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Οι σπόροι της αγάπης λάμπουν παντού και σε όλα τα πράγματα. 
 Η Αγάπη είναι  η αιώνια κίνηση που από το σκοτάδι φέρνει όλα τα όντα στο 
φως, στο υπέρτατο, στην εξιδανίκευση.  
Ο Έρως μυστηριώδης εισχωρεί και διαστέλλει την απεραντοσύνη  σε αρμονία 
παντού στο σύμπαν, από τα άτομα μέχρι τα αστέρια και ωθεί το Είναι μας να 
φτάσει την αγνή του Ουσία. 
Η αγάπη που εμφανίζεται υπό ποικίλες μορφές σε όλα τα διάφορα επίπεδα 
αγκαλιάζει όλα τα όντα που ερωτεύονται σχετικά ο καθένας με τις 
δυνατότητες του, αλλά ο έρωτας παραμένει πάντα ανικανοποίητο εξ αιτίας 
της αχόρταγης του φύσης που επεκτείνεται σε μια αέναη εξέλιξη.    
Όταν ερωτευόμαστε ξεχνάμε τον κόσμο, ο έρωτας κάνει όλα τα πράγματα 
να φανούν ωραία και η ομορφιά αυτή παίρνει μια θεϊκή μορφή.  
Ο Έρωτας είναι παράξενος, ισχυρός, ακαταμάχητος, ακατανίκητος, 
αχόρταγος, απολαυστικός, μυστήριος ακόμα και τρομερός αλλά τόσο θεϊκός.  
Ο έρωτας στο θνητό επίπεδο παραμελεί το πνεύμα ( ψυχή) για να γαντζωθεί 
στο σώμα με επιθυμία και σεξουαλισμό που στο τέλος οδηγεί κατά κάποιον 
τρόπο στο πόνο στον οποίο όμως ανέρχεται στην τελειότητα, αναζητώντας 
την λεπτότητα των αισθημάτων. 
Ο έρωτας που γνωρίζουμε δεν είναι αγνός αλλά μπερδεμένος και 
ανακατεμένος με σκοτεινά πάθη σε αυτό το μίζερο και προσωρινό κόσμο του 
‘εγώ’ μέσα στον οποίο ζούμε και επειδή απέχουμε τόσο πολύ από τη πυγή 
του, παραμένουμε παραπλανημένοι παλεύοντας πικρά.            
Και αν, βαθιά μέσα μας υπάρχει πάντα ένα αόριστο συναίσθημα στενοχώρια, 
είναι επειδή  νοσταλγούμε την επανένωση  με την απεραντοσύνη ψυχών 
μέσα στο ‘Ένα’ . 
 
 ‘’Ο Ερωτάς ανοίγει τη πύλη του κόσμου των Ουσιών’’ λέει ο Πλάτων, όπου 
όλα γίνονται αρμονικά, ίσα, καλά και υπέροχα.  Όπου η Γνώση γίνεται Σοφία 
και το πάν γίνεται ενιαίο.  
Η μόνη αλήθεια που δεν υποτάσσεται πια στη αλλαγή εξ αιτίας της ολότητας 
της. 
 
 



 
 

 Ο Ερωτάς  μας οδηγεί σπίτι μας. 
 
 

 
¨Όταν ο έρωτας ξεχνάει την σάρκα, η λογική παίρνει εκλέπτυνση, 
εξευγενίζεται και γνωρίζει τότε τον κόσμο χωρίς πάθη και αλλαγές. Σε αυτό 
το σημείο, η αγάπη που είναι τόσο τεράστια, αγνοεί την σεξουαλικότητα και 
ανοίγει τη πύλη της εξιδανίκευσης και εξάχνωσης. 
Ο Μποντιντάρμα λέει σε ένα μαθητή, ‘’ Από τη στιγμή που θα δεις τη Φύση 
σου, το σεξ γίνεται βασικά άυλο, δεν έχει πια υλική απόσταση. Τελειώνει μαζί 
με την ευχαρίστηση σου σε αυτό. Ακόμα και αν ορισμένες συνήθειες 
παραμένουν, δεν μπορούν πια να σε βλάψουν διότι η φύση σου είναι 
ουσιαστικά αγνή και δεν μπορεί να εκφαυλιστεί.’’  ( να διαφθείρει). 
Όταν ο Έρωτας γίνεται η ‘’Υπέρτατη Αταραξία του Επίκουρου, το ‘Νιρβάνα 
του Βούδδα,’ ο μη σκεπτόμενος νους διαμέσου της καλλιέργειας και του 
συλλογισμού, φτάνει στη ‘’ Φώτιση, την Σοφία.’’   
  
