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ஜேம்ஸ்ஆலனும் ஜேதாத்திரி மகரிசியும்
எண்ணங்களைப் பற்றியும், மனளைப் பற்றியும் ஆராய்ந்ைவர்கைில்
குறிப்பிடத்ைக்கவர்கள்
முக்கியமானவர்கள்.

ஜேம்ஸ்ஆலனும் ஜவைாத்ைிரி மகரிசியும்

”ஆத்ம ஞானம்” பெற வேண்டும் என்ெதைவே ஜேம்ஸ்ஆலனும்
ஜவைாத்ைிரி மகரிசியும் வாழ்வின் ஜ ாக்கமாக- லட்சியமாகக்
ககாண்டிருந்ைனர்.

ைாங்கள் கபற்ற ஞானத்ளை மானுடம் முழவதும் விளைத்ைவர்கள்
ஜேம்ஸ்ஆலனும் ஜவைாத்ைிரி மகரிசியும் ஆவார்கள்.
இங்கிலாந்து நாட்டிலுள்ள லீபெஸ்டர் என்ற ஊரில்
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ஆம் நாள் வேம்ஸ் ஆலன் ெிறந்ைார். ஜவைாத்ைிரி மகரிசி
இந்ைியாவில் ைமிழகத்ைின் கூடுவாஞ்ஜசரியில் அவைரித்ைார்.
வேம்ஸ் ஆலன் 1864 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1912 ஆம் ஆண்டுேதை 48
ஆண்டுகள் ேதை ோழ்ந்ைார்.

வேைாத்ைிரி மகரிெி கி.பி .1911 முைல்

2006 முடிய 96 ஆண்டுகள் வாழ்ந்ைார்கள்.
ைந்ளையார் இறந்ைைால் வேம்ஸ் ஆலன் ெைிதனந்து ேேைிவலவே
ெள்ளிப் ெடிப்தெ நிறுத்ைி,

அபமரிக்காேில் வேதல வைடினார்.

ஜவைாத்ைிரி மகரிசிஜயா மூன்றாம் வகுப்பு வளரைான் படித்ைார்.
இைளமயிஜலஜய க சவுத் ைறியில் உளழத்து வறுளமயில்
உழன்றார்.
வேம்ஸ் ஆலன் -

ெிறு ேேைிவலவே ெடிப்ெில் மிகுந்ை

ஆர்ேமுதடேேைாக இருந்ைார்.

ைனிதமதே நாடும்
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குணமுதடேேர்.

புத்ைகங்கதளப் ெடித்து, ெிந்ைதனகளில் முழ்கிடும்

ெழக்கமுதடேேைாக இருந்ைார்.
வேைாத்ைிரி மகைெியும் ெிறுேேைிவலவே கடவுள் ோர்?
ஏன்?

ேறுதம

என்ற வகள்ேிகளுக்குப் ெைில் வைடத் பைாடங்கினார்.

வேம்ஸ் ஆலன் எழுத்ைாளைாக ோழ்க்தகதே நடத்ைினார்.

வேைாத்ைிரி மகரிவோ ஞான ஆைாய்ச்ெி பெய்து, ஆன்மீ கத்தை-ேிஞ்ஞான பமய்ஞ்ஞான ொர்தேேில்-- ஒரு புைிே எழுச்ெிதே
உண்டு ெண்ணினார்.

வேம்ஸ் ஆலன் எண்ணங்கதளப் ெற்றியும், மனதைப் ெற்றியும்
நிதறே புத்ைகங்கள் எழுைினார். மிகவும் புகழ்பெற்ற ”மனிைன்

நிதனப்ெது வொலவே மாறுகிறான்” என்ற முைல் புத்ைகத்தை 1903ல்
பேளிேிட்டார்.

வேம்ஸ் ஆலன் ைம் ோழ்நாளில் ெத்பைான்ெது நூல்கதள
எழுைினார்.

கதடெி ஒன்ெது ஆண்டுகளில்ைான் அேர் இதை

எழுைினார்.
வேைாத்ைிரி மகரிெி 2000 க்கும் வமற்ெட்ட கேிதைகதளயும், சுமார் 75
க்கும் வமற்ெட்ட நூல்களையும் ைந்துள்ைார்.

ஒரு மனிைன் நிதனப்ெைாகவே மாறுகிறான்.

ஒரு மனிைனின்

நடத்தை என்ெது அேனது உள்மன எண்ணங்களின் பேளிப்புற
பேளிப்ொவட என்ற ெழங்கால ைத்துேத்ைால். வேம்ஸ் ஆலன்
கேர்ந்ைிழுக்கப்ெட்டார்.

ஜேம்ஸ்ஆலன் ோழ்க்கை ேரலாறு.

(ைி.பி.1864-1912)
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ஆத்மா பைாடர்ொக, ோழ்க்தகத் ைத்துேம் பைாடர்ொக, ைன்
ைந்தைதேக்

வகள்ேிகள் வகட்டுத் துதளப்ொர்.

அேற்றிற்கு ேிதட பொல்ல முன் ேருோர்.

மாணேன் ஆலனுக்கு - ெலகீ னமான உடம்பு.

ெின்ைாவன

இருந்தும் ோழ்ேின்

ெிைச்ெிதனகதளயும், ஆத்மாதேயும் ெற்றியும் ஆழமாகச் ெிந்ைித்ைார்.
ஆைாய்ந்து பகாண்டிருந்ைார்.

ெல உேர்நிதலகதள அேர் எய்ைிேைன் அடிப்ெதட, மனத்தை

ஒருமுகப்ெடுத்தும் ைிறனும் அதை நதடமுதறக்கு உெவோகித்து
ெலன் காணும் ெக்குேமும் அேர் பெற்றிருந்ைதுைான்.
அேருக்கு ெைிதனந்து ேேைாகும் வொது அேைது ைந்தை ைனது
பொத்தை எல்லாம் இழந்ைார்.

