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Chapter 4: News from Home 

                                                                 வீட்டிலிருந்து வரும் செய்தி 

 

Elizabeth returns to the hotel to find two letters from Jane. In the first letter, Jane informs her that Lydia has 

run off with Wickham to Scotland. The second letter states that the couple has not gone to Scotland to 

marry as assumed, and that Wickham does not plan to marry Lydia at all. As Elizabeth sets out to inform 

the Gardiners, she meets Darcy at the door. She informs him of the disturbing news. Darcy becomes quiet, 

and leaves shortly. Elizabeth believes she will never see him again. 

விடுதிக்குத் திரும்பிய எலிெசபத், ஜேனிடமிருந்து இரண்டு கடிதங்கள் வந்திருப்பததக் காண்கிறாள். 

முதல் கடிதம் லிடியா விக்காமுடன் ஸ்காட்லாண்டிற்கு ஓடிப்ஜபாய் விட்ட செய்தியினனத் 

சதாிவிக்கிறது. இரண்டாவது கடிதம், நிதைத்ததுபபால் அவர்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து 

சகாள்வதற்காக ஸ்காட்லாண்ட் பபாகவில்தல என்றும், அப்படி ஒரு எண்ணம் விக்காமிற்கு 

இருப்பதாகத் சதாியவில்னல என்றும் சதாிவிக்கிறது. கார்டினர் தம்பதிகனை அனைக்க ஜவண்டும் 

என்று நினனக்னகயில் டார்ெி வருகிறான். எலிெசபத் செய்தினய அவனுக்குத் சதாிவிக்கிறாள். 

சமௌனமாக இருக்கும் டார்ெி வினரவில் அங்கிருந்து புறப்படுகிறான். அவனன மீண்டும் பார்க்கஜவ 

முடியாது என்று எலிெசபத் நிதைக்கிறாள். 

 

Darcy was fixed in astonishment. "When I consider, " she added, in a yet more agitated voice, "that I might 

have prevented it! I, who knew what he was. Had I but explained some part of it only -- some part of what I 

learnt, to my own family! Had his character been known, this could not have happened. But it is all -- all 

too late now." 

டார்ெி தினகத்து நின்றான். "நான் இதனனத் தவிர்த்திருக்கலாம்," என்று அனமதியில்லாமல் தவித்த 

எலிெசபத், “அவன் எப்படிப்பட்டவன் என எனக்குத் சதாியும். அவனனப்பற்றி ஒரு ெில 

விஷயங்கனை மட்டுஜம என்னுனடய குடும்பத்தினருக்குச் சொல்லியிருந்தால்! அவனுனடய 

நடத்னத சதாிந்திருந்தால் இது நடந்திருக்காது. ஆனால் இப்சபாழுது எல்லாஜம, எல்லாவற்றிற்குஜம 

தாமதமாகிவிட்டது” என்றாள்.  

1. She explains how it was all her fault.  

எவ்வாறு எல்லாபம தனது தவறு என்று அவள் விவாித்தாள். 

2. He later converts the whole as his fault.  

பின்னர் அவன் அதைத்துபம தனது தவறு என மாற்றி விடுகிறான்.  

3. Even then she could not bring herself to condemn him or Lydia. She realises her error. She owns her defect, 

a positive attitude as her father’s. Darcy questions the truth of it indicating a positive outcome. She finds 

fault again only with herself. In a trice, she sees all is lost for the whole family  

அப்படி இருந்தும் அவளால் லிடியாதவபயா, விக்காதமபயா குற்றம்ொட்ட முடியவில்தல. தைது 

தவற்தற அவள் உணர்கிறாள். அவளுதடய தந்ததயின் பநர்மதறயாை அணுகுமுதற அவளிடமும் 

இருந்த காரணத்திைால், அவள் தன்னுடதய குதறதய ஒப்புக் சகாள்கிறாள். டார்ெி அதன் 

உண்தமத் தன்தமதயப் பற்றி பகட்கிறான், இது நல்ல அறிகுறியாகப்படுகிறது. அவள் மீண்டும் 

தன்ைிடபம தவற்றிதைக் காண்கிறாள். அவளது குடும்பம், அதைத்ததயும் இழந்துவிட்டதத அவள் 

உடைடியாக உணர்கிறாள்.  

4. “Darcy was fixed in astonishment.” 

Honest surprise suddenly overtaking is astonishment. 

Man receives or responds to events he knows. 

An unknown event striking the nerves in an unexpected fashion gives rise to emotions described as 

astonishment. 

He came, perhaps, to propose to her. 

Here he gets news another had proposed in another way. 

It was a sense of wonder he could not overcome. 

No two events will be totally unrelated. 

Perceptive people see the relationship. 

For others it is a wonder. 

He was then fixed in astonishment when he, according to my surmise, came to propose. At Hunsford when 

he actually proposed he was also fixed in astonishment by her most unexpected response. 

A positive sense of astonishment could bring him closer to her. 
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Had it been negative, they would have been estranged. 

Events have energy, character, temperament, determinism. 

This event of her breaking down was full of destructive energy. 

Its character was to bring her character to the fore. 

It broke her temperament of cheerfulness and organised it into one of intense sorrow. 

A close patient analysis of this event will make us see how this determined the rescue of Lydia. 

Had Lydia not been traced or married when traced, it is no wonder. 

The determinism of the event at Lambton fixed the outcome. 

Until Wickham was married and was no longer available even in imagination as a husband or lover, 

Elizabeth did not give him up. 

Only after the elopement she met Darcy. 

The first attraction, even if it is silly infatuation is often strengthened by non- availability. 

It lives there forever, suspended in the realms of possibilities. 

To be fixed in astonishment is to collect all one’s energies in the deepest point. 

It was an involuntary concentration. 

Decision taken at that moment will fulfil itself by the strength of that concentration. 

Voluntary concentration will be far far more powerful. 

You meet a friend on the road after several years. 

It is the feeble memory in the subconscious gathering strength to come to the surface consciousness. 

Imagine your doing it consciously. 

It is far more powerful. 

To acquire that as a conscious possession is farther ahead. 

After rejection, she buried Darcy in the subconscious. 

Its gathering strength brought him to Pemberley. 

He was only working on himself, on his purification. 

She was working on him constantly subconsciously. They met. 

He was for long inwardly concentrated with no conscious thought of her. 

Now that the encouragement was there his energies burst forth violently, evoking a violent response from 

Lydia. 

When Lady Catherine burst forth in violence there was a violent response of his coming to meet her. 

The response is determined by the character of the atmosphere. 

Response restores equilibrium. 

In Lydia’s elopement the atmosphere was not as positive as after Bingley’s engagement, though not utterly 

negative. 

What is negative to us readers about Lydia, is not negative to Life. 

The atmosphere determines 

1.Positive pressure in a positive atmosphere yields positive results. 

2.Negative pressure in a positive atmosphere yields a result whose character is decided by which vibration 

is in excess. 

3.Negative pressure in a negative atmosphere creates catastrophe. (Fernand shot himself when Albert 

pressed the duel.) 

4.Positive energy in a negative atmosphere creates positively. Faria created a wealthy, sophisticated, 

cultured gentleman out of a sailor–criminal. 

Astonishment is a miniature Samadhi in daily life. 

Samadhi is to be absorbed in the spirit, oblivious of Mind and life. 

Astonishment is to be absorbed in oneself oblivious of surroundings. 

Concentration is defined as the capacity to dwell on oneself. 

Astonishment is the concentration compelled by outward circumstances. 

Darcy was one who had the weight of personality but no understanding. 

Astonishment catapults a man into the realm of wonder. 

It makes the unobservant Man observe, but Man often fails to respond. 

The elopement made Mr. Bennet wake up. 

It made Darcy widen his acceptance of her family. 
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It shocked her out of the circumstances of her creation. 

It made wider life rise to the occasion and be creative. 

Collins and Lady Catherine acted negatively and life negatived them. 

Lydia’s conscious assertive affirmation of her choice indirectly helped Bingley assert in the subtle 

field of the subconscious. 

It stirred the benevolent goodwill of the Gardiners into action and brought them rewards without any 

contribution from them. 

It left Mrs. Bennet where she was; she knew not what to do or say except what she was endowed with. 

It stripped Wickham of his captivating softness and left him nakedly unashamed. 

The elopement revealed to the family and the village the true character of boisterous Lydia and the heroic 

figure of the handsome Wickham. 

Astonishment is a shock, often pleasant, sometimes unpleasant. 

Astonishment is an intensity of energy that disturbs the existing equilibrium. 

After that event the status quo cannot be maintained. 

How it changes, what changes and what refuses to change is for study. 

The elopement was the impact of the French Revolution on England. 

It reconciled itself with a marriage after elopement. 

Two hundred years later it became the ordinary behavior all over the world. 

Jane Austen felt sorry for not having anything desirable about Mrs. Bennet to report. 

“டார்ெி திதகத்து நின்றான்.” 

திடீசரை எழும் உண்தமயாை ஆச்ொியம் வியப்பாக மாறுகிறது.  

மைிதன், அவனுக்குத் சதாிந்த நிகழ்வுகளுக்குப் பதிலளிக்கிறான், அல்லது அவற்தறப் சபற்றுக் 

சகாள்கிறான். 

எதிர்பாராத விதமாக நமக்குத் சதாியாத ஒரு நிகழ்வு நம்தமத் தாக்கும்சபாழுது வியப்பு எழுகிறது. 

அவளிடம் திருமண பவண்டுபகாள் விடுக்க அவன் வந்திருப்பான் பபாலும். 

ஆைால் அவன் இங்கு பவசறாருவன் பவறு விதமாக விடுத்த திருமண பவண்டுபகாதளப் பற்றி 

பகள்விப்படுகிறான். 

அவைால் மீண்டு வரமுடியாத ஆச்ொியமாக அது இருந்தது.  

எந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் முழுதமயாக ஒன்பறாசடான்று சதாடர்பில்லாமல் இருக்காது. 

புாிந்துசகாள்ளும் திறனுதடயவர்கள் இந்தத் சதாடர்பிதைக் காண்பர். 

மற்றவர்களுக்கு இது ஒரு ஆச்ொியமாகத்தான் இருக்கும். 

எைது யூகத்தின்படி அவன் திருமண பவண்டுபகாள் விடுக்க வந்திருக்க பவண்டும், அச்ெமயத்தில் 

அவனுக்கு ஆச்ொிய உணர்வு எழுந்தது. ஹன்ஸ்பபார்டில் அவன் உண்தமயில் திருமண 

பவண்டுபகாள் விடுத்தசபாழுதும், அவளிடமிருந்து எழுந்த எதிர்பாராத பதிலிைால் அங்கும் அவன் 

ஆச்ொியம் அதடந்தான்.  

ஆச்ொியத்தின் பநர்மதற உணர்வு அவதை அவளிடம் பமலும் சநருங்க தவக்கும்.  

அது எதிர்மதறயாக இருந்திருந்தால் அவர்கள் பிாிந்திருப்பார்கள். 

நிகழ்வுகளுக்கு ெக்தி, குணம், மைவுணர்வு, தீர்மாைிக்கும் திறன் ஆகியதவ உண்டு. 

அவள் உதடந்து பபாை இந்நிகழ்வு அழிக்கும் ெக்திதய முழுதமயாகக் சகாண்டிருந்தது.  

இதன் தன்தம அவளுதடய குணத்தத சவளிப்படுத்துவதாகபவ இருந்தது. 

அவளுதடய கலகலப்பாை சுபாவத்தத இது தீவிர பொகமாக மாற்றியது. 

இந்த நிகழ்தவப் சபாறுதமயாகக் கூர்ந்து ஆராய்ந்தால் இது எவ்வாறு லிடியாதவக் 

கண்டுபிடிப்பதத உறுதிப்படுத்தியது என்பததப் பார்க்கலாம்.  

லிடியாதவக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் பபாயிருந்தாலும், அல்லது அவதளக் கண்டுபிடித்த பிறகும் 

திருமணம் ஆகாமல் இருந்திருந்தாலும் ஆச்ொியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்தல. 

லாம்ப்டன் நிகழ்வின் உறுதிப்பாடு விதளவிதை உறுதி செய்தது.  