   
Φαίνεται ότι έχουμε χάσει την πνευματικότητα μας η οποία μας επιτρέπει να 
πραγματοποιήσουμε τι είναι ο έρωτας σε ένα υψηλότερο επίπεδο, σε μια 
αγνότατη έκσταση.  
 Μονάχα διαμέσου της αγνότητας μπορεί κανείς να φτάσει στο βασίλειο του 
Έρωτα. Είναι να φτάνει κανείς σ’ ένα πνευματικό επίπεδο στο οποίο η αγάπη 
για τη μορφή δεν αρκεί πια,  και ένα δερμάτινο σακί με κόκαλα δεν μπορεί 
πια να είναι αντικείμενο αγάπης.  
Ο έρωτας γίνεται πιο βαθύς και εξαγνίζεται. 
 Δηλαδή, προχωρώντας πιο βαθιά πραγματοποιείτε ο εξαγνισμένος έρωτας 
στον οποίο καμιά επιθυμία πια δεν χωράει. Η διεστραμμένη αντίληψη της 
αγάπης ή του έρωτα, γίνεται εξ αιτίας των διακρίσεων και των εννοιολογικών 
σκέψεων και αυτό, επειδή δεν υπάρχει η αγνότητα του νου*.     

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Ο έρωτας λάμπει παντού 

 
 
 
 
 
Ο έρωτας είναι αυτό το φως στα μάτια όλων 
των όντων, στην υπεροχή της φύσης, σε ένα 
λουλούδι που ανθίζει και που αγγίζει  μια 
εκλεπτυσμένη καρδιά για να μοιράσει την 
ομορφιά της, μέσα στα δένδρα που λάμπουν 
κάτω από την αλλαγή των μορφών του ουρανού 
προσφέροντας μια γεύση του υπέρτατου. 
 Ο έρωτας είναι παντού και σε όλα τα πράγματα.
Όταν κοιτάμε με αγνότητα του νου, με τα μάτια 
ενός μωρού, τότε όλο το σύμπαν επικοινωνεί και 
μοιράζει το διαπεραστικό θαύμα του Έρωτα. 
Αυτό το αμοιβαίο αίσθημα σε αυτή την πολύ 
ειδική στιγμή προέρχεται από την αγνή και 
καθαρή πυγή.  
Αλλά όχι για πολύ, μονάχα μέχρις ότου το εγώ 
να παρεκβαίνει γρήγορα και να παρεμβαίνει με 
γνώμες που σκοπό έχουν να χωρίζουν και να 
διαιρούν ως συνήθως το κάθε τι σε ατελείωτη 
δυαδικότητα του «εγώ και εσύ» και «τούτο και 
εκείνο». Και έτσι η μαγική στιγμή διαλύεται 
επισκιασμένη και μετά χάνεται μέσα σε μια  
μαύρη τρύπα απελπισίας και μοναξιάς. 
 

       
 
  
         

 
                  
            
        Αγνότητα του νου 
 

 
 
Ο έρωτας είναι τόσο ισχυρός που όσο τον πλησιάζουμε τόσο νιώθουμε σαν 
λιποθυμία μέσα στην απερίγραπτη απόλαυση του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Εξελισσόμενοι αντιλαμβανόμαστε τον έρωτα 
 
 
 