ைன் குடும்ெத்தைக் காப்ெற்ற வேதல

வைடி அபமரிக்கா பென்றார்.
துைைிர்ஷ்டாேெமாக ேந்ை இைண்டு நாளில் ைந்தைோர் பகாதல

பெய்ேப்ெட்டு, அபமரிக்க மருத்துேமதன ஒன்றில் இறந்து வொனார்.
அேர் ேிட்டுச் பென்ற
பொத்து, ஆலனின்
ைந்தை பநடுநாள்

உெவோகித்ை பேள்ளி
தகக்கடிகாைம் ைான்.
ைந்தைேின் மதறவுக்குப்
ெின், வேம்ஸ் ஆலன்
ஒரு நாதளக்கு 15 மணி
குடும்ெத்தைக் காப்ொற்றினார்.

வநைம் உதழத்து ைன்

ேிைதேோன ைாய், இைண்டு இதளே ெவகாைர்கள்,
“-குடும்ெத்ைில் பமாத்ைம் நான்கு வெர்.

அப்வொதும் கூட மூன்று

நான்கு மணி வநைம் ெடிப்ெிற்காகச் பெலேிடுோர்.
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”கடுதமோக உதழப்ெது ெல பமாழிகதளக் கற்றுக் பகாள்ேைற்குச்
ெமமானது” என்று ஆலன் கூறுோர்.

1902 ேதை ெல

அலுேலகங்களில் அலுேலக உைேிோளைாகப் ெணிோற்றினார்.
ைனது 17 ேேைில் வேக்ஸ்ெிேைது நாடகங்கதளப் ெடித்ைார்.
ெகுைிகதள மனப்ொடம் பெய்ைிருந்ைார்.

ெல

ெடித்ை காலத்ைிலும், ெின்னாலும் ோழ்க்தகேில் அேருக்கிருந்ை
ஒவை ஒரு குறிக்வகாள், ”ஆத்ம ஞானம்” பெறவேண்டுபமன்ற
அோைான்.

அதைப் பெற ெல நூல்கதளப் ெடித்ைார்.

மனிைன் இவ்வுலகில் அன்றாட ோழ்ேில்

அனுெேிக்கும் துன்ெங்களும் ெங்கடங்களும்
ைான் நைகம் என்ெதும்,

அேன் இப்பூமிேில்

அனுெேிக்கும் இன்ெங்கள் ைான் பொர்க்கம்

என்ெதும், இைற்கு வமவல பொர்க்கம் நைகம்
என்று ஏதும் இல்தல என்ெதும் அேைது
முடிந்ை முடிவு.

ஆலனின் 24 ேேைில் எட்ேின் ஆர்னால்டு
எழுைிே ஆெிே வொைி என்ற புத்ைருதடே
ோழ்க்தக ேைலாற்று நூதலப் ெடித்து இன்ெமுற்றார்.
புத்ைகம் அேருக்கு ஆத்ம அறிதேத் ைந்ைது.
அைிலிருந்து

அந்ைப்

அைிகமாக, கிழக்கத்ைிே இலக்கிேங்கதளப் ெடிக்கத்

பைாடங்கினார்.
ஆர்ேம் உண்டு.

நமது நாட்டு நூல்கதளப் ெடிப்ெைில் அேருக்கு ைனி

”ஆத்ம ஞானத்தின் மிைப்பபரிய பபாக்ைிஷம் ைிழக்ைத்திய
நாடுைள்தான்.” என்ற அடிக்கடி கூறுேதுண்டு.

நம் நாட்டின் மைக்

பகாள்தககளும், ோழ்க்தகப் ெண்புகளும் அேைது ஒவ்போரு
ோர்த்தைேிலும் மிளிர்ந்ைன.
”ஆத்ம ஞானத்ைிற்கும் ோழ்ேின் உேர்நிதலகளுக்கும் ைிறந்ை
மனமும், ைேதறத் ைிருத்ைிக் பகாள்ளும் மவனாொேமும் மிக
முக்கிேம்” என்ெது அேைது பகாள்தக.
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எனவே ோழ்தேேிட, நல்பலாழுக்கம்ைான் மிக முக்கிேம் என்ெதை
லட்ெிேமாகக் பகாண்டிருந்ைார்.

ஆலன் ைனது 30 ேேைில் லில்லி என்ற ஆங்கிலப் பெண்மணிதேத்
ைிருமணம் பெய்து பகாண்டார். அேைது 32 ேது ேேைில் பெண்
குழந்தை ெிறந்ைது.

அேருதடே ஆத்மா, மனம், உடல் என்ற மூன்றுக்கும் ஈடற்ற
ஊறுதுதணோக இருந்ைார் அேைது மதனேி.

அேருக்கு குழந்தை ெிறந்ைைிலிருந்து அதனத்து உடலுறவு
இன்ெங்கதளயும் துறந்ைார்.

அந்ை எண்ணங்கதளயும் துறந்ைார்.

அைிகாதல முன்று மணிக்கு எழுோர்.
அமர்ோர்.

உடன் ைிோனத்ைில்

ெின் மதலப்ெக்கம் ைனிோக நடந்து பெல்ோர்.

ஆத்ம ேிொைதண பைாடர்ொக எண்ணங்களிவல ஆழ்நது வொோர்.
அேதை நாடி ேந்ைேர்களுக்கு ஆத்ம ஞானத்ைிற்கு ேழிகாட்டினார்.
உெவைெித்ைார்.
•

”உள் மனத்ைில் எழும் எண்ணங்கள் ைான் பேளி உலகின் சூழ்
நிதலகளாக அதமகின்றன.

புறோழ்ேில் ைனக்கு வநரும்

பகட்ட ெம்ெேங்கதளத் ைேிர்க்க வேண்டுமானாலுு்ம் ைனது
உள்மன ெிந்ைதனகதளச் ெீர் பெய்ே வேண்டும்.”
இைண்டு ேிேேங்களும்ைான் அேைது முக்கிே

இந்ை

வொைதனகளாகும்.

ஆலனின் பகைப்புைள்.
அேர் ைம் ோழ்நாளில் ெத்பைான்ெது நூல்கதள எழுைினார்.
ஒன்ெது ஆண்டுகளில்ைான் அேர் இதை எழுைினார்.