விக்காமிற்குத் திருமணம் முடிந்து, அவன் ஒரு கணவைாகபவா அல்லது ஒரு காதலைாகபவா 

கற்பதையிலும் இைி கிதடக்க மாட்டான் எைத் சதாிந்த பிறகும், எலிெசபத்தால் அவதைக் தக 

விட முடியவில்தல. 

ஓடிப்பபாகும் நிகழ்விற்குப் பிறபக அவள் டார்ெிதயச் ெந்தித்தாள். 

முதல் காதல், அது அற்பத்தைமாைதாக இருந்தாலும், கிதடக்காது எை சதாிந்த பிறகு 

சபரும்பாலும் பமலும் வலுப்சபறும். 

ொத்தியப்படாத நிதலயிலும் அது என்றும் நிதலத்து இருக்கும். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

6 

 

ஆழமாை ஒரு இடத்தில் ஒருவரது அதைத்து ெக்திகளும் கூடும்சபாழுது நாம் ஆச்ொியத்தில் 

நிதலத்து நிற்கிபறாம். 

இது தன்ைிச்தெயாை செறிவாகும். 

அச்ெமயத்தில் எடுக்கப்படும் தீர்மாைம் அந்த செறிவின் வலிதமயின் காரணத்திைால் அதுவாகபவ 

தன்தை நிதறபவற்றிக்சகாள்ளும். 

தாைாகபவ ஏற்படும் செறிவு பமன்பமலும் ெக்திவாய்ந்ததாக இருக்கும்.  

பல வருடங்கள் கழித்து நாம் நம் நண்பதை சதருவில் பார்க்கிபறாம். 

இது ஆழ்மைதில் உள்ள பலவீைமாை நிதைவு பலம் சபற்று பமசலழுவதாகும்.  

இததை தன்னுணர்வுடன் செய்வதாக கற்பதை செய்யலாம். 

இது பமலும் மிகவும் ெக்தி வாய்ந்தது. 

அததத் தன்னுணர்வுடன் உதடதமயாக்கிக்சகாள்வது பமலும் ெிறப்பாைது. 

நிராகாிப்புக்குப் பின் அவள் டார்ெிதய ஆழ்மைதில் புததத்தாள். 

அது வலிதம சபற்று அவதைப் சபம்பர்லிக்கு அதழத்து வந்தது. 

அவன் தன்தைத் தூய்தமப்படுத்திக்சகாள்வதில் மட்டுபம ஈடுபட்டுக் சகாண்டிருந்தான். 

அவள் ஆழ்மைதில் அவதை நிதைத்த வண்ணம் இருந்ததிைால் அவர்கள் ெந்தித்துக் சகாண்டைர். 

அவனும் தன்தை அறியாமபலபய அவதள நிதைத்துக் சகாண்டிருந்தான். 

இப்சபாழுது அவனுக்குக் கிதடத்த ஊக்கத்தின் காரணத்திைால், அவைது ஆர்வம் தீவிரமதடந்து, 

லிடியாவிடமிருந்து தீவிரமாை பதிதல சவளிக்சகாண்டு வந்தது. 

பலடி காதாின் வன்தமயாக நடந்துசகாண்டசபாழுது, அவனுக்கு அவதளச் ெந்திக்க பவண்டும் 

என்கிற தீவிரம் எழுந்தது.  

சூழலின் குணம் மறுசமாழிதயத் தீர்மாைிக்கிறது. 

மறுசமாழி ெமநிதலதய மீட்டுத் தருகிறது.  

லிடியா ஓடிப்பபாைசபாழுது சூழல் முழுதமயாக எதிர்மதறயாக இல்லாவிடினும், பிங்கிலியின் 

திருமண உறுதிக்குப் பின் இருந்த அளவிற்கு பநர்மதறயாக இல்தல. 

லிடியாதவப் பற்றிய விஷயம் வாெகர்களாகிய நமக்கு இருக்கும் அளவிற்கு வாழ்விற்கு 

எதிர்மதறயாக இல்தல. 

சூழல் நிர்ணயிக்கிறது. 

1. பநர்மதறயாை சூழலில் பநர்மதறயாை அழுத்தம் நல்ல பலன்கதள அளிக்கிறது. 

2. பநர்மதறயாை சூழலில் எதிர்மதறயாை அழுத்தம், எந்த அதிர்வு அதிகமாக இருக்கிறபதா 

அததப் சபாறுத்த பலன்கதள அளிக்கும்.  

3. எதிர்மதறயாை சூழலில் எதிர்மதறயாை அழுத்தம் பபராபத்திதை உருவாக்கும். (ஆல்பர்ட் 

துப்பாக்கிச் ெண்தடக்கு அதழத்தசபாழுது சபர்ைாண்ட் தன்தைபய சுட்டுக் சகாண்டார்.) 

4. பநர்மதறயாை ெக்தி எதிர்மதறயாை சூழலில் நல்ல விஷயங்கதளபய உருவாக்குகிறது. குற்றம் 

புாிந்த ஒரு மாலுமிதய பாியா, செல்வந்தைாகவும், பண்புதடய நாகாிக கைவாைாகவும் 

மாற்றிைாள்.  

திைொி வாழ்வில் ஆச்ொியம் ெிறிய வடிவ ெமாதி நிதல ஆகும். 

மைம் மற்றும் வாழ்தவப் சபாருட்படுத்தாமல் ெமாதி நிதல ஆன்மாவில் கிரகித்துக் சகாள்ளப்பட 

பவண்டும். 

சுற்றியுள்ளவற்தறப் பற்றி அறியாது ஆச்ொிய உணர்வு ஒருவாிடத்பத கிரகித்துக்சகாள்ளப்பட 

பவண்டும். 

ஒருவர் தைக்குள்பளபய வாழ்வது மைச் செறிவாகும். 

புறச் சூழ்நிதலகளால் வற்புறுத்தப்படும் மைச்செறிவு ஆச்ொியமாகும்.  

டார்ெிக்கு ஆளுதம இருந்தது, ஆைால் புாிதல் இல்தல. 

ஆச்ொியம் மைிததை அற்புத உணர்வுக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. 

கவைிக்காத மைிததை இது கவைிக்க தவக்கிறது, ஆைால் அவன் சபரும்பாலும் பதிலளிக்கத் 

தவறுகிறான். 

ஓடிப்பபாகும் நிகழ்வு திரு சபன்ைட்தட விழிப்புறச் செய்தது.  

இது டார்ெிதய அவளுதடய குடும்பத்தத ஏற்றுக்சகாள்ள தவத்தது.  

அவள் உருவாக்கிய சூழ்நிதல அவதள அதிர்ச்ெிக்குள்ளாக்கியது. 

அகண்ட வாழ்வு ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உயரவும் பதடப்பாற்றலுடன் விளங்கவும் இது வழி 

வகுத்தது. 

காலின்ஸும், பலடி காதாினும் எதிர்மதறயாகச் செயல்பட்டைர், வாழ்வு அவர்கதளப் 

புறக்கணித்தது. 
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லிடியா தன்னுணர்வுடன் அவளுதடய விருப்பத்தத வலியுறுத்தி உறுதிப்படுத்தியது, ஆழ்மை 

சூட்சுமத் தளத்தில் பிங்கிலி உறுதி செய்வதற்கு மதறமுகமாக உதவி புாிந்தது. 

இது கார்டிைர் தம்பதிகளின் கருதணயுள்ள நல்சலண்ணத்ததச் செயல்படத் தூண்டியது, 

அவர்களது பங்களிப்பு எதுவுமின்றிபய அவர்களுக்குப் பலன்கதள அளித்தது. 

இது திருமதி சபன்ைட்தட அவள் இருந்த இடத்திபலபய விட்டு தவத்தது; அவளுக்கு என்ை 

செய்ய பவண்டும், அல்லது என்ை சொல்ல பவண்டும் என்று சதாியவில்தல. 

இது, விக்காமின் வெீகாிக்கும் சமன்தமதயப் பறித்தது, அவன் எந்தவித சவட்கமுமின்றி 

இருந்தான்.  

ஓடிப்பபாகும் நிகழ்வு, ஆரவாரமாை சுபாவத்ததக் சகாண்ட லிடியா மற்றும் அழகாை 

கதாநாயகைாக விளங்கிய விக்காமின் உண்தமயாை தன்தமதய, குடும்பத்திற்கும் அக்கிராம 

மக்களுக்கும் சவளிப்படுத்தியது. 

ஆச்ொியம் ஒரு அதிர்ச்ெியாகும், சபரும்பாலும் இைிதமயாக இருக்கும், ெில ெமயங்களில் 

இைிதமயற்றதாக இருக்கும். 

ஆச்ொியம் தற்பபாததய ெமநிதலதய பாதிக்கும் ெக்தியின் ஒரு தீவிரமாகும். 

அந்த நிகழ்வுக்குப் பிறகு அபத நிதலதயத் தக்க தவக்க முடியாது. 

அது எவ்வாறு மாறுகிறது, எது மாறுகிறது, எது மாற மறுக்கிறது என்பது ஆராய்ச்ெிக்குாியது.  

இங்கிலாந்தின் மீசதழுந்த பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் தாக்கத்திைால் ஓடிப்பபாவது நிகழ்ந்தது.  

பின்ைர் அது திருமணத்தில் தன்தை ெமரெப்படுத்திக் சகாண்டது. 

இருநூறு வருடங்களுக்குப் பிறகு இது உலகம் முழுவதிலும் ஒரு ொதாரண நிகழ்வாக மாறிவிட்டது. 

திருமதி சபன்ைட்தடப் பற்றி நல்ல விதமாக சொல்வதற்கு எதுவுபம இல்தல என்று பேன் 

ஆஸ்டின் வருத்தப்பட்டாள். 

5. “When I consider, she added, in a yet more agitated voice, that I might have prevented it!” 

She pondered over a missed opportunity that could have prevented a tragedy. 

There are missed opportunities that could have rendered life a Marvel. 

Romance 

Man in the West marries for Romance but settles down to a routine marriage or it degenerates into a 

quarrelsome life together or apart. Let us consider a few approaches (anger) of  

Pleasing the other. 

Conquering the temperamental defect in the other. 

Rising to an ideal relationship. 

Pure romance. 

Number one obviously splits into two as 1) Pleasing the other and 2) Pleasing myself. So, also, 2, 3, 4 

divide into two parts. 

2. a.Conquering the temperamental defect in the other 

    b.Conquering the temperamental defect in oneself 

3. a.Raising one’s own ideal [such as duty, fairness, never to pamper, not to fall into the trap of offering a 

help which enables the other to injure one] one whit higher. 

4. a.Romance for the sake of oneself – selfish. 

    b.Romance for the sake of the other – selfless. 

Human nature has defects, strengths, personal, impersonal. Conquering each with a view to raising the 

quality of Romance will give us innumerable heads – anger, anxiety, demand, ealousy, stupidity, doubt, 

suspicion, opinion, etc. They allow themselves to be considered as 

  —decreasing the negative character 

  —increasing the positive nature 

  —transformation 

   of oneself 

   of the other 

The last is consecration for the greatness of consecration. 

Romance is yoga in life. 

Romance can be there naturally, without anyone’s initiative or effort. 

When in Romance, the Spirit in love expands as it is exercised in action. 

Every moment is a moment of expansive flowering of the deepest in us through the smallest movement, 

irrespective of what that movement is. 
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Life’s determination to spiritually please people gives them Romance. 

In human language Man is most pleased when he is able to please another. 

Pleasing is the higher transformed version of pampering. Pampering another will have the opposite 

mean effect. 

This is true when each is meant for another in their soul naturally. 

Such a person’s physical, vital, mental movements are movements of Spirit in that plane. 

A Man in power of high places invites his old friend and entertains with genuine goodwill. 

The entertainment is something to each. 

In fact the food so taken carries the status of that Man and delivers it to the guest. 

It can be done with condescension or as a formal courtesy. 

It may even be delivered contemptuously. 

Genuine goodwill carries one’s best to the other. 

Spirit is one’s best. 

As the giver can have some attitudes, the receiver too can have several attitudes. 

Spirit in the giver reaching through his action the receiver who opens his own spirit results in 

Romance. 

What has been outlined in the previous page is an exercise in manners, goodwill, psychological 

resourcefulness, desire to progress inwardly as a means to reach the goal of yoga. 

It really covers the whole of life. 

