπ ηεξνύ 
κάληξα. Δίδακε ηνλ Σδαθ λα ζπγρσλεύεηαη ζην κάληξα ηνπ θαη ληώζακε έλα 
καδί ηνπ. Γύν ιεπηά αθόηνπ είρακε αξρίζεη ηελ ςαικσδία, αηζζαλζήθακε ηνλ 
Σδαθ λα εγθαηαιείπεη ην ζώκα ηνπ θαη λα πεξλάεη κέζα ζην ΟΜ. Σν δένο πνπ 
ληώζακε κεηαηξάπεθε ζε κηα ππεξβαηηθή ελόηεηα κε ηνλ Σδαθ, κέζα ζην OΜ. 
 
Απηό ήηαλ ε πην δπλαηή εκπεηξία πνπ είρα πνηέ κε ην ΟΜ θαη ηελ ελόηεηα κε 
όινπο. Ο νπάκη κάο ιέεη όηη δελ είκαζηε ην ζώκα, δελ είκαζηε ν λνπο, όηη 
είκαζηε ην ίδην ην ΟΜ. ηελ πνξεία πξνο ηνλ ζάλαην ηνπ Σδαθ, είρακε απηή 
ηελ εκπεηξία ηεο ελόηεηαο ηνπ Σδαθ κε ηνλ νπάκη κέζα από ην ΟΜ. 
 
Λίγνπο κήλεο αξγόηεξα, ε άξνλ θη εγώ πήγακε ζην νπάκη λα επηζηξέςνπκε 
κεξηθά από ηα αληηθείκελα πνπ είρε πινπνηήζεη ν νπάκη γηα ηνλ Σδαθ. Καζώο 
θαζόκαζηαλ κε ην νπάκη, ν νπάκη καο είπε όηη ν Σδαθ ήηαλ ζηαζεξόο ζηελ 
πλεπκαηηθή δσή ηνπ, όηη ήηαλ έλαο θαιόο άλζξσπνο θαη όηη «είλαη ηώξα καδί 
κνπ». Ο αγαπεηόο Σδαθ ελώζεθε κε ηνλ σθεαλό ηεο ππέξηαηεο εηξήλεο θαη 
αγάπεο. 
 
Βηβιία ηνπ Γξ Σδσλ Υίζινπ είλαη: «πλνκηιίεο κε ηνλ άηπα άη Μπάκπα» θαη 
«Ο Μπάκπα κνπ θη εγώ» (My Baba and Ι). Σν «Seeking Divinity» 
(Αλαδεηώληαο ην Θείν) είλαη κηα επηινγή από νκηιίεο ηνπ. 

 