கதடெி

அேர் எழுைிே ெல நூல்களும் அேருக்கு நிைந்ைைெட வெதையும்
புகதழயும் வைடித்ைந்ைன.
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அேைது அறிேின் ஆழத்தையும், அேைது பொல்லின் ேலிதமதேயும்
கண்டு , ெடிப்வொர் ேிேக்கின்றனர்.

ொைாட்டுகின்றனர்.

மகைவு.

ஆலன் ைமது உடல் நலம் குதறந்ை வொதும், அேைது அந்ைிம

காலத்ைிலும், அேர் ைனது ைிோனத்தை, கடவுள் ெக்ைிதே, ைர்ம
ெிந்ைதனகதள ஒரு நாளும்

தகேிட்டைில்தல.

அேைது உடல் நலத்தைப் வெண அேர் மதனேியும் நண்ெர்களும்,
”அேைது ெல்வேறு அவுலுேல்கதளயும் குதறத்துக் பகாள்ள
வேண்டும்” என்று அறிவு கூறுோர்கள்.
ஆலவனா,

”எனது ெணிகதளச் பெய்ேத்ைான் இந்ை உடலில் நான்

ேெிக்கிவறன்.

அது முடிந்ைதும் இவ்வுடதல ேிடடு ேிடுவேன்.

நீஙகள் கேதலப்ெட வேண்டாம்” என்று பொல்ோர்.
ஆலன் 1912 ெனேரி 12 ஆம் நாளிலிருந்து எல்லா

வேதலகளிலிருந்தும் ேிடுெட்டு மதனேிேிடமும் நண்ெர்களிடமும்,
எல்லா வேதலகதளயும் முடித்து ேிட்டைாகவும், ைான்
ைந்தைேிடமும் – ஆண்டேனிடமும் பெல்லத் ைோர் பெய்து
பகாண்டிருப்ெைாகவும் கூறினார்.
1912 ெனேரி 24 ஆம் நாள் ஆலனின் உேிர் இதறேனிடம் பென்றது.
அேைது உடல் இந்து முதறப்ெடி ைகனம் பெய்ேப்ெட்டது.
ஆத்ம ஞானம் என்று அேைது ஒளிதேப் வொர்த்ைிே அேைது ஆத்மா
இப்ெிைெஞ்ெம் முழுேதும் ஒளி ேெிக்
ீ
பகாண்டிருக்கிறது.

வேம்ஸ் ஆலன் – வேைாத்ைிரி மகரிெி ஒப்ொய்வுகள்.
எண்ணம் என்ற ைத்துவம்
”ஆற்றல், மைி நுட்பம் மற்றும் அன்பு ஆகியவற்றாலான பிறப்பாகிய
ீங்கள் ஒவ்கவாரு

சூழ் ிளலக்கும் உரிய ைிறவுஜகாளலக்

ளகக்ககாண்டிருக்கிறீர்கள்.

ீங்கள் என்னவாக விரும்புகிறீர்கஜைா
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அதுவாகஜவ உங்களை ஆக்கிக் ககாள்வைற்கான, உங்களுக்குள்
மாறுைளல ஏறடபடுத்ைிப் புத்ைதுயிர் அைிக்கும், கிரியா ஊக்கிளய
உங்களுக்குள்ஜைஜய

ீங்கள் ககாண்டிருக்கிறீர்கள்.” ஜேம்ஸ் ஆலன்

”எண்ணபமன்ை தத்துேஜமா, எேர்க்கும் என்றும்,
எவ்ேிதத்தும் ஒன்பைனினும், மூகை என்ை

எண்ணும் அனுபேக்ைருேி அகமப்ஜபா ஜபதம்,
இயங்கும் உைல்உருேம் ஒரு ேில்கலப் ஜபான்றும்,

எண்ணம் அம்புஜபாலுமாய், இரண்டும் ஒன்ைாய்

இயங்ை அப்ஜபா. ஆங்ைகம சூழ்நிகலைட் ஜைற்ப,

எண்ணஜம பலேிதமாய் மாைி நிற்கும்,
எண்ணமிைந் தகமதி பபற்ைால், அேஜன ஞானி!

(ஜேதாத்திரியாரின் (ஞாை.1532)

மனமம எல்லாம்…நம்மமக் காட்டும் கண்ணாடி மனமம!
நம்மமக் காட்டும் கண்ணாடிமே மனம் என்றும்,
உருவாக்கும்

நம்மம

ஆதி சக்தி மனமம என்பார் ஜேம்ஸ் ஆலன்

”உருோர்க்கும் உருோக்கும் ஆதிசக்தி மனம்.

நாபமன்பது மனம். எப்பபாழுதம் நாம் எண்ணக்

ைருேி பைாண்டு நம் ஆக்கஞயகத ேடிேித்து ஆயிரம்

இன்பங்ைகை துன்பங்க்ைகை ேிகைேிக் ைின்ஜைாம்.

இரைசியமாய் எண்ணுைிஜைாம், பமய்ப்படு ைிது அது-

நம் மூலைம் நகமக்ைாட்டும் ைண்ணாடிஜய நாம்.” (ஜேம்ஸ் ஆலன்)
ஆதி என்னும் ததய்வம், அறிவு, மனம் ஆகிே மூன்றும்
மமறதபாருள்கள் ஆகும்.
இப்படித்தான்

இருக்கிறது என எடுத்துக் காட்டவும் முடிோது.

என்று மறுத்துக் கூறவும் முடிோதமவகள்.

இல்மல

புலன்களுக்கு எட்டாமல் மமறவாக இருப்பதால் மமறதபாருட்கள்
எனப்படும். இம் மூன்றும் ஒன்மறோகும்.

அதன் நிமலகமை

விததிோசப்படுத்தக் கூறும் வார்த்மதகமை ஆகும்.
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மமற எனப்படும் அமனத்து மவதங்களும் விரிவாக உணர்த்தும்
உண்மம,

”மூன்றும் ஒன்மற” என்பது தான்.

மனித மனமானது தன் அைவில் எல்மல கட்டிக் குறுகி
குணங்கைாகமவ பழகி, அவற்றில் கட்டுண்டு உள்ைது.
எல்மல கட்டுகிற தமைமே நீக்கி,

மனமத விரித்து, தனது

மூலமாகிே ஆதி நிமலமே அறிே மவண்டும் என்ற எண்ண எழுச்சி
மனிதரில் ஏற்படுவது இேல்மபோகும்.