All of which is common sense, of course, good common sense. 

To exhaust the list given with explanation will run into a book. 

The attempt is to illustrate at least one point under each distinct head. 

Non-reaction is the most powerful response. Active Goodwill, its transformed version is the most 

powerfully creative attitude of a human being. 

Non-reaction initially may mean the controlling of all the faculties that can react – irritation, annoyance, 

suspicion, opinion, doubt, etc.  

Ultimately Non-reaction demands the dissolution of all these offending faculties. 

What will be their active transformed goodwill? 

They will be the faculties for sweetness, pleasantness, confidence, open-mindedness, and faith created on 

the basis of knowing the truth of their origin. E.g. We are irritated not by what the other man is, but by what 

he touches in us. Once the irritation and its source are dissolved, we see neutral energy in its place. The 

truth of the other man’s vibration when felt generates goodwill for him. It comes from a deeper spot in us. It 

has two possible results 

1.We will be liberated from a vitiating vibration by virtue of going deeper into our higher personality. 

2. Though it is not our spiritual duty, the other man, depending upon his response, may be partly or fully 

relieved of his vibration that is offensive. 

These are not divine faculties, as divine faculties are neutral. 

These are the highest conceivable goodness of human nature. 

A husband remarks that the wife is selfish. 

One can retort that he, not she, is selfish, or think so. 

Non-reaction is a great exercise in psychological self-control. 

It may not serve for long as it energises subconsciously the opposite. 

Ask why it comes to her, assuming it would not have come had she been free of selfishness. It is hard to 

digest. 

It can only be digested by the true emotional knowledge of it. 

Once it is seen that the pure vibration of selfishness is there, it can be handled by 

1)Offering an unselfish appreciation of another of the husband’s true characteristics, or 

2)Psychologically broadening inner emotions which will take considerable effort and time. 

Once the knowledge arrives, Non-Reaction can come to stay. 

The conquest of such vibrations is essential, not exhaustive. 

When the conquest is sufficient, one can move to transform it. 

An idealistic human attitude is higher than sympathy, compassion towards the annoying incoming vibration. 

Compassion is next only to grace. 
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Directed towards another it is compassion that can dissolve his vibration. Or, when directed towards our 

inner being, it is Grace that raises your human consciousness to its divine status. 

We know goodwill is the knowledge of Truth. 

Now arises the spiritual yogic occasion of knowing our soul through its objective state of Truth. 

Knowledge is the aspect of consciousness which is the being’s self-awareness. 

This knowledge can be of the Mind or Supermind. 

At the level of Mind one has to take a Mental effort. 

At the level of Supermind, the transition is effortless. 

One’s own effort is Mental; calling Mother into our effort it becomes supramental. 

Mental realisation is transitory. 

Supramental realisation is relatively permanent in the sense it admits of easy recall. 

The blending of Truth and knowledge is in the zone of transition from Mind to Supermind. 

Mental realisation can move to supramental realisation if the goodwill generated is directed to every one of 

our human relationships. 

When it is exhausted the transition is complete. 

The work on goodwill will not be vitiated by the defect of partiality as in beauty. 

Beauty, even when it is genuine, can fall short of perfection. 

In that case it can reveal other sides of character undesirable. 

Patience that rises to equality counts. 

Patience, I often repeat, is the human version of equality which is the consciousness of infinity. 

“நான் நிதைத்திருந்தால் இததைத் தவிர்த்திருக்கலாம்,” என்று படபடப்பாக எலிெசபத் கூறிைாள். 

பபராபத்ததத் தடுக்கும் வாய்ப்பிதை இழந்ததற்காக அவள் வருந்திைாள். 

வாழ்தவ அற்புதமாக்கும் பல வாய்ப்புகள் இழக்கப்பட்டுள்ளை. 

அமரகாதல் 

பமற்கத்திய நாடுகளில் மைிதன் காதலுக்காகத் திருமணம் செய்து சகாள்கிறான், ஆைால் பிறகு 

அது வழக்கமாை திருமணமாக அதமந்து விடுகிறது அல்லது இதணந்பதா அல்லது பிாிந்பதா 

வாழும் ஒரு கெப்பாை வாழ்வாக மாறிவிடுகிறது. வாழ்க்தகத் துதணதயத் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய 

(பகாபம் பபான்ற) ெில அணுகுமுதறகதளப் பார்ப்பபாம். 

மற்றவாிடம் உள்ள மைவுணர்வுக் குதறதய சவற்றி சகாள்ளுதல்.  

இலட்ெிய உறவிற்கு உயருதல். 

தூய்தமயாை காதல். 

பமபல கூறியவற்றில் முதலாவது இரண்டு வதகதயக் சகாண்டது. 

1) அடுத்தவதரத் திருப்திப்படுத்துவது 2) தன்தைபய திருப்திப்படுத்திக்சகாள்வது. 

இபத பபால் 2, 3, 4-ல் குறிப்பிட்டதவகள் ஒவ்சவான்றிலும் இரண்டு வதககள் உள்ளை. 

2. a. அடுத்தவாிடம் உள்ள மைவுணர்வின் குதறதய சவற்றிக்சகாள்ளுதல்,   

    b. நம்மிடம் உள்ள மைவுணர்வின் குதறதய சவற்றிக்சகாள்ளுதல். 

3. a. கடதம, நியாய உணர்வு, ஒரு பபாதும் ெலுதக அளிக்காமல் இருத்தல், உதவி செய்து     

அதைாபலபய பாதிப்புக்கு உள்ளாகாமல் இருத்தல் பபான்ற நமது இலட்ெியத்தத ஒரு படி 

உயர்த்துதல்.  

4. a. நமக்காகக் காதல் சகாள்ளுதல்- சுயநலம் 

    b. மற்றவருக்காகக் காதல் சகாள்ளுதல்- பரநலம். 

மைித சுபாவத்திற்கு குதறகள், வலிதமகள், தைிப்பட்ட விஷயம், சபாதுவாை விஷயம் ஆகியதவ 

உண்டு. காதலின் தரத்தத உயர்த்துவதற்காகபவ இதவ ஒவ்சவான்தறயும் சவற்றிசகாள்வது 

நமக்கு பகாபம், கவதல, எதிர்பார்ப்பு, சபாறாதம, அறிவீைம், ெந்பதகம், அவநம்பிக்தக, 

அபிப்பிராயம் பபான்றவற்தற அளிக்கும். அதவகதளக் கீழ்க்கண்டவாறு கருதலாம்,  

- எதிர்மதறயாை குணத்ததக் குதறத்தல்,  

-பநர்மதறயாை குணத்தத அதிகாித்தல்,  

-நாமும், அடுத்தவரும் திருவுருமாறுவது.  

இறுதியாக ெமர்ப்பணத்தின் உயர்வுக்காகபவ ெமர்ப்பணத்தத பமற்சகாள்வது. 

அமரகாதல் வாழ்வின் பயாகமாகும். 

எவருதடய தன்முதைப்பும், முயற்ெியுமின்றிபய, காதல் இயல்பாகபவ ஒருவாிடம் இருக்கலாம். 

ஒருவர் காதல் வயப்படும்சபாழுது காதலில் உள்ள ஆன்மா செயல்படுவதால் அது விாிவதடகிறது.  
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செயல் எப்படிப்பட்டதாக இருப்பினும், ஒவ்சவாரு தருணமும் நமது ெிறிய செயலின் மூலம், நம் 

ஆழத்தில் இருப்பது மலர்ந்து விாிவதடயும் தருணமாக இருக்கும்.  

ஆன்மீகாீதியாக மைிதர்கதள மகிழ்விப்பதற்காை வாழ்வின் தீர்மாைம், அவர்களுக்கு காததல 

அளிக்கிறது. 

மைிதைின் சமாழியில் கூறிைால் அடுத்தவதரத் திருப்திப்படுத்தும்பபாது மைிதன் மிகவும் திருப்தி 

அதடகிறான். 

திருப்திப்படுத்துவது ெலுதக அளிப்பதன் உயர் பதிப்பாகும். அடுத்தவருக்குச் ெலுதக அளிப்பது 

பநர்மாறாை அற்ப விதளவிதை ஏற்படுத்தும்.  

அவர்களது ஆன்மாவில் இயல்பாகபவ ஒவ்சவாருவரும் மற்றவருக்காக எனும்பபாது இது 

உண்தமயாகிறது. 

இத்ததகய நபாின் ேட, உணர்வு மற்றும் மைதின் இயக்கங்கள் அந்நிதலயின் ஆன்மாவின் 

இயக்கங்களாகும். 

உயர் அதிகாரப் பதவியிலிருக்கும் ஒருவர் தன்னுதடய பதழய நண்பதர அதழத்து உண்தமயாை 

நல்சலண்ணத்துடன் உபொிக்கிறார். 

இருவருக்குபம அந்த உபொரம் ெிறப்பாை ஒன்றாக இருக்கிறது. 

உண்தமயில் அங்கு அளிக்கப்படும் உணவு, விருந்து அளித்தவாின் அந்தஸ்தத விருந்தாளிக்கு 

வழங்குகிறது. 

இதத அன்புடனும் செய்யலாம் அல்லது ஒரு மாியாததக்காகவும் இதுபபால் நடந்துசகாள்ளலாம். 

அவமாியாததயாகவும் நடந்துசகாள்ள முடியும். 

உண்தமயாை நல்சலண்ணம் ஒருவரது மிகச் ெிறந்ததத அடுத்தவருக்கு அளிக்கிறது. 

ஆன்மா ஒருவரது மிகச் ெிறந்ததாகும். 

சகாடுப்பவருக்கு ெில மபைாபாவங்கள் இருப்பதுபபால், சபறுபவருக்கும் பல்பவறு 

மபைாபாவங்கள் இருக்கலாம்.  

அளிப்பவாின் உற்ொகம் அவரது செயல் மூலம் மற்றவதரச் சென்றதடயும்பபாது, சபற்றுக் 

சகாள்பவரது ஆன்மா விழிப்புடன் இருந்தால் காதல் பிறக்கிறது.  

முந்ததய பக்கத்தில் கூறப்பட்டதவ நடத்தத, நல்சலண்ணம், மை வளம், பயாகத்தின் 

இலட்ெியத்தத அதடவதற்காை ஒரு வழியாக அக முன்பைற்றத்திற்காை ஆர்வம் ஆகியவற்தறப் 

பற்றிய ஒரு செயல்முதறயாகும். 

இது வாழ்வு முழுவததயும் உள்ளடக்கியது.  

இதவ அதைத்துபம இயல்பறிவுதான், ஆம், ெிறந்த இயல்பறிவு. 

பட்டியலில் உள்ள அதைத்திற்கும் விளக்கம் சகாடுக்க பவண்டுசமைில் ஒரு புத்தகபம எழுதலாம். 

ஒவ்சவாரு முக்கியமாை ததலப்பின் கீழும் குதறந்தபட்ெம் ஒரு விஷயத்தத விளக்குவபத இந்த 

முயற்ெியாகும்.  

எதிர்விதை ஆற்றாமலிருப்பது மிகவும் ெக்திவாய்ந்த பதிலாக இருக்கும். செயல்திறன் மிக்க 

நல்சலண்ணமும் அதன் திருவுருமாறிய பதிப்புபம ஒரு மைிதைின் மிகவும் ெக்திவாய்ந்த பதடக்கும் 

மபைாபாவமாகும்.  

எாிச்ெல், இதடஞ்ெல், ெந்பதகம், அபிப்பிராயம், அவநம்பிக்தக பபான்ற எதிர்விதை ஆற்றும் 

அதைத்துத் திறன்கதளயும் கட்டுப்படுத்துவதுதான் எதிர்விதை ஆற்றாமலிருப்பது என்று முதலில் 

கருதப்படுகிறது.  

இறுதியாக இந்த அதைத்துத் திறன்கதளயும் தகவிடுவபத எதிர்விதை ஆற்றாமல் இருப்பதாகும். 

அவற்றின் செயல்படும் திருவுருமாறிய நல்சலண்ணம் எதுவாக இருக்கும்? 