 
Όσο πιο πολύ αποσύρεται το εγώ, τόσο πιο 
πολύ ο αγνός έρωτας αποκαλύπτεται και πιο 
πολύ υπάρχει ταύτιση στις ιερές του στιγμές. 
Αλλά, επειδή πρέπει να εξελιχθούμε ακόμα, ο 
ρυθμό της ζωής δεν επιτρέπει τέτοιες στιγμές 
να διαρκούν για πολύ και έτσι το πνευματικό 
αίσθημα ξανά επιστρέφει στα λόγια και στις 
θεωρίες και ξαναπέφτουμε στη παραπλάνηση 
με λαθεμένες βλέψεις που οδηγούν σε λάθος 
δράσεις, στη γέννηση και στο θάνατο.  
Πρέπει όμως μέσα στα 10.000 πράγματα να 
παλέψουμε για να ολοκληρώσουμε την 
ανάπτυξη μας και να είμαστε υπεράνω της 
ζωής. Τότε θα φτάσουμε το επίπεδο στο 
οποίο ο έρωτας είναι αγνός και θα 
μπορέσουμε να τον απολαύσουμε μόνιμα. 
Χρειάζεται πνευματική πρόοδος και να 
συνεχίζουμε να βαδίζουμε χέρι χέρι το δρόμο 
της επιστροφής στο σπίτι μας. 
 
       Γι’ αυτό δεν είμαστε εδώ? 
 

        
 
 

        
    
              

 
 
 
 
 
 

Όλα προέρχονται από το Ένα και επιστρέφουν στο Ένα. 
 
 



 
 
                   Τρέμει όλη η Φύση λαχταρώντας για  ‘’Επανένωση’’,  

για Απόλυτη Ένωση. 
 

Με τη σκέψη του έρωτα θέλω να ατενίζω 
τον κόσμο, και να μπορέσει αυτός ο έρωτας 
να επεκταθεί στους τέσσερις ορίζοντες. 
Και με τον έρωτα που επεκτείνεται χωρίς 
μέτρο αφήστε με να περικλείσω όλο το 
σύμπαν μέχρι τα όρια του. 
 Ο Βούδδας 
 
«Προσκαλούνται τα ζωντανά όντα στην 
μεγάλη συμπόνια και τους διδάσκουν την 
μεγάλη αγάπη.» 
 Βιμαλακίρτι Νιρντέζα. 
 
Με έρωτα θα σώσουμε όλα τα αισθανόμενα 
όντα. ( Όρκοι των Μποντισάττβας) 
Ο έρωτας των Μποντισάττβας είναι 
ατελείωτος και δεν μπορεί να περιοριστεί 
από προσωπικά δεσμά ή φιλοδοξίες .Όταν 
ο έρωτας είναι  ατελείωτος, οι χάρες του 
είναι αμέτρητες. 
Ο Βούδδας 
 

 
 
 
 
Έρωτας είναι όταν ερωτευόμαστε το 
Ντάρμα, αγκαλιάζοντας βαθμιαία όλο 
το σύμπαν μέσα στο οποίο χάνουμε 
τον εαυτό, για να ανακαλύψουμε το 

άγνωστο, το απερίγραπτο. 
 

Όσο το εγώ μειώνεται, τόσο οι 
επιθυμίες εξαφανίζονται. 

Και Τότε ο Έρωτας γίνεται τεράστιος.
Και στην καρδιά μας 
ΟΛΟ το ΣΥΜΠΑΝ ! 

 

 
 
 

 
 



 
Πέρα από το Θάνατο, ο Έρωτας 

 
Το εγώ πρέπει να πεθάνει, οπότε η Αντίληψη της Πραγματικότητας ή η 
Πραγματική Φύση θα εμφανιστεί. 
 Επειδή οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς, έτσι και το εγώ μας μια μέρα θα 
μεταμορφωθεί σε μια νέα κατάσταση που επιτέλους θα ελευθερώσει τον 
«Πραγματικό μας Εαυτό». 
 
Τότε το Καλό, η Ομορφιά και η Αλήθεια θα είναι έννοιες που τελικά θα 
έρθουν σε ένωση μέσα στο Κόσμο των Ουσιών τον οποίον θα γνωρίσουμε 
τέλεια μονάχα μετά το θάνατο.  
Πλάτων. 
 
 
 
 
Σεπτέμβρης 2009 
 
* Αγνότητα του νου σημαίνει ‘’Μη- Σκέψη’’ 