தனது மூலத்மத அறிந்து அனபவிப்பமத மனிதப் பிறவிேின் மநாக்கமும்
ஆகும். மனம் உடமலக் கடந்து விரிந்மதா அல்லது மனமத இேக்கும்
உேிரில் ஒடுங்கிமோ இருந்து பழகி, தன் முமனப்பு நீ ங்குமமோனால்
ஆதி நிமலோகிே இமற முமனப்பு மலரும்.

மனம், அறிவு, ஆதி ஆகிே மூன்றும் ஒன்றாகும். தன் முமனப்பில்
உலகிேல் பற்றுக்கைில் இேங்குவதும், இமற முமனப்பில்

அமமதிேமடவதும் மனித மனமம ஆகும்” என்பார் மவதாத்திரி மகரிசி.
””மனம் அைிவு ஆதிபயனும் மூன்றும் ஒன்ஜை!
இகைைபைல்லாம் ேிரித்துணர்த்தும் உண்கம ஈஜத!

மனம் ேடிோய்ை குணங்ைைாய் எல்கலைட்டும்!

மதி உயர்ந்த சிைப்பில் இந்த தகைகய நீக்ைி,

மனத்தினது ஆதிநிகல அைிய நாடும்

மனிதனிைம் இச்சிைப்ஜப பிைேி ஜநாக்ைம்

மனம்ேிரிந்ஜதா, ஒடுங்ைிஜயா தன்முகனப்பு அற்ைால்

மகைமுடிோம்! ஆதியாம் மூன்றும் ஒன்ஜை.” ஜேதாத்திரியாரின்

(ஞாை.பா.1175)

மைணமில்லா நிதல மனமா? மனிைமனம் ஆக்தஞோ?
”புறந்பைரிோச் ெக்ைிோம்அம் மனிைமன ஆக்தஞேது
இறப்ெில்லா ஆன்மாேின் எைிர்காலச் ெந்ைைிேது-

குறிக்வகாள் எைற்கும் ொதை பெதுக்கிச்பெல முடியும்
மறித்துக்கரும் ொதறச்சுேர் கள் எழும்ெி நின்றிடினும்!!

இதட
(ஜேம்ஸ் ஆலன்)
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பல ஜைாடிப் பிைேிைைிலும், பழைிக் பைாண்ை பழக்ைத்தால்
மனிதன் தன் அைேில், உைல் அைேில் மனகத எல்கல ைட்டிக்
பைாண்டு புலன் உணர்ேில் மயங்ைிய நிகலயில், உண்கமக்கு
மைான முகையில் ோழ்ேது மன மயக்ைமாைிய மாகயயின்
ைாரணமாகும்.

மனமானது தனது எல்கல ைட்டியுள்ை தகைைகைத் தைர்த்து

மனகத உயிரில் ஒடுக்ைி, அைிவு என்ை நிகலயில் ேிரிேகையும்
ஜபாது. உயர்ோன பதய்ேை
ீ நிகல கைேல்யமாகும்.
மனம் அைிவு என்ை நிகலயில் இயங்கும்ஜபாது, அேனில்
அைங்ைியுள்ை பதய்ேைத்
ீ
தன்கமைள் பேைிப்படும்.
”மனம் புலன் உணர்ேினில் மயங்ைிை மாகய ஆம்.
மனம் உயர் பேைியினில் மருேித் ஜதாய்ந்திை!
மனம் ேிரிந்து அைிபேனும் மாபதம் எய்திடும்!

மனம் அைிோைிய மனிதனும் பதய்ேஜம.” (ஜேதாத்திரியாரின் ஞாை.பா.1175)

உடல் உருவம் எண்ணம்
”உடல் ஒரு நுண்மமோன மற்றும் தநகிழ்வான உபகரமாக உள்ைது.
தன்மீ து பதிேப்பட்ட எண்ணங்களுக்குத் தக்கவாறு தோராக அது
இேங்குகிறது” என்பார் ஜேம்ஸ் ஆலன்.

எண்ணபமன்ை தத்துேஜம
ஜேதாத்திரி மைரிசி.

உைல் உருேம் எண்ணம் என்ைிைார்

எண்ணம் என்பது - பபாைி புலன்ைைால் பபற்ை அனுபேப்
பதிவுைைின் பிரதிபலிப்ஜப ஆகும்.
புலன்ைைால் அனபேிக்ைாதது எண்ணமாைப் பிரதிபலிக்ைாது.
எண்ணம் என்ை தத்துேமானது அகனத்து மனிதர்க்கும்
ஒன்ஜையாகும்.
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ஆனால் எண்ணத்கதப் பிரதிபலிக்கும் ைருேியாைிய மூகை
என்ை அனுபேக் ைருேியானது ஒருேர்க்பைாருேர் ேித்தியாசமாை
உள்ைது.

ஒருேர் ஒரு ஜராசா பசடிகயப் பார்த்தகத நிகனக்கும்ஜபாது,
மலகரயும் அதன் தன்கமைகையும், பயன்ைகையும் பற்ைிச்
சிந்திக்ைிைார்.

ஆனால் மற்பைாருேஜரா பசடியில் கூர்கமயாை நீ ட்டிக்

பைாண்டிருக்ைிை முள்கைப் பற்ைி மட்டும் நிகனக்ைிைார்.
இப்படித்தான் அேரோா் அைிேின் திைனுக்ஜைற்ப எண்ணமானது
மூகையின்மூலம் பிரதிபலிப்பதில் ேித்தியாசமாை உள்ைது.
இயங்குைின்ை உைல் உருேமானது ேில்கலப் ஜபான்றும்
எண்ணமானது அம்புஜபாலும் பசயலாைிைது.
ேில்லும் அம்பும் இகணந்து பசயல்பட்ைால்தான் பயனாைிைது.
எண்ணமானது இைம்,பபாருள், சூழ்நிகலக்கு ஏற்ைபடி
பலேிதமாை மாைியும் பேைிப்படும்.
நல்லது பைட்ைது என்ை இரட்கைைள் அற்ை நிகலயில்
எண்ணமானது ைைந்துேிட்ைால் அந்நிகலஜய அகமதி.
அந்நிகல கைேரப் பபற்ைேஜர ஞானி என்ப்படுோர்.
நான், நீ என்ை இரட்கைைள் அற்ைேஜர ஞானி ஆோர்“ என்பார்
ஜேதாத்திரி மைரிசி.
”எண்ணபமன்ை தத்துேஜமா, எேர்க்கும் என்றும்,
எவ்ேிதத்தும் ஒன்பைனினும், மூகை என்ை