அதவ இைிதம, இதம், மைவுறுதி, திறந்த மைம் மற்றும் நம்பிக்தக ஆகியவற்றின் பதாற்றத்ததப் 

பற்றிய உண்தமதய அறிந்துசகாள்ளும் அடிப்பதடயில் உருவாக்கப்பட்ட திறன்களாகும். (உ-ம்) 

அடுத்தவன் எவ்வாறு இருக்கிறான் என்பதில் நாம் எாிச்ெல் அதடவதில்தல, அவன் நம்தம எந்த 

இடத்தில் பாதிக்கிறான் என்பதில்தான் எாிச்ெலதடகிபறாம். எாிச்ெலும் அதன் பிறப்பிடமும் 

கதரக்கப்பட்டுவிட்டால், அந்த இடத்தில் நடுநிதலதமயாை ெக்திதய நாம் காண்கிபறாம்.  

மற்ற மைிதனுதடய அதிர்வின் உண்தமதய உணரும்சபாழுது, அவன் மீது நல்சலண்ணம் 

உருவாகிறது, நமது ஆழத்திலிருந்து அது எழுகிறது. இதற்கு இரண்டு விதமாை பலன்கள் ொத்தியம்.  

1. நமது உயர்ந்த ஆளுதமயின் ஆழத்திற்குச் செல்வதன் மூலம் பவண்டாத அதிர்விலிருந்து நாம் 

விடுபட்டு விடுபவாம். 

2. இது நமது ஆன்மீகக் கடதம இல்தல என்றாலும், மற்ற மைிதன் அவைது பதிதலப் சபாறுத்து 

சகடுதல் விதளவிக்கும் அதிர்விலிருந்து முழுதமயாகபவா அல்லது ஓரளவிற்பகா விடுபட்டு 

விடுவான்.  
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இதவ சதய்வீகத் திறன்கள் அல்ல, ஏசைைில் அதவ நடுநிதலயாைதவ. 

இதவ நாம் நிதைத்துப் பார்க்கக் கூடிய மைித சுபாவத்தின் மிக உயர்ந்த நல்ல குணமாகும். 

மதைவி சுயநலமாைவள் என்று கணவன் கூறுகிறான். 

அவன்தான் சுயநலவாதி, தான் அல்ல என்று மதைவி கூறலாம், அல்லது அவ்வாறு நிதைத்துக் 

சகாள்ளலாம். 

மைதின் சுயக் கட்டுப்பாட்டில் எதிர்விதை ஆற்றாமலிருப்பது சபாிய முயற்ெியாகும். 

இது பநர்மாறாைதற்கு ஆழ்மைதில் ெக்தி அளிப்பதால் நீண்ட காலத்திற்குப் பயன்படாது. 

தான் சுயநலமாக இல்தலசயைில் இது தைக்கு வந்திருக்காது என்கிற யூகத்தில் ஏன் இது தைக்கு 

பநாிடுகிறது எை மதைவி பகட்டுக்சகாள்ள பவண்டும். இதத ஏற்றுக்சகாள்வது கடிைம். 

இததப் பற்றிய உண்தமயாை உணர்ச்ெிபூர்வமாை அறிவு இருந்தால் மட்டுபம இதத 

ஏற்றுக்சகாள்ள முடியும். 

சுயநலத்தின் முழுதமயாை அதிர்வு அங்கு இருப்பததக் கண்ட பிறகு, இததைக் கீழ்க்கண்டவாறு 

தகயாளலாம்,  

1) கணவைின் மற்சறாரு உண்தமயாை நல்ல குணத்திற்கு தன்ைலமற்ற பாராட்டுகதள 

வழங்கலாம் அல்லது,  

2) மை உணர்வுகதள மைதளவில் விாிவுபடுத்தலாம். இதற்கு கணிெமாை பநரம் மற்றும் முயற்ெி 

பததவப்படும். 

இந்த அறிதவப் சபறும்சபாழுது, எதிர்விதை ஆற்றாமலிருப்பது நிதலத்துவிடும். 

இத்ததகய அதிர்வுகதள சவற்றிசகாள்வது அவெியம், இது முழுதமயாைது அல்ல. 

சவற்றிசகாள்வது பபாதுமாைதாக இருப்பின், ஒருவர் அதத திருவுருமாறச் செய்ய பவண்டும். 

ஒரு இலட்ெிய மைித அணுகுமுதற அனுதாபத்ததவிட உயர்ந்தது, எாிச்ெதலக் கிளப்பும் 

அதிர்வுக்கு எழும் அனுதாபத்ததவிட உயர்ந்தது.  

அனுதாபம் அருளுக்கு அடுத்தபடிதான். 

மற்றவதர பநாக்கித் திருப்பப்படும் அனுதாபம் அவரது அதிர்விதைக் கதரத்துவிடும். அல்லது 

நம்முதடய அக ேீவதை பநாக்கித் திருப்பப்படும்சபாழுது அருள் நம்முதடய மைித ேீவியத்தத 

சதய்வீக நிதலக்கு உயர்த்துகிறது. 

நல்சலண்ணம் உண்தமயின் ஞாைம் என்பது நமக்குத் சதாியும். 

நம்முதடய ஆன்மாதவ அதனுதடய உண்தமயின் புற நிதலயின் மூலம் சதாிந்துசகாள்ளும் 

ஆன்மீக பயாக ெந்தர்ப்பம் இப்சபாழுது எழுகிறது. 

ஞாைம், ேீவைின் சுய விழிப்புணர்வாக இருக்கும் ேீவியத்தின் ஒரு அம்ெம் ஆகும்.  

இந்த ஞாைம் மைம் அல்லது ெத்தியேீவிய மைததச் ொர்ந்ததாக இருக்கலாம். 

மைதின் நிதலயில் ஒருவர் மைாீதியாை ஒரு முயற்ெி எடுக்க பவண்டும். 

ெத்தியேீவிய நிதலயில் மாற்றம் சுலபமாக இருக்கும். 

ஒருவரது முயற்ெி மைதால் எடுக்கப்படுகிறது; நமது முயற்ெிக்கு அன்தைதய அதழப்பது ெத்திய 

ேீவியமயமாகிறது. 

மைதின் உணர்தல் நிதலயற்றது. 

சுலபமாக மீண்டும் நிதைவுசகாள்ள அனுமதிப்பதால் ெத்தியேீவிய உணர்தல் ஒப்பீட்டளவில் 

நிதலயாைது.  

மைம் ெத்தியேீவியமாக மாறும் இதடப்பட்ட நிதலயில் உண்தமயும், ஞாைமும் இதணகின்றை. 

உருவாை நல்சலண்ணத்தத மைித உறவுகள் ஒவ்சவான்றிடமும் எடுத்துச் செல்லும்சபாழுது, 

மைதின் உணர்தல் ெத்தியேீவிய 'ெித்தி'யாக மாறும்.  

இது தீர்க்கப்படும்சபாழுது மாற்றம் முழுதம அதடகிறது. 

அழகில் இருப்பதுபபால் பாரபட்ெத்தின் குதறபாட்டிைால் நல்சலண்ணத்தின் பணி செயலற்றதாகி 

விடாது. 

உண்தமயாக இருக்கும்பபாதுகூட அழகு பூரணமதடயாமல் இருக்கலாம். 

அவ்வாசறைில் இங்கு இது குணத்தின் விரும்பத்தகாத மற்ற அம்ெங்கதள சவளிப்படுத்தலாம். 

ெமநிதலக்கு உயரும் சபாறுதம முக்கியம் வாய்ந்தது. 

அைந்தத்தின் ேீவியமாை ெமநிதலயின் மைிதப் பதிப்புதான் சபாறுதமயாகும். 

Pleasing the other: 

This is an unfailing method to advance domestic happiness if it does not degenerate into pampering the 

other. That is only an indulgence of one’s own weakness. Domestic joy is the result of sound fundamental 

strength of self-aware goodness. 

Its main strategy is to know other’s Mind and the main motive is to build the other’s strong points into 
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greater strength. Its power issues out of the unselfish consideration of the other person’s character. It 

requires a psychological resourcefulness and an acute observation that is all-comprehensive. 

We had one unfortunate experience which partially answers this approach. Someone joined us in our work. 

Very soon it was found out that at the age of twenty two he was unable to do very simple works like 

supervising or buying things. When it was disregarded he was seen to get into trouble with others. He was 

given an independent source of income. It turned out to be a source of loss and irritation. On top of that he 

left his wife at home with instructions to marry her to someone else. In his place girls marrying a second 

time was a practice. He was asked to fetch his wife and it led to a family with a child. It was at this stage an 

exhaustive study of his aptitudes was undertaken so that he could be put on his own legs without coming in 

the way of others.  

No one was able to discover a talent or aptitude for work in him. He could not speak of anything in 

himself. Someone saw him repairing watches. It was spotted upon and a small watch repairing shop was 

purchased for him. He quickly sold it out, reverted to tapestry where he was a failure and made it a success 

for the next thirty years. Insistent goodwill of our organisation created in him an urge to convert his 

failure into success. 

The rule is every man or woman has at least one ability. In truth they are several. Addressing them at those 

points is an unfailing method to please him.  

As he sees he is on his own, not a recipient of charity, the danger of his retaliating is not there. 

மற்றவதரத் திருப்திப்படுத்துதல்: 

மற்றவருக்கு அதிக ெலுதக காட்டுவதாக தரம் தாழ்ந்து பபாகாமல் இது இருப்பின், குடும்ப 

மகிழ்ச்ெிதய அதிகாிக்கச் செய்யும் சவற்றிகரமாை ஒரு செய்முதறயாகும் இது. இது ஒருவரது 

பலவீைத்தின் சவளிப்பாடாகும். சுய விழிப்புள்ள நற்குணத்தின் அடிப்பதட வலிதமயின் 

விதளபவ குடும்ப மகிழ்ச்ெி ஆகும்.  

மற்றவரது மைதத அறிந்துசகாள்வபத இதன் முக்கிய உபாயமாகும், அடுத்தவரது வலிதமயாை 

அம்ெங்கதள பமலும் வலுப்சபறச் செய்வபத இதன் முக்கிய பநாக்கமாகும். மற்றவாின் குணத்ததப் 

பற்றிய சுயநலமற்ற கருத்திலிருந்து இதன் ெக்தி எழுகிறது. ஒரு விாிவாை மை வளம் மற்றும் 

நுணுக்கமாை கவைிப்பு இதற்குத் பததவ. 

இந்த அணுகுமுதறக்கு ஓரளவிற்குப் பதிலளிக்கும் ஒரு துரதிர்ஷ்டமாை அனுபவம் எங்களுக்கு 

ஏற்பட்டது. நமது பவதலயில் ஒருவர் புதிதாகச் பெர்ந்தார். இருபத்தி இரண்டு வயதாகும் அவர் 

பமற்பார்தவ செய்வது அல்லது சபாருட்கள் வாங்குவது பபான்ற எளிய பவதலகதளக்கூட செய்ய 

இயலாதவராக இருப்பதத விதரவில் காண முடிந்தது. அதத நாங்கள் புறக்கணிக்க முற்பட்ட 

சபாழுது அவர் மற்றவர்களுடன் ெிக்கலில் மாட்டிக்சகாள்வது சதாிய வந்தது. அவருக்கு ஒரு தைி 

வருமாைத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்து. ஆைால் அது எங்களுக்கு இழப்தபயும், 

எாிச்ெதலயும் அளிப்பதாக மாறியது. இதற்கு பமலாக அவர் தன்னுதடய மதைவிதய 

பவசறாருவதர மணம் புாிந்துசகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்திவிட்டு வீட்தட விட்டு சவளிபயறிைார். 