எண்ணும் அனுபேக்ைருேி அகமப்ஜபா ஜபதம்,

இயங்கும் உைல்உருேம் ஒரு ேில்கலப் ஜபான்றும்,

எண்ணம் அம்பு ஜபாலுமாய், இரண்டும் ஒன்ைாய்

இயங்ை அப்ஜபா,ஆங்ைகம சூழ்நகலைட் ஜைற்ப,
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எண்ணஜம பலேிதமாய் மாைி நிற்கும்.

எண்ணமிைந் தகமதி பபற்ைால், அேஜன ஞானி.” (ஜேதாத்திரியாரின்

ஞாை.பா.1532)

எண்ணத்தின் ேலிகம
”குறிக்மகாளுடன் அச்சமின்றி இமணக்கப்பட்ட எண்ணம்
பமடப்பத் திறனாகிறது” என்பார் ஜேம்ஸ் ஆலன்.

மனித ோழ்வு இனிகமயாை இருக்ை ஜேண்டுமானால்
ோழ்ேியல் ஜதகேைள் பூர்த்தியகைய ஜேண்டும்.

பிைேியின் ஜநாக்ைம் நிகைவுறுேதற்கு இனிகமயான ோழ்வு
அேசியம்.

இை, பர நலன்ைளுக்ைான எண்ணங்ைள் அவ்ேப்ஜபாது

ேந்து பைாண்ஜைதான் இருக்கும்.
அேற்ைில் அடிப்பகைத் ஜதகேைைின்பால் ஏற்பட்ை
எண்ணங்ைகைத் ஜதர்ந்பதடுத்து, இயற்கைக்கு ஒத்ததான
முகையில் நிகைஜேற்ைி முடித்தால்தான் மனநிகைவு ஏற்படும்.
அந்தேகையில் ஒரு எண்ணத்கத பசயலூக்ைம் பபைச் பசய்ய
ஜேண்டுமானால், அந்த ஒஜர எண்ணத்கதஜய எண்ணி, எண்ணி
எண்ணத்கத ேலுோக்ை ஜேண்டும்.
எண்ணத்திற்கு ேலு ஏற்படும்ஜபாது இயற்கை ஒழுங்ைகமப்பிற்கு
ஏற்ைதாைவும் இருக்ை ஜேண்டும்.
நிகல பபை ஜேண்டும்.

அதற்கு மனமானது ஓர்கம

நிகனத்தபதல்லாம் நகைபபைஜேண்டுமானால் நகைபபைக்
கூடியேற்கை மட்டுஜம எண்ண ஜேண்டும்.
ைருத்ஜதற்ைம் என்ை முகையில் மீ ண்டும் மீ ண்டும் மன
ஓர்கமயுைன் ஒஜர எண்ணத்கத நிகனந்து அழுத்தம்
பைாடுத்தால் நிச்சயமாை பசயலுக்கு ேந்ஜத தீரும்.
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எண்ணம் ேலிகம பபை மன ஓர்கம அேசியம்.

அதற்கு

உதவுேது குண்ைலி தேம் ஆகும்.
”எண்ணியபேல்லாம் எண்ணியபடிஜய யாகும்.

எண்ணத்தில்உறுதியும் ஒழுங்கும் அகமந்திடில்” ஜேதாத்திரியாரின்
(ஞாை.பா.1540)

என்று எண்ணத்தின் ேலிகமகயப் பகைசாற்றுைின்ைார் ஜேதாத்திரி
மைரிசி.

ஜேம்ஸ் ஆலன் பார்கேயில் எண்ணங்ைள்.
•
•
•
•
•
•
•

மனித ேீேன் எண்ணங்ைைால் உருோக்ைப்பட்ைது.
நல்பலண்ணங்ைைால் பபைப்பட்ை சரியாை

ைண்ைாணிக்ைப்பட்ைால் தான் நிகலத்து நிற்கும்.

மைிழ்ச்சியான எண்ணங்ைகைப் ஜபால் நல்ல மருத்துேன்
யாரும் இல்கல.
ஒரு ைாரணத்திற்ைாை – ேைர்ச்சிபபை ஜேண்டித்தான், ஒரு
மனிதன் ஒரு இைத்தில் கேக்ைப்பட்டிருக்ைிைான்.
எகத மனம் ரைசியமாை அோவுைிைஜதா அகத அது
ஈர்க்ைிைது.

மைத்தான் லட்சயத்கத மனத்தில் பைாண்டு தம் சக்திகய
ஒருமுைப்படுத்தும்ஜபாது அது சாதகனயாை மாறுைிைது.
நல்ல எண்ணங்ைஜைா, தீய எண்ணங்ைஜைா ஒரு குைிப்பிட்ை
எண்ணம் பதாைர்ந்து நீடிக்கும் ஜபாது, அந்த எண்ணங்ைள்
அம்மனிதனின்

குணநலன்ைகை

பாதிக்ைாமல்,

ஒரு

ேிகைகே ஏற்படுத்தாமல் ேிைாது என்று ´ஜேம்ஸ் ஆலன்´
•

பசால்ைிைார்.
ஒரு

மனிதன்

தான்

ேிரும்பும்

சூழ்நிகலகயத்

தாஜன

ஜதர்ந்பதடுத்துக் பைாள்ை முடியாேிட்ைாலும், நம் மனதில்
ஜதான்றும் எண்ணங்ைகை
•

ஜதர்ந்பதடுக்கும்

கையில் தான் இருக்ைிைது என்ைிைார்.