அவருதடய ஊாில் சபண்கள் இரண்டாவது திருமணம் செய்துசகாள்வது நதடமுதறயில் 

இருந்தது. அவருதடய மதைவிதய அதழத்து வரும்படி அவாிடம் பகட்டுக் சகாள்ளப்பட்டது, 

இதன் பலைாக அவருக்கு ஒரு குழந்ததயும் பிறந்தது. மற்றவருதடய வழியில் குறுக்கிடாமல் அவர் 

அவருதடய சொந்தக் கால்களில் நிற்க, இந்நிதலயில் அவருதடய திறதமகதளப் பற்றி விாிவாை 

ஆராய்ச்ெி ஒன்று பமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

பவதல செய்வதற்கு எந்த ஒரு திறபைா அல்லது ஆற்றபலா அவாிடம் எவராலும் கண்டுபிடிக்க 

முடியவில்தல. அவருக்கும் அவதரப்பற்றி எதுவும் சதாியவில்தல. தகக்கடிகாரங்கதள அவர் 

பழுது பார்ப்பதத ஒருவர் காண பநர்ந்தது. அததக் கண்டுபிடித்து அவருக்கு அதற்காை ஒரு ெிறிய 

கதட அதமத்துக் சகாடுக்கப்பட்டது. விதரவில் அவர் அக்கதடதய விற்றுவிட்டு ேமக்காளங்கள், 

திதரச்ெீதலகள் செய்ய ஆரம்பித்து முதலில் பதால்வி அதடந்து, பின்ைர் அடுத்த முப்பது 

வருடங்களுக்கு அதத சவற்றிகரமாக நடத்தி வந்தார். அவர் மீது இருந்த நமது நிறுவைத்தின் 

சதாடர்ந்த நல்சலண்ணம், பதால்விதய சவற்றியாக மாற்றும் உந்துததல அவாிடம் 

ஏற்படுத்தியது. 

ஒவ்சவாரு ஆண் அல்லது சபண்ணிடமும் குதறந்தபட்ெம் ஒரு திறன் இருக்கும் என்பது ஒரு விதி. 

உண்தமயில் அவ்வாறு பல உள்ளை. அந்தக் கட்டத்தில் அவற்தறக் கவைித்துப் பாராட்டிைால் 

அது ஒருவதரத் திருப்திப்படுத்தும் உறுதியாை செய்முதறயாக இருக்கும். 

அவன் யாதரயும் ொர்ந்திராது தன் காலிபலபய நிற்கிறான் எனும்சபாழுது அவைிடமிருந்து 

எதிர்ப்பு எழும் ஆபத்து இருக்காது.  
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Anger: 

Anger is a vital inability to act. 

Anger is energy meeting a touch in place of a vital skill. 

It is self-defensive of one conscious of his weak position. 

Of course anger is not a response we can give at any time, not even in response to anger directed at us. 

The first response is to deny that expression by understanding or at least good manners. 

What next to controlling? 

To dissolve the springs of angry energy is the next step. 

It is done emotionally by shame, Mentally by understanding and spiritually by patience. 

Patience is a static status where movements dissolve. 

Anger is a response to 

  — reference to a weakness. 

  — a sudden need to act without finding one’s inner skills. 

  — a Mental issue by a vital reception. 

  — an unpleasant previous response. 

  — an incapacity to initiate a rational response. 

Example:- The husband gets angry on his return home if coffee has not come in time. It is easy for the 

husband to know that his anger is evoked by his expectation. Maybe she did not know of his arrival and a 

host of minute causes that are meaningless. On his part if he tries to know the cause and a cause exists, the 

situation is defused, but the emotion of anger lingers. 

It is only knowledge that can help us to emerge out of that weakness. It is not Mental knowledge. One has 

to educate the emotions to accept the new knowledge. It is really an effort to elevate the vital to the 

Mental. 

Mental understanding is to relate all the concerned facts around the reaction. It is known as coordination – 

reason. There is no situation that cannot be overcome by such thinking. After that the taste of anger, as 

Elizabeth described, will demand its due. It has to be gradually persuaded not to insist. 

பகாபம்: 

பகாபம், செயல்பட இயலாதமக்கு ஒரு முக்கியமாை காரணி ஆகும். 

பகாபம், ஒரு முக்கிய திறனுக்கு மாற்றாை ஒரு ெக்தியாகும். 

ஒருவர் தைது பலவீைமாை நிதலதய உணரும்சபாழுது இது சுய தற்காப்பாக மாறுகிறது. 

நிச்ெயமாக பகாபம் நாம் எல்லா பநரங்களிலும் அளிக்கக்கூடிய பதில் அல்ல, நம் மீது 

காண்பிக்கப்படும் பகாபத்திற்கும் பகாபம் ஒரு மறுசமாழி அல்ல. 

புாிதலிைாபலா அல்லது நல்ல நடத்ததகளிைாபலா பகாபத்தத சவளிப்படுத்தாமல் இருப்பது 

முதல் பதிலாகும். பகாபத்ததக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அடுத்து என்ை செய்ய பவண்டும்? 

பகாப அதலகதளக் கதரப்பபத அடுத்த படியாகும். 

உணர்ச்ெிபூர்வமாக சவட்கப்படுவதாலும், புாிதலிைால் மைாீதியாகவும், சபாறுதமயிைால் 

ஆன்மீகாீதியாகவும் இததைச் செய்ய முடியும். 

சபாறுதம இயக்கங்கள் கதரயும் அதெயா நிதலயாகும். 

பகாபம் எழும் காரணங்கள்:  

 — பலவீைத்தின் சவளிப்பாடு. 

  — ஒருவரது உள் திறன்கதளக் கண்டறியாமல் திடீசரை செயல்பட பவண்டிய அவெியம்.  

 — உணர்வின் எழுச்ெியிைால் ஏற்படும் மைதின் பிரச்ெிதை. 

 — கெப்பாை முந்ததய பதில். 

 — அறிவார்ந்த மறுசமாழிதய அளிப்பதற்கு இயலாதம. 

உதாரணம்:- வீடு திரும்பியவுடன் காபி கிதடக்கவில்தல எைில் கணவனுக்குக் பகாபம் எழுகிறது. 

எதிர்பார்ப்பிைால் பகாபம் வருகிறது என்பதத கணவன் சுலபமாகப் புாிந்துசகாள்ளலாம். கணவன் 

வீடு திரும்பியது மதைவிக்குத் சதாியாமல் இருக்கலாம், அல்லது பவறு ெில அர்த்தமற்ற 

காரணங்கள் இருக்கலாம். ஒரு காரணம் இருந்து அதத அவன் சதாிந்துசகாள்ள முயன்றால் சூழல் 

ெகேநிதலதய அதடயும். ஆைால் பகாபத்தின் உணர்வு அங்கு சதாடர்ந்து நிலவும். 

நம்முதடய அறிவால் மட்டுபம அந்தப் பலவீைத்திலிருந்து நாம் சவளிபய வர முடியும். இது 

மைதின் அறிவல்ல. புதிய அறிதவ ஏற்றுக்சகாள்ள ஒருவர் அவரது உணர்வுகளுக்குக் கற்பிக்க 

பவண்டும். உண்தமயில் இது உணர்வு நிதலதய மைதின் நிதலக்கு உயர்த்தும் ஒரு முயற்ெியாகும் 

.  
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மைதின் புாிதல் என்பது எதிர்விதைதயச் சுற்றியுள்ள அதைத்து உண்தமகதளயும் 

சதாடர்புபடுத்திப் பார்ப்பபத ஆகும். 

இது ஒருங்கிதணப்பு-விபவகம் ஆகும். இத்ததகய ெிந்ததையால் சவற்றிசகாள்ள முடியாத 

சூழ்நிதல எதுவும் இல்தல. எலிெசபத் கூறியதுபபால், அந்த பகாபத்திற்குப் பின்ைர் அது அதன் 

பங்தகக் பகாரும். படிப்படியாக அததத் தடுத்து நிறுத்த பவண்டும். 

Suspicion: 

Once suspicion has entered, it is difficult to eradicate, though not impossible. 

To build up confidence in multiple areas from the beginning will push the possibility of suspicion to 

the rear and in ordinary characters will dissolve it. 

The strategy to do it is: To mistrust obvious folly in the other out of suspicion, offering undeserving 

confidence as goodwill. This will work wonders in non-suspicious characters. 

When one is prone to simple suspicion the remedy is to offer overwhelming confidence to prevent suspicion 

from taking root. 

Normal human failing will make it impossible. 

Domestic JOY issues out of human strength of goodness. 

The more one is suspected, the greater is the goodness expected of the other. 

This can be said to be the key, the secret or rahasyam uttamam – the supreme secret. 

Where everyone fails, we must not only not fail, but we must exhibit unexpected undeserving goodness. 

Yogically this is to rise from force to being – emerging out of karma. 

Darcy did so – in response to abuse, he offered greater love. 

In very small matters it must be possible though the effort for the individual at all levels is the same. 

Hence the significance of small events. 

Suspicion is the understanding of the perverted. 

Ill-nature is the natural comprehension of low consciousness. 

Low consciousness sees only the physical facts. 

The generosity of great Men appears to be mercenary to the low Man. 

Initially it may not be perversion, venom or malice. 

Later it can turn into them. 

Even malice and venom are the normal comprehension of dark consciousness. 

The other Man’s dark consciousness is an occasion for us to make a greater effort at goodness. 

ெந்பதகம்: 

ெந்பதகம் என்று வந்துவிட்டால், ொத்தியம் என்றாலும் அதத அழிப்பது கடிைம்தான். 

ஆரம்பத்திலிருந்து பல்பவறு இடங்களில் நம்பிக்தகதய வளர்ப்பது, ெந்பதகத்தின் ொத்தியங்கதளப் 

பின்னுக்குத் தள்ளி விடும், ொதாரண மைிதர்களில் இததக் கதரத்துவிடும். 

இததச் செய்யும் உபாயம்: ெந்பதகத்தின் பபாில் அடுத்தவாின் சவளிப்பதடயாை 

முட்டாள்தைத்தத நம்பாமல் இருப்பது, தகுதியற்ற நம்பிக்தகதய நல்சலண்ணமாக அளித்தல். 

ெந்பதகமற்ற நபர்களிடம் இது அற்புதமாகச் செயல்படும்.  

ஒருவர் எளிய ெந்பதகத்திற்கு ஆளாகும்சபாழுது, அது பவரூன்றாமல் இருக்க, சபாிய அளவில் 

நம்பிக்தகதய அளிப்பபத தீர்வாக இருக்கும். 

சபாதுவாக மைிதன் பதால்வி அதடவது இததச் ொத்தியமில்லாததாக மாற்றி விடும். 

நற்குணத்தின் மைித பலம் குடும்பச் ெந்பதாஷத்தத அளிக்கிறது. 

எவ்வளவுக்சகவ்வளவு ஒருவர் மீது ெந்பதகப்படுகிபறாபமா, அவ்வளவுக்கவ்வளவு 

மற்றவாிடமிருந்து நற்குணம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இரகெியபம அல்லது இரகஸ்ய உத்தமபம பமலாைது என்பபத இங்கு முக்கியம் 

எல்பலாரும் பதால்வியுறும் இடத்தில், நாம் பதாற்காமல் இருப்பபதாடு மட்டுமல்லாமல், 

எதிர்பாராத தகுதியற்ற நற்குணத்ததயும் சவளிப்படுத்த பவண்டும்.  

பயாகாீதியாக இது ெக்தியிலிருந்து ேீவனுக்கு உயருவதாகும்-கர்மாவிலிருந்து சவளிவருவது.  

டார்ெி இததச் செய்தான்- நிந்ததைக்கு மாற்றாக, பமலும் அதிக அன்தப வழங்கிைான். 

எல்லா நிதலகளிலும் தைிப்பட்ட மைிதைது முயற்ெி ஒபர அளவில் இருந்தாலும் மிகச் ெிறிய 

விஷயங்களிலும் இது ொத்தியமாக பவண்டும். 

அதைால்தான் ெிறிய நிகழ்வுகளும் முக்கியம். 

ெந்பதகம் என்பது வக்கிரகுணமுள்ளவர்களின் புாிதல். 

பமாெமாை சுபாவம் என்பது, தாழ்ந்த ேீவியத்தின் இயல்பாை புாிதலாகும். 
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தாழ்ந்த ேீவியம் ேடநிதல விஷயங்கதள மட்டுபம பார்க்கிறது. 

உயர்ந்த மைிதைது சபருந்தன்தம தாழ்ந்த மைிதனுக்கு ஆதாய மைப்பான்தமயாக பதான்றுகிறது. 

ஆரம்பத்தில் இது வக்கிரமாகபவா, விஷமாகபவா அல்லது தீங்காகபவா இருக்க முடியாது. 

பின்ைர் அவ்வாறு மாறலாம். 

தீங்கும், விஷமும்கூட இருண்ட ேீவியத்தின் இயல்பாை புாிதல் ஆகும்.  

மற்றவருதடய இருண்ட ேீவியம், நமது நற்குணத்தத பமலும் உயர்த்த நமக்குக் கிதடக்கும் 

ெந்தர்ப்பமாகும். 