சூழலும்

நம்

´எண்ணங்ைகை ரைசியமாை கேத்துக் பைாள்ைலாம்´ என்று
மனிதர்ைள்

நிகனக்ைிைார்ைள்,

பைாள்ைிைார்ைள்,

ஆனால்

ைற்பகன

எண்ணங்ைகை

பசய்து

மகைக்ை
13

முடியாது.
மாறுைிைது.
•

என்ைிைார்.

ஏபனனில்,
பின்

எண்ணம்

பழக்ைம்

முதலில்

சூழ்நிகலயாை

பழக்ைமாை
உருோைிைது

இவ்வுண்கமகமகய ஒவ்போரு மனிதனும் தன் ோழ்ேில்
ஜசாதித்துப் பார்க்ை முடியும். நம்கமப்பற்ைி நாஜம ஆழ்ந்து
சிந்தித்து சுய ஜசாதகன பசய்து பைாள்ேதன் மூலம் இந்த
உண்கமகயக்

•

ைண்டு

பிடிக்ைலாம்.

உதாரணங்ைகையும் ஜேம்ஸ்ஆலன் தருைிைார்.

அதற்ைான

தாழ்ந்த எண்ணங்ைள் – இச்கசைைாைவும், ைாம

உணர்வுைைாைவும், குடிஜபாகத ஜபான்ை பழக்ைங்ைைாைவும்
மாறுைின்ைன. பின் அந்தப் பழக்ைங்ைள் அழிவு, ஜநாய் என்ை
•

சூழ்நிகலைைாை மாறுைின்ைன.

துய்கமயற்ை ஒவ்போரு எண்ணமும், குழப்பம் தைர்ச்சி

என்ை பழக்ைங்ைைாை மாறுைின்ைன. பின் திகச திரும்பிய
சூழ்நிகலைைாை மாறுைின்ைன. பின் திகச திரும்பிய
சூழ்நிகலயாை மாைி ஜநர் எதிர் ேிகைவுைகை
•

ஏற்படுத்துைின்ைன.

பயம், சந்ஜதைம், முடிபேடுப்பதில் தயக்ைம் என்ை
எண்ணங்ைள் பலைீ னமான ஆண்கமயற்ை உறுதி குகலந்த
பழக்ைங்ைகை உண்ைாகுைின்ைன. பின் அதுஜே ஜதால்ேி,
ேறுகம, அடிகமயாை பிைகரச் சார்ந்திருத்தல் என்ை

•

சூழ்நிகலக்கு பைாண்டு பசல்ைிைது.

ஜசாம்ஜபைித்தனமான எண்ணங்ைள், அசுத்தமான பழக்ை
ேழக்ைங்ைகையும், நாணயமற்ை குணங்ைகையும் உண்டு
பண்ணுைின்ைன. பின் அதுஜே பிச்கச எடுக்கும்
நிகலகயயும், எதிலும் ஜதாற்றுப் ஜபாைின்ை

•

சூழ்நிகலகயயும் உருோக்குைின்ைது.
பிைகரப் பழிக்கும் எண்ணங்ைளும், பேறுப்பும் பிைகரக்
குகை பசால்லும் பழக்ைத்கத உண்ைாக்குைிைது.
ேன்முகையில் ஈடுபடும் குணத்கத உருோக்குைிைது.
ஜமற்கூைிய இரண்டு பழக்ைங்ைளும், நமக்கு ஊறு
ேிகைேிக்ைிை, ைாயப்படுத்துைிை – சூழ்நிகலகயயும் நாம்
அபாண்ைமாைத் தண்டிக்ைப்படுைின்ை சூழ்நிகலகயயும்
உருோக்குைிைது.
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•

சுயநலமிக்ை எண்ணங்ைள் தன்கன முன் நிறுத்துைின்ை
பழக்ைத்கதயும், சுயலாபம் ஜதடும் குணத்கதயும்

ஏற்படுத்துைிைது. பின்னால் அதுஜே சங்ைைம் நிகைந்த
சூழ்நிகலகய உருோக்குைிைது. இதற்கு மாைாை அழைான
எண்ணங்ைள் அன்பு, ைருகண என்ை பழக்ைங்ைைாை

மாறுைின்ைன. பின்னால் அது சுமுைமான சூழ்நிகலகயயும்,
•

புத்துணர்ச்சியூட்டும் சூழ்நிகலகயயும் உருோக்குைிைது.

தூய்கம மிக்ை எண்ணங்ைள் சுயைட்டுப்பாடு, அைக்ைம் என்ை
பழக்ைங்ைகை ஏற்படுத்துைின்ைன. பின் அதுஜே அகமதியும்,

•

சாந்தமும் நிகைந்த சூழ்நிகலகய உண்ைாக்குைின்ைன.
தன் ைாலிஜல நிற்ை ேிரும்பும் எண்ணம், துணிவு,

முடிபேடுக்கும் உறுதி ஜபான்ை எண்ணங்ைள் ஆண்கம
நிகைந்த பழக்ை ேழக்ைங்ைகை உண்டு பண்ணுைிைது.
பின்னால் ேைமான ோழ்வு, பேற்ைி, சுதந்திரம் என்ை
•

சூழ்நிகலைகை அகமக்ைிைது.

துடிப்பு நிகைந்த எண்ணங்ைள், தூய்கமயான

பழக்ைங்ைகையும், உகழக்கும் மஜனாபாேத்கதயும் உண்டு
பண்ணுைின்ைன. பின் அதுஜே இனிகமயான சூழ்நிகலயாை
•

மாறுைின்ைது.
சாந்தமான எண்ணங்ைள், மன்னிக்கும் எண்ணங்ைள்
அகமதியான பழக்ை ேழக்ைங்ைகை ஏற்படுத்துைின்ைன.

பின்னால் அதுஜே ஒரு பாதுைாப்புத் தரும் சூழ்நிகலகய
•

உண்ைாக்குைிைது.
அன்பான எண்ணங்ைள், சுயநலமற்ை எண்ணங்ைள்,
மற்ைேருக்ைாைத் தன்கனத் தியாைம் பசய்யும் குணத்கத –
பழக்ைத்கத உண்ைாக்குைிைது. இதன் ேிகைோை
நிரந்தரமான ேைம் நிகைந்த ோழ்வும் உண்கமயான

•

பசல்ேமும் ஏற்படுைிைது.
மனதில் நாம் பைாண்டிருக்கும் எண்ணங்ைளுக்ஜைற்ப நம்
சூழ்நிகல அகமைிைது.