Life of peaceful pleasure in married life. 

There can be no problem in domestic life for people of average ability and good manners. A substantial 

portion of the population that is unfit for marriage marry and generate problems because of their 

unwelcome initiative. I do not consider them here. 

The two golden rules of life are 

   1. Emphasize your strength 

   2. Eliminate your weakness. 

By these two methods a normally good life can become brilliant. Usually we do not think of our lives. We 

live as we have been born and brought up, which means our culture is the determinant. The individual does 

not play any role in building up his life. 

   People do not usually know their strength. 

   Those who know let it be there as it is. 

That cultivating any aptitude can raise one’s life sky high is unknown. 

Caution, alertness, observation, thinking, resourcefulness, imagination, goodwill, generosity, carefulness, 

consideration are found in many. They are left dormant. A long description to each of these completing the 

list and their opposites can be beneficially given. It is all commonplace. 

  Commonplace truisms conceal vast powers. 

Man can benefit by a model community, not by written books. Let us take the example of resourcefulness. 

When one endowed with that examines his life, the time consumed will be halved. Money spent on work 

can be two thirds or even one third. Energy will be proportionately saved and make him energetic and even 

dynamic. Should he exhaust examining all his work in a few days, he will see he becomes doubly or trebly 

productive. One direct sure result at home will be there will be joy. The same is true for removing a 

chronic defect, e.g. procrastination. The overall result of removing a defect will be far greater than 

improving an endowment. One must improve all his strengths and remove all his defects with a view to 

improving the relationship at home. There will be eternal joy of endless happiness. 

திருமண வாழ்க்தகயில் அதமதியாை ெந்பதாஷமாை வாழ்க்தக. 

நல்ல நடத்ததகளும் ெராொித் திறன்களும் உதடயவர்களின் குடும்ப வாழ்க்தகயில் பிரச்ெிதை 

என்பபத இருக்க முடியாது. திருமணத்திற்குத் தகுதியற்ற கணிெமாை மைிதர்கள் திருமணம் செய்து 

சகாண்டு பவண்டாத அவர்களது தன்முதைப்பிைால் பிரச்ெிதைகதள உருவாக்குகின்றைர். 

அவர்கள் இங்கு கருதப்படவில்தல. 

வாழ்வின் இரண்டு சபான்ைாை ெட்டங்கள். 

1. நமது வலிதமதய வலியுறுத்துவது. 

2. நமது பலவீைத்தத அகற்றுவது. 

இந்த இரண்டு முதறகளிைால் சபாதுவாக நல்ல வாழ்வு அற்புதமாை வாழ்வாக மாறும். 

சபாதுவாக நாம் நமது வாழ்தவப் பற்றி நிதைப்பதில்தல. நமது வாழ்வு, நமது பிறப்பு மற்றும் 

வளர்ப்தபப் சபாறுத்தது. நமது கலாச்ொரபம நமது வாழ்தவத் தீர்மாைிக்கிறது. தைி மைிதனுக்கு 

அவனுதடய வாழ்க்தகதயக் கட்டதமப்பதில் எந்தவித பங்கும் இல்தல. 

சபாதுவாக, மக்களுக்குத் தங்களுதடய பலம் சதாிவதில்தல. 

அதத அறிந்தவர்கள் அது எப்படி இருக்கிறபதா அவ்வாபற இருக்கட்டும் எை விட்டு விடுவர். 

எந்த ஒரு திறதமதயயும் வளர்த்துக்சகாள்வது ஒருவரது வாழ்க்தகதய வானுயரத்திற்கு உயர்த்தும் 

என்பதத எவரும் அறிவதில்தல. 

எச்ொிக்தக, விழிப்புணர்வு, கவைிப்பு, ெிந்ததை, வளம், கற்பதை, நல்சலண்ணம், சபருந்தன்தம, 

நிதாைம், கருத்தில்சகாள்வது பபான்றதவ பலாிடம் காணப்படுகின்றை. அதவ 

செயல்படுத்தப்படாமல் உள்ளை. இதவ ஒவ்சவான்றிற்கும் மற்றும் இவற்றின் பநசரதிராைதற்கும் 

நீண்ட விளக்கத்தத பலைளிக்கும் விதத்தில் அளிக்கலாம். இது சபாதுவாைது. 

சபாதுவாை உண்தமகள் சபாிய ெக்திகதள மதறத்து தவத்துள்ளை. 
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ஒரு இலட்ெிய ெமூகத்தின் மூலம் மைிதன் பயைதடய முடியும், எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் மூலம் 

அல்ல. ெமபயாெிதத்தத நாம் உதாரணமாக எடுத்துக்சகாள்ளலாம். இந்த வளம் சகாண்ட ஒருவர் 

தைது வாழ்க்தகதய ஆராய்ந்தால், எடுத்துக் சகாள்ளப்படும் பநரம் பாதியாகக் குதறந்து விடும். 

பவதல செய்வதற்காை பணச் செலவும் கணிெமாகக் குதறயும். ெக்தியும் இதற்கு ஏற்றார்பபால் 

பெமிக்கப்பட்டு ஒருவதர ஆற்றல்வாய்ந்த வலிதமயுதடயவராக மாற்றும். தான் செய்த 

பவதலகதள முழுதமயாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் தைது ஆக்கத் திறன் இரண்டு அல்லது மூன்று 

மடங்காக அதிகாித்துள்ளததப் பார்ப்பார். குடும்பத்தில் ெந்பதாஷம், ஒரு உறுதியாை ஒரு பநரடிப் 

பலைாக இருக்கும். காலந்தாழ்த்துவது பபான்ற ஒரு நாள்பட்ட குதறதய அகற்றிைாலும் இபத 

பலதைக் காணலாம். ஒரு திறதை பமம்படுத்தும்சபாழுது கிதடக்கும் பலதைவிட ஒரு குதறதய 

அகற்றும்சபாழுது பமலும் நல்ல பலன் கிதடக்கும். குடும்பத்தின் உறவுமுதறகதள பமம்படுத்த, 

ஒருவர் தைது அதைத்து வலிதமகதளயும் பமம்படுத்தி, அதைத்து குதறகதளயும் அகற்ற 

பவண்டும். முடிவற்ற ெந்பதாஷத்தின் நிதலயாை மகிழ்ச்ெி கிதடக்கும்.  

The Life Divine can be understood as a work of wisdom and that wisdom is age old and when 

extracted will help marriage. Some of it is: 

1.  Persevere. Chapter I. 

2.  Attempt successive realisations of reconciliation. Chapter 2. 

3.  Don’t be overwhelmed by any experience however magnificent it is, if it is not of the whole and is of the 

character of integrality. Chapter 3. 

4.  Don’t lose sight of simple basic obvious facts. Chapter 4. 

5.  Realise what your destiny is. Chapter 5. 

6.  Know all the facets of your personality. Chapter 6. 

7.  Don’t mistake the intermediary for the final. Chapter 7. 

8.  Remove sense impressions to make Reason effective as intuition. Chapter 8. 

9.  You are not the centre, God is the centre. Chapter 9. 

10.  What you take as inert is conscious. Chapter 10. 

11.  Let the rules be universal, not partial. Chapter 11. 

12.  Reject not the part, seek the whole. Chapter 12. 

13.  Move from force to being. Chapter 13. 

14.  Do not limit your central instrument. Chapter 14. 

15.  Besides capacity, work needs attitudes. Chapter 15. 

16.  Move to the origin of your faculties and motives. Chapter 16. 

17.  Your greatest capacity is to be overcome. Chapter 17. 

18.  Do not lose touch with your origin. Chapter 18. 

19.  Control the least by the highest. Chapter 19. 

20.  Struggle sublimates. Chapter 20. 

21.  Ascent Matters. Chapter 21. 

22.  Unite the divided faculties. Chapter 22. 

23.  Seek the evolving part of your faculties. Chapter 23. 

24.  Your least faculty is the highest in reality. Chapter 24. 

25.  View decides. Chapter 25. 

26.  All activities are in essence the same. Chapter 26. 

27.  One faculty works when others are dormant. Chapter 27. 

28.  Go down first to go up. Chapter 28. 

Apply these 28 principles to marriage. 28 articles or even books can be written. 

There are another 28 in Book II. Let us handle the issue in essence. 

ஞாைத்தின் ஒரு சவளிப்பாடாக ‘தி தலப் டிதவன்’-ஐ புாிந்துசகாள்ளலாம். இந்த ஞாைம்  

பழதமயாை ஒன்று. இததைப் பயன்படுத்திக் சகாண்டால் இது திருமணத்திற்கு உதவும். 

அவற்றில் ெில: 

1.விடாமுயற்ெி. அத்தியாயம் ஒன்று. 

2.இணக்கத் தீர்தவ மீண்டும் மீண்டும் முயற்ெித்தல். அத்தியாயம் இரண்டு 

3.ஒரு அனுபவம் அது எவ்வளவு சபாியதாக இருப்பினும், அது முழுதமயாக இல்லாமபலா அல்லது 

ஒருதமப்பாட்டின் தன்தமதயக் சகாண்டிருக்காவிட்டாபலா, அதைால் ஆட்சகாள்ளப்படாமல் 

இருப்பது. அத்தியாயம் மூன்று. 
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4.எளிதமயாை அடிப்பதடயாை சவளிப்பதடயாை உண்தமகதளத் தவற விடக் கூடாது. 

அத்தியாயம் நான்கு. 

5.நம்முதடய விதி என்ை என்பதத உணர பவண்டும். அத்தியாயம் ஐந்து. 

6.நமது ஆளுதமயின் அதைத்து பக்கங்கதளயும் அறிந்துசகாள்ள பவண்டும். அத்தியாயம் ஆறு. 

7.நடுவில் வருவதத முடிவாைது என்று தவறாகப் புாிந்துசகாள்ளக் கூடாது. அத்தியாயம் ஏழு. 

8.விபவகத்தத பநரடி ஞாைம் எனும் திறனுதடயதாக மாற்ற, புலைின் அபிப்பிராயங்கதள அகற்ற 

பவண்டும். அத்தியாயம் எட்டு.  

9.நாம் தமயப் புள்ளி அல்ல, கடவுள்தான் தமயம். அத்தியாயம் ஒன்பது. 

10.செயலற்றதாக நாம் கருதுவது ேீவியமாகும். அத்தியாயம் பத்து. 

11.விதிகள் உலகளாவியதாக இருக்கட்டும், பகுதியாக இருக்கக் கூடாது. அத்தியாயம் 

    பதிசைான்று. 

12.பகுதிதய நிராகாிக்காது, முழுதமதய நாட பவண்டும். அத்தியாயம் பன்ைிசரண்டு. 

13.ெக்தியிலிருந்து ேீவனுக்கு நகர பவண்டும். அத்தியாயம் பதிமூன்று. 

14. நமது தமயக் கருவிதய கட்டுப்படுத்தக் கூடாது. அத்தியாயம் பதிைான்கு. 

15.ஆற்றதலயும் தாண்டி, பவதலக்கு மைப்பான்தமயும் அவெியம். அத்தியாயம் பதிதைந்து. 

16.நம்முதடய திறன்கள், பநாக்கங்கள் ஆகியவற்றின் ஆதிக்குச் செல்ல பவண்டும். அத்தியாயம் 

பதிைாறு.  

17.நம்முதடய மிகப் சபாிய திறதைக் கடந்து வர பவண்டும். அத்தியாயம் பதிபைழு. 

18.நம்முதடய ஆதியுடன் என்றும் சதாடர்பு சகாண்டிருக்க பவண்டும். அத்தியாயம் பதிசைட்டு. 

19.குதறந்தபட்ெத்தத மிக உயர்ந்தததக் சகாண்டு கட்டுப்படுத்த பவண்டும். அத்தியாயம் 

பத்சதான்பது. 

20.பபாராட்டம் தூய்தமப்படுத்துகிறது. அத்தியாயம் இருபது.  

21.உயர்வது முக்கியம். அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று. 

22.பிாிந்துள்ள திறதமகதள ஒன்று பெர்க்க பவண்டும். அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு. 

23.நமது சவளிவரும் திறதமகதள நாட பவண்டும். அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று. 

24.நமது குதறந்தபட்ெ திறதமபய உண்தமயில் மிக உயர்ந்ததாகும். அத்தியாயம் இருபத்தி 

    நான்கு. 