நாம் எந்த சூழ்நிகலகய

ேிரும்புைிஜைாஜமா அதற்ஜைற்ப மன

எணணங்ைகை

அகமத்துக் பைாண்ைால் ோழ்வு நாம் ேிரும்புைிைபடி
அகமயும்.
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ஆலன் எண்ணங்ைள் குைித்து ஜமற்ஜைாள் ைாட்ைப்பட்ை
குணநலன்ைள் குைித்து, மனேியல் ஆய்ோைர்ைள்
அதிசயிக்ைிைார்ைள்.

ஜேம்ஸ் ஆலனின் தத்துேங்ைள்

அைிேியல்படி 100/100 உண்கம என்ைிைார்ைள்.
ஆம், “இப்பிரபஞ்சம் இயங்குேது சில ேிதி முகைைைினால் தான்.

ஏஜனா தாஜனா என்ைல்ல. ோழ்ேின் அடிப்பகை நீதிதான் – அநீதி

அல்ல. ஆத்மீ ை உலகை ஆளும் சக்தி ஜநர்கமதான் – ஊழலல்ல.”
பசயகல ேிகதயுங்ைள்; பழக்ைம் உருோகும். பழக்ைத்கத
ேிகதயுங்ைள்; பண்பு உருோகும். பண்கப ேிகதயுங்ைள்;
எதிர்ைாலம் உருோகும்.

ஜேதாத்திரி மைரிசியின் பார்கேயில் எண்ணங்ைள்.
மனேை ஜமம்பாடும் அதன் ேழிச் சமூை உைவு ஜமம்பாடும்
பற்ைி ஜேதாத்திரி மைரிசி அேர்ைள் அைிேியல் அைத்ஜதாடு
ோழ்ேியல் ேிழுமியங்ைகைக் கூைிச் பசல்ைிைார்.
ோழ்க்கையின ேிகைநிலமாைிய மனத்தில் எண்ணம், பசால்,
பசயல் ஆைிய முத்பதாழிலும் பிைக்ைின்ைன.
எங்கும் பசல்லும் ேல்லகமயுகைய எண்ணத்கதத் தூய்கமயாை
கேத்திருத்தல் அேசியம் என்ைிைார்.

எண்ணத்தின் அைகே ஒட்டிஜய மனத்தின் தரமும் உணர்வும்
அகமய அவ் அப்பகையில் மனிதனின் தரமும் உயர்வும்
அகமைின்ைன.
•

உயிராற்ைல் சுழற்சியால் ஏற்படும் அகலைள் சீேைாந்தம்.
இது புலன்ைள் மூலம் பசலோகும்ஜபாது உணர்தல்,
ைணித்தல் ஆைிய பதிவுைள் புலன்ைள், மூகை,
உயிர்த்துைள்ைள், ேீேைாந்தம், ைருகமயம் ஆைியேற்ைில்
பதிோைிப் பிரதிபலித்தலும் ஆைிைது.

ஒவ்போரு

அனுஜபாைமும் ஒவ்போரு அனுபேமாைிைது.

இதுஜே ைால,

தூர, பருமன், ஜேைம் என்ை ைணித்தல், எண்ணுதல் என்று
ஆைி எண்ணம் எனப்படுைிைது.
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•
•

நமது எண்ணஜம நாமாைிஜைாம்.
எண்ண இயக்ைம்தான் ோழ்வு.

அது உைலில் இரத்த ஓட்ைம்

இருக்கு மட்டும் நித்திகர ைாலம் தேிர மீ தி ஜநரத்தில்
•
•
•
•
•
•

இயங்ைிக் பைாண்ஜை இருக்கும்.

எண்ணம் எழும் இைஜமா ஒரு புள்ைியாகும்.

இயங்ைி

முடியும் அைஜோ அைண்ைாைாரம்.

எண்ணம் தானாை எழுந்து அகலயாமல் எண்ணத்தின்
எண்ணமாய் இருப்பஜத ஜயாைம்.

தீய எண்ணங்ைகை உள்ைத்கதக் பைடுப்பது ஜபாலஜே
உைகலயும் பைடுக்ைின்ைன.

உண்கமயில் எதிரி உனக்கு உண்டு எனில் உள்ைத்திபலழும்
ஒழுங்ைற்ை எண்ணஜம.

மண்ஜண பாகனயாய் இருப்பது ஜபாலஜே , எண்ணமாய்
இருப்பது இயற்கைஜய ஆகும்.

எண்ணம் எழும் ஜபாஜத அது ஏன் என்று எண்ணத்தில்
ஆராய்ந்தால் சுலபமாை எண்ணத்தின் ைாரணமும்

ேிகைவும் ைாணும் எழும் எண்ணம் யாவும் நற்பயனாய்
•

மாறும்.
தனக்கும் மற்ைேர்ைளுக்ைம் எந்த எண்ணம் நன்கம
தருஜமா அந்த எண்ணத்கதத்தான் ேைர்த்துக் பைாள்ை

•

ஜேண்டும்.

எண்ணத்திற்கு ைாேலாை எண்ணத்கதஜய கேக்ை
ஜேண்டும்.

•
•
•

முடியும்.
எண்ணஜம எக்ைாலத்திற்கும் ோழ்க்கையின் சிற்பி.
எண்ணி எண்ணி இனிஜத பயக்கும்.
எண்ணத்கத ஆராய்ச்சியிலும் தூய்கமயிலும்
கேத்திருா்பஜே அைிஞன், மைான், ஞானி.
எண்ணத்கத நிறுத்த முயலாஜத.
அகலயும்.

•

எண்ணத்கத ஆராய எண்ணத்தால்தான்

அது அதிைமாை

அகத அைிய முயன்ைால் அப்ஜபாதுதான் அது

தாஜன சிறுைச் சிறுை அகமதி பபறும்.
எண்ணத்தின் அைகேஜயாட்டிஜய மனதின் தரமும் உயர்வும்
அகமைின்ைன. மனதின் அைேில்தான் மனிதனின் தரமும்
உயர்வும் உருோைின்ைன.
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•
•
•
•
•

எண்ணத்திற்கு ைாேலாை எண்ணத்கததான் கேக்ை
ஜேண்டும்.