25.பார்தவ தீர்மாைிக்கிறது. அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து. 

26.அதைத்து செயல்பாடுகளும் ொராம்ெத்தில் ஒன்பற. அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு. 

27.மற்ற திறதமகள் செயல்படாமல் இருக்கும்சபாழுது ஒரு திறதம செயல்படுகிறது. அத்தியாயம் 

இருபத்தி ஏழு. 

28.பமபல செல்வதற்கு முதலில் கீபழ பபாக பவண்டும். அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு. 

    திருமணத்தில் இந்த 28 கருத்துகதளப் பயன்படுத்தலாம். 28 கட்டுதரகள் அல்லது 

    புத்தகங்கள்கூட எழுதலாம்.  

இரண்டாவது புத்தகத்தில் பமலும் 28 கருத்துகள் உள்ளை. விஷயத்தின் ொராம்ெத்தத நாம் 

தகயாளலாம். 

Psychological progress is unconscious. 

Until a Man desires to be conscious, any method to indirectly make him conscious will be like educating 

Mrs. Bennet or instructing Collins. Elizabeth’s efforts to warn her father fell flat till he himself realized it. 

Once a Man aspires to be conscious, his lack of experience will benefit by others’ experience, not until then. 

Man becomes conscious when the society becomes conscious as he remains a social being. 

The awakening of his individuality is sine qua non for his becoming conscious. 

Only the Individual in him is conscious. 

Becoming conscious is the finite becoming the infinite. 

The infinite expansion in the work is seen only when the man does what he alone understands to be right. 

Society encouraging the Individual to act on his own is the best way to make him conscious, to awaken his 

individuality. 

The value of freedom and democracy lies there. 

The democratic values in politics do not easily spread to other walks of life such as economics, history, etc. 

Nor has it fully moved from politics to business, family, or religion. 

One who wants to awaken another to his individuality – or make the other conscious – must begin with 

himself. 

There are areas in him where he is to move from unconscious to consciousness. 
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In that measure he will succeed with others. 

Any other attempt will lead to conditioning. 

Conditioning is to organise ignorance into ignorant capacity. 

Unconsciousness acquiring capacity is to reinforce itself. 

One can do so in areas where capacities are not saturated. 

Beyond saturation, it has the opposite effect. 

To do so is Self-consciousness. 

Self-consciousness is the only way for evolution. 

Whichever way you turn there is only one method of essential progress. 

மைதின் முன்பைற்றம் தன்னுணர்வற்று இருக்கிறது. 

மைிதன் தன்னுணர்பவாடு இருக்க பவண்டும் என்று விரும்பிைாலன்றி, அவதை மதறமுகமாக 

தன்னுணர்வுடன் இருக்கும்படி மாற்றும் எந்த ஒரு முதறயும், திருமதி சபன்ைட்டிற்குக் கல்வி 

அளிப்பதற்கும், காலின்ஸிற்கு அறிவுதர கூறுவதற்கும் ஒப்பாைதாக இருக்கும். எலிெசபத் 

தன்னுதடய தகப்பைாதர எச்ொித்தது, அவராகபவ அதத உணரும்வதர பயைளிக்கவில்தல. 

மைிதன் தன்னுணர்பவாடு இருக்க பவண்டும் என்று ஆர்வம் சகாண்டால், மற்றவரது 

அனுபவத்தின் மூலம் அவைது அனுபவமின்தம பயைதடயும், அதற்கு முன்பு அல்ல. 

மைிதன் ெமூகத்தில் இருப்பதால் ெமூகம் நைவுபூர்வமாக மாறும்சபாழுதுதான் அவனும் 

தன்னுணர்விதைப் சபறுகிறான். 

அவைது தைித்துவம் விழிப்புறுவது, அவன் தன்னுணர்வு சபறுவதற்கு இன்றியதமயாததாகும். 

அவைிடம் உள்ள தைிப்பட்ட மைிதன் மட்டுபம தன்னுணர்வுடன் உள்ளான்.  

தன்னுணர்வு சபறுவது, வரம்புக்குட்பட்டது அைந்தமாவதாகும். 

மைிதன் தைக்கு மட்டுபம ொி என்று பதான்றுவதத செய்யும்சபாழுது, பவதலயில் அளவற்ற 

விாிவாக்கம் காணப்படுகிறது.  

மைிதன் சுயமாகச் செயல்பட ெமூகம் அவதை ஊக்குவிப்பது, அவதைத் தன்னுணர்வுதடயவைாக 

மாற்ற, அவைது தைித்துவத்தத விழிப்புறச் செய்ய, மிகச் ெிறந்த வழியாக இருக்கும். 

சுதந்திரம் மற்றும் ேைநாயகத்தின் மதிப்பு இதில் உள்ளது. 

அரெியலின் ேைநாயகப் பண்புகள் சபாருளாதாரம், ொித்திரம் பபான்ற மற்ற இடங்களில் 

சுலபமாகப் பரவுவதில்தல. 

அரெியலிலிருந்து இது முழுதமயாக வியாபாரம், குடும்பம் அல்லது மதங்கள் ஆகியவற்றிற்கும் 

பரவவில்தல. 

மற்றவரது தைித்துவத்தத விழிப்புறச் செய்ய பவண்டும் அல்லது அவதர தன்னுணர்வு 

உதடயவராக மாற்ற பவண்டும் என்று விரும்புபவர் முதலில் தன்தை அவ்வாறு மாற்றிக்சகாள்ள 

பவண்டும். 

தன்தை அறியாது இருப்பதிலிருந்து தன்னுணர்வு சபறும் பல இடங்கள் ஒருவாிடம் உள்ளை. 

அந்த அளவில் அவர் மற்றவர்கதள சவற்றி சகாள்வார். 

எந்த மற்ற முயற்ெியும் ெீரதமப்புக்கு வழி வகுக்கும். 

ெீரதமப்பு அறியாதமதய அறியாத திறைாக முதறப்படுத்துவதாகும். 

திறதைப் சபற்றுக்சகாள்ளும் தன்னுணர்வற்ற நிதல, தன்தைபய பலப்படுத்திக் சகாள்கிறது. 

ஆற்றல்கள் செறிவதடயாமல் இருக்கும் இடங்களில் ஒருவர் அவ்வாறு செய்யலாம். 

செறிவூட்டலுக்கு அப்பால் இதற்கு எதிர்விதளவுகள் உண்டு. 

அவ்வாறு செய்வது சுய உணர்வுடன் இருப்பதாகும். 

சுய உணர்வுடன் இருப்பபத பாிணாமத்தின் ஒபர வழியாகும். 

நாம் எந்த வழியாகச் சென்றாலும் முக்கியமாை முன்பைற்றத்திற்கு ஒபர முதறதான் உள்ளது. 

Happy marriage is like passing an exam, Romance is like being a genius. 

Everyone who takes the course passes the exam sooner or later. 

Romance is not for all, but a streak of Romance comes to all. 

Any method – punctuality, orderliness – gives immediate result, but taken to its perfection gives infinite 

result. 

Any of these 28 principles practiced with any modicum of seriousness will remove any marital problem. 

Ordinarily, there are few complexities in an ordinary Man’s life. 

The city buses are overcrowded, but no one misses going to the office because of overcrowding. Daily 

married life is like that. 

From traveling in the bus it is a great distance to owning a car. 
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These principles followed seriously by any one can offer him a car in place of the public transport. 

Romance is far far removed. 

Imagine after the Man owns a car, everyone at home insisting to travel only by a car. 

It needs several cars, till each one owns one. 

One who understands the essence of all these principles and follows all the principles he can follow in 

the spirit of that essence will move from public transport to a car, to several cars and one for each 

one. 

Beyond these one can imagine several stages of convenience appropriate to levels of affluence. 

Romance, an analogy of it, does not lie at any level of convenience or affluence. 

It is given to one who has overcome the need of travel inwardly and has an organisation that relieves him of 

that need. 

We can say the appropriate analogy begins there. 

There are further stages of solitude accompanied by the need of work and need of speech. 

Work and speech are outward. 

Romance does not belong to the outward life. 

It is for one who lives inside. 

It is an inside that includes the outside. 

ெந்பதாஷமாை திருமண வாழ்க்தக பாீட்தெயில் பதர்வு அதடவது பபான்றது, அமரகாதல் 

பமததயாக இருப்பது பபான்றது.  

இச்செய்முதறதயப் பின்பற்றும் யாவரும் விதரவிபலா அல்லது பின்ைபரா பதர்வில் பதர்ச்ெி 

சபறுகின்றைர். 

அமரகாதல் யாவருக்கும் உாியதல்ல, ஆைால் அதன் ஒரு கீற்தற அதைவரும் சபறுகின்றைர். 

பநரந்தவறாதம, ஒழுங்குமுதறபபான்ற எந்த ஒரு செய்முதறயும் உடைடிப் பலதை அளிக்கிறது, 

ஆைால் இததபய பூரணமாகப் பின்பற்றிைால் அளவற்ற பலதைத் தரும். 

இந்த 28 கருத்துகளில் ஏதாவது ஒன்றிதைத் தீவிரமாகப் பயின்றால், இது திருமண வாழ்வின் எந்த 

ஒரு பிரச்ெிதைதயயும் அகற்றி விடும். 

ொதாரணமாக, எளிய மைிதைது வாழ்வில் ெில ெிக்கல்கள் உள்ளை. 

நகரத்தில் பபருந்துகள் சநாிெல் நிதறந்து இருந்தாலும் எவரும் அலுவலகம் செல்லாமல் 

இருப்பதில்தல. திருமண வாழ்வில் எல்லா நாட்களும் இததப் பபான்றபத. 

பபருந்தில் பிரயாணம் செய்வதிலிருந்து சொந்தமாகக் கார் தவத்திருப்பதற்காை இதடசவளி 

அதிகம். 

யார் ஒருவர் இந்தக் கருத்துகதளத் தீவிரமாகப் பின்பற்றுகிறாபரா அவருக்குப் சபாதுப் 

பபாக்குவரத்திற்கு பதிலாக ஒருவர் கார் சகாடுத்து உதவுவார்.  

அமரகாதல் இதிலிருந்து மிகவும் அப்பாற்பட்டது. 

ஒருவருக்குச் சொந்தமாக கார் வந்தவுடன் வீட்டில் உள்ள அதைவரும் அதிபலபய பிரயாணம் 

செய்ய வலியுறுத்துவதத கற்பதை செய்து பார்க்கலாம். 

ஒவ்சவாருவருக்கும் தைித்தைிக் கார் சொந்தமாக பவண்டும் எைில், இதற்குப் பல கார்கள் 

பததவப்படும். 

இந்த அதைத்து கருத்துகளின் ொரத்தத யார் ஒருவர் புாிந்துசகாண்டு தன்னுதடய ஆன்மாவிலும் 

அததப் பின்பற்றுகிறாபரா அவர் சபாதுப் பபாக்குவரத்திலிருந்து சொந்தமாக கார் வாங்குவார், 

பல கார்கள் வாங்குவார், பமலும் ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒவ்சவாரு கார் இருக்கும் நிதலயும் வரும். 

இததையும் தாண்டி அவரவர் நிதலக்கு ஏற்ப பல கட்டங்களில் முன்பைற்றம் எழுவதத ஒருவர் 

கற்பதை செய்து பார்க்கலாம். 

காதலும் மற்றும் அததைசயாத்த எதுவும் ஒருவரது வாழ்க்தக வெதிதயப் சபாறுத்பதா அல்லது 

செல்வவளத்ததப் சபாறுத்பதா அதமவதில்தல. 

அக பயணத்தின் அவெியத்தத சவற்றி சகாண்டு, அந்த அவெியத்திலிருந்து அவதர விடுவிக்கும் 

அதமப்தபக் சகாண்டவருக்கு இது ொத்தியம். 

ொியாை ஒப்புவதம இங்கு ஆரம்பிக்கப்படுகிறது எைலாம். 

பவதலயின் பததவ மற்றும் பபச்ெின் பததவயுடன் கூடபவ தைிதமயின் அடுத்த நிதலகள் 

உள்ளை. 

பவதலயும் பபச்சும் புறத்தில் உள்ளை. 