எண்ணத்தின் சக்தி இயல்பு அைிந்திடில் எண்ணம் பிைக்கும்
இைமும் ேிைங்கும்.

உண்ணும் உணவு உைல் மட்டும் பாயும்.

எண்ணும்

எண்ணம் எங்கும் பாயும்.

உயிர்ச்சக்தியின் இயக்ை ேிகைவுதான் எண்ணம். அது

அைியும் திைனுகையதால் அைிபேன்றும் கூைப்படுைிைது.
மகழநீர் இனிகமயானதுதான்.

அது ேிழுைின்ை நிலத்கதப்

பபாறுத்ஜத அதன் தன்கம மாறுபட்ைப் ஜபாைின்ைது.

அதுஜபால நல் எண்ணம் உகைஜயார்க்கு எல்லாஜம
•
•
•

நல்லதாைஜே மாறும் இயல்வு ைிட்டும்.

எண்ணியபேல்லாம் எண்ணியபடிஜய ஆகும்.

எண்ணத்தால், உறுதியும்,ஒழுங்கும் அகமந்திடும்.

எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் இருந்தால் எகதயும்
சாதிக்ைலாம்.

எண்ணத்கத எண்ணத்தால் ஆராய ஆராய இயற்கை
ரைசியங்ைள்

எண்ணத்துள் ைாட்சியாம்.

எண்ணத்தின்

இவ்வுயர்கே இயற்கைஜய ஜபசுபதன்றும் இதுஜே
•
•
•
•

உள்ளுணர்பேன்றும் இயம்புஜோர் அனுபேத்ஜதார்.
எண்ணு, பசால், பசய், எல்ஜலார்க்கும் நன்கம தர,
எண்ணும்படி பசய், பசய்யும்படி எண்ணு.

எண்ணத்தின் ஜேைம், இயல்பும் அைிந்ஜதார்க்கு எண்ணஜம
இன்பமயம்.

எண்ணம் அகமதி பபறும்.

நிகைந்திடு.

பசய்கையில் சிைந்திடு.

ேிண்ணிலும் மண்ணிலும் ேியாபைமான நீ எண்ணத்தில்
எண்ணத்கதப் பண்படுத்தவும் இைத்தில் தானாை
நின்றுேிைப் ஜபாைின்ைஜத.

•

என்பது தனித்தது ஏது?
எண்ணுேகதஜய பசய்யுங்ைள்.
இன்பனாருபடி ஜபாங்ைள்.
எண்ணுங்ைள்.

•

எண்ணம் நின்றுேிட்ைால் நீ
அதற்கும் ஜமல்

பசய்ய முடிேகதஜய

ஒவ்போருேருகைய எண்ணம்தான் ோழ்ேின் சிைப்பாை
உள்ைது, ெேன்ெடுத்தும் ேழி காண வேண்டும்.

அந்ைப்

பெருநிைிதே அழிக்கவேண்டுபமன்று நீ ேணான
ீ
முேற்ெி
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பகாள்ளாவை.

அதுைான் மைணம் என்ற இடத்ைில் நின்றுேிடப்

வொகிறவை.
ைனி மனிை வமம்ொட்டிற்கு ெமூக உறேிற்கும்
வேம்ஸ்ஆலனும் வேைாத்ைிரி மகரிெியும் ெில எளிே

ெிந்ைதனகதளக் கருத்துகதளச் சுதேெட இனிதமோக
மானுடத்ைிற்கு ைந்துள்ளார்கள்.

ஒவ்போரு மனிைனும் அேர்கள் கூறிே கருத்துகதள

பநறிப்ெடுத்து ஆோர்கவளோனால் ைனி மனிை வமம்ொடும் ெமூக
உறவும் வமம்ெடும் என்ெது ைிண்ணம்.

துளண ின்ற நூல்கள்
1. அன்கபாைி மாை இைழ்கள் ஜவைாத்ைிரி மகரிசி.
2. ஞானக்கைஞ்சியம், ஜவைாத்ைிரி மகரிசி.
3. ஜவைாத்ைிரி மகரிசியின் கபான்கமாழிகள் 5000 அருள் ிைி
மன்னார்குடி பானுகுமார்.
4. மாக்ஜகாலமாய் விளைந்ை மைிவிருந்து, ஜவைாத்ைிரி மகரிசி.

5. மனிதன்: மனம், உடல், சூழ்நிமலேின் தமலவன் - மேம்ஸ்
ஆலன்

6. மனம்தான் மனிதன் - ஜேம்ஸ்ஆலன்
7. From Poverty to Power; or, The Realization of Prosperity and Peace (1901)
[Contains The Path to Prosperity and The Way of Peace.]
8. All These Things Added (1903) [Contains Entering the Kingdom and The
Heavenly Life.]
9. As a Man Thinketh (1903)[2]
10. Through the Gate of Good; or, Christ and Conduct (1903)
11. Byways of Blessedness (1904)
12. Out from the Heart (1904) [Sequel to "As a Man Thinketh"]
13. Poems of Peace, including the lyrical-dramatic poem Eolaus (1907)
14. The Life Triumphant: Mastering the Heart and Mind (1908)
15. Morning and Evening Thoughts (1909)
16. The Mastery of Destiny (1909)
17. Above Life’s Turmoil (1910)
18. From Passion to Peace (1910)
19. Eight Pillars of Prosperity (1911)
20. Man: King of Mind, Body and Circumstance (1911) Traduit en Français
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21. Light on Life’s Difficulties (1912)
22. Foundation Stones to Happiness and Success (1913)
23. James Allen’s Book of Meditations for Every Day in the Year (1913)
[Collection of earlier texts, compiled by his wife Lily L. Allen]
24. Meditations; A Year Book (1913) [US version of James Allen's Book of
Meditations for Every Day in the Year]
25. Men and Systems (1914)
26. The Shining Gateway (1915)
27. The Divine Companion (1919)

20