அமரகாதல் புற வாழ்க்தகக்கு உாியதல்ல. 

இது அகத்தில் வாழ்பவருக்பக உாியது. 
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புறத்தத அடக்கியுள்ள அகம் இது. 

The power of perseverance. (p. 4 The Life Divine) 

Hare and tortoise is the classical example. 

Hitler, DMK coming to power can be thus explained. 

MGR not allowing the trace of a villain is another. 

Raising oneself to his very best and then persevering can win the world as Churchill won the war. 

Darcy did it to move from marriage to Romance, though one-sided. 

In all those who accomplish, this element can be seen without fail. 

Parents decide that their children should shine and take them out of school. 

John Stuart Mill thus became a philosopher having completed his education at fourteen years of age. 

Here the perseverance was that of the father. 

A boy who missed his first mark in English in SSLC decided to learn by an effort later. 

He became proficient later in English. 

Take one of these traits -- punctuality, cleanliness, orderliness, soft speech. 

One should follow all and more. 

But we follow none. 

Take one of them, raise it to perfection, persevere for some months. 

There will be a sea change in your life. 

There are very successful teachers, doctors, lawyers, and officers. 

In them you will find ONE such quality -- regularity in the class, listening to the patient, punctual to the 

court, politeness at the desk. 

By the time they retire they will be known to be outstanding. 

For a successful marriage follow any three seriously. 

In a few months you will see the discord in marriage is a myth. 

Capacity succeeds in outer life – It is objective. 

Concentration succeeds inside – It is subjective. 

Concentration on capacity is unfailing. Here the subjective blends with the objective. 

There is such a strategy at all levels from childhood to old age, small works to huge responsibilities. 

விடாமுயற்ெியின் ெக்தி. (p. 4 The Life Divine) 

முயலும், ஆதமயும் இதற்குச் ெிறந்த உதாரணம் ஆகும். 

ஹிட்லர் மற்றும் திராவிட முன்பைற்றக் கழகம் ஆட்ெிக்கு வந்ததத இவ்வாறு விளக்கலாம்.  

MGR வில்லத்தன்தமதய ெிறிதளவும் காண்பிக்காதது மற்சறான்றாகும். 

மிகச் ெிறந்த நிதலக்கு ஒருவர் உயர்ந்து, பிறகு விடாமுயற்ெி செய்வது, ெர்ச்ெில் பபாதர 

சேயித்தததப்பபால் உலகத்தத சேயிக்கும். 

டார்ெி திருமணத்ததக் காதலுக்கு உயர்த்துவதற்காக, அது ஒருததலக்காதலாக இருந்தபபாதிலும் 

அததைச் செய்தான். 

ொதிப்பவர்கள் அதைவாிடமும் இந்த அம்ெத்ததத் தவறாது பார்க்கலாம். 

தங்களது குழந்ததகள் பிரகாெிக்க பவண்டும் என்று சபற்பறார்கள் தீர்மாைிக்கின்றைர், 

அவர்கதளப் பள்ளியிலிருந்து சவளிபய எடுக்கின்றைர்.  

பதிைான்கு வயதில் கல்விதய முடித்த John Stuart Mill தத்துவ ஞாைியாைார். 

இங்கு விடாமுயற்ெி தந்ததயுதடயதாக இருந்தது. 

SSLC-ல் ஆங்கிலப் பாடத்தில் முதல் மதிப்சபண்தணத் தவற விட்ட ஒரு மாணவன், பின்ைர் அதத 

முயற்ெி செய்து கற்றுக்சகாள்ளத் தீர்மாைித்தான்.  

அவன் பின்ைர் ஆங்கிலத்தில் பதர்ச்ெி சபற்றவைாக மாறிைான். 

பநரந்தவறாதம, சுத்தம், ஒழுங்குமுதற, சமன்தமயாை பபச்சு ஆகியவற்றில் ஏபதனும் ஒன்றிதை 

நாம் எடுத்துக்சகாள்ளலாம். 

ஒருவர் அதைத்ததயுபம அல்லது பமலும் பலவற்தறப் பின்பற்றலாம். 

ஆைால் நாம் எததயுபம பின்பற்றுவதில்தல. 

ஏதாவது ஒன்றிதைத் பதர்ந்சதடுத்து, அததப் பூரணமாக்கி, ெில மாதங்களுக்குத் சதாடர்ந்து செய்து 

வர பவண்டும். 

நம்முதடய வாழ்க்தகயில் மிகப் சபாிய மாற்றத்ததக் காணலாம். 

மிகவும் சவற்றிகரமாை ஆெிாியர்கள், டாக்டர்கள், வக்கீல்கள், அதிகாாிகள் உள்ளைர். 
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அவர்களிடம் இத்ததகய குணம் ஒன்றிதை நாம் பார்க்கலாம்- வகுப்புக்கு ஒழுங்காகச் செல்லுதல், 

பநாயாளியின் பபச்தெ சபாறுதமயுடன் பகட்பது, நீதிமன்றத்திற்கு பநரத்தில் செல்வது, 

பவதலயில் மாியாததயுடன் நடந்துசகாள்வது பபான்றதவ. 

அவர்கள் ஓய்வு சபறும்சபாழுது அவர்கள் ததலெிறந்து விளங்குபவர்களாக இருப்பர். 

சவற்றிகரமாை திருமண வாழ்விற்கு ஏபதனும் மூன்றிதைப் பின்பற்றலாம். 

திருமணத்தில் முரண்பாடு என்பது கற்பதை என்று ெில மாதங்களிபலபய நாம் பார்க்கலாம். 

ஆற்றல் சவளி வாழ்க்தகயில் சவற்றி சபறுகிறது. இது புறத்திற்குாியது. 

மைக் குவியல் அகத்தில் சவற்றி சபறுகிறது.- இது அகத்திற்குாியது. 

ஆற்றலில் கவைம் செலுத்துவது பதால்வி அதடயாது. இங்கு அகம் புறத்துடன் இதணகிறது. 

குழந்ததப் பருவத்திலிருந்து வயதாகும்வதர, ெிறிய பவதலகளிலிருந்து சபாிய சபாறுப்புகள்வதர 

எல்லா நிதலகளிலும் இத்ததகய உபாயம் உள்ளது. 

Reconciliation releases infinite energy. (p. 14 The Life Divine ) 

Unity is the origin. 

Contradiction is a later poise out of division defining itself into separateness. 

Restoring reconciliation therefore restores the original energy of unity. 

Wife adoring jewels and dress is in contradiction to the austere simplicity of the husband. 

The husband deciding to reconcile with the wife passes through the following mental attitudes. 

1. Ignorantly agrees to give her jewels and sarees. 

To do so he uses enormous Mental powers to suppress his ideal of austerity thus releasing the energies of 

her enthusiasm. 

This is what Mr. Bennet did after marriage. Power used is physical. 

2. He appreciates her love of jewels. 

This is other Man’s point of view. Energy released is vital. Conversion of vital energies into Mental 

energies is known to be interest, hence we know it to be phenomenal. Conversion of physical energies 

into vital energies created the cities through trade, an improvement of rustic agriculture into refined 

urban life of culture. His excessive energy creates joy at home. 

3. He tries to understand why she is after jewels. 

This correspondingly relaxes the hold of austerity on his Mind. 

Energy far exceeding the previous stage saturates domestic life, JOY rises. 

4. At the spiritual stage of calmness energies enough to dissolve her superstition are unleashed. 

5. When the wife takes similar steps as now it is an inner conscious effort the results  

at each stage will be staggering. 

6. We see this when Elizabeth moves to Mind from the vital, enabling him to go in to  

civilise his nature of being a brute. 

7. Mr. Bennet’s withdrawal of freedom to his vulgar wife gave him energies enough for a decision to  create 

as much Money as he could have saved in twenty five years. Not only that it made his life flower as the 

father-in-law of two aristocrats. 

However great an experience is, one cannot lose himself in it.  

(p. 23 The Life Divine) 

Its first result is it makes you oblivious of many obvious phenomena. 

The two tubelights in my floor in the front hall are kept on day and night since 1981 when I took this house. 

Today a family member drew my attention to their being on. He says he has not observed this for the past 

29 years. However great or good an ideal or a preference in your life, your being lost in it makes you MISS 

a very many great things in your life. Children can be oblivious of the father earning in his lifetime twenty 

crores worth of property from nil. It is astounding, but it is real. Not in great ideals or attitudes Man is lost, 

he is lost in his selfishness. An unschooled husband was unaware of the value of his wife writing 20, 000 

verses. Imagine the flowering of his life when he recognizes that. The best of Men, if they look in, can see 

how totally they are lost in themselves. That makes one oblivious of his surroundings. So, all the 

opportunities are shut out. 

இணக்கத் தீர்வு அைவற்ற ெக்திதய விடுவிக்கிறது.(p. 14 The Life Divine ) 

ஒற்றுனமஜய மூலமாகும். 

பிாிவினனயின் பின்னர் உண்டாகும் நினல முரண்பாடு ஆகும், தனியாகப் பிாிந்து செல்ல 

தன்னனஜய வனரயறுத்துக்சகாள்கிறது. 
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எைபவ இணக்கத் தீர்வினன மீண்டும் சகாண்டு வருவது ஒற்றுனமயின் ஆரம்ப ெக்தினய மீட்டு 

எடுக்கிறது. 

கணவனது எைினமக்கு முரண்பாடாக மனனவி நனக மற்றும் உனட உடுத்தி அலங்காித்துக் 

சகாள்கிறாள்.  

இதனன ஏற்றுக்சகாள்ைத் தீர்மானிக்கும் கணவன் கீழ்க்கண்ட மனப்பான்னமகனைக் கடந்து 

வருகிறான். 

1.மதைவிக்கு நனககள் மற்றும் புடனவகள் வாங்கித் தருவதற்கு அறியாதமயிைால் 

ெம்மதிக்கிறான். 

இவ்வாறு செய்வதற்கு அவன் எைினமயாக இருக்க ஜவண்டும் என்கிற தனது இலட்ெியத்னதக் 

கட்டுப்படுத்த சபரும் அைவில் மனதின் ெக்திகனைப் பயன்படுத்தி, மனனவியின் உற்ொகத்திற்கு 

தனது ெக்திகனை விடுவிக்கிறான்.  

திருமணத்திற்குப் பிறகு இனதத்தான் திரு சபன்னட் செய்தார். ேட ெக்தினயப் பயன்படுத்தினார். 

2. நனககள் மீதுள்ை அவைது ஆனெனய அவர் பாராட்டுகிறார். 

இது அடுத்தவர் கண்ஜணாட்டமாகும். உணர்வின் ெக்தி விடுவிக்கப்படுகிறது. உணர்வின் ெக்திகள் 

மனதின் ெக்திகைாக மாறுவது ஆர்வம் என்பதினால், அது தனிச் ெிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும் 

என்பது நமக்குத் சதாியும். ேட ெக்திகள் உணர்வின் ெக்திகைாக மாறியது வர்த்தகம் மூலம் 

நகரங்கனை உருவாக்கியது, பைனமயான விவொயத்னத நாகாிக நகர்ப்புற வாழ்வாக 

ஜமம்படுத்தியது. அவரது அதிகப்படியாை ஆற்றல் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்ெியினன உருவாக்குகிறது.  

3. ஏன் மனனவி நனககளின் பின்னால் இருக்கிறாள் என்பனதப் புாிந்துசகாள்ை அவன் 

முயலுவான். 

இது அந்த அளவிற்கு ெிக்கைத்தின் மீதுள்ள பிடிதய அவைது மைதில் தளர்த்துகிறது. 

முந்னதய கட்டத்தில் இருந்த ெக்தினயவிட அதிகமாக எழும் ெக்தி குடும்ப வாழ்னவ நினறவனடயச் 

செய்யும், ெந்ஜதாஷம் அதிகாிக்கும்.  

4. அனமதியின் ஆன்மீகக் கட்டத்தில், அவைது மூடநம்பிக்னககனைக் கனரக்கும் அைவிற்கு 

ெக்திகள் விடுவிக்கப்படுகின்றை. 

5. இப்சபாழுது அக ேீவியத்தின் முயற்ெி என்பதால் மனனவி இதுஜபான்ற முயற்ெிகதள எடுக்கும் 

சபாழுது, ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் பலன்கள் அதிெயத்தக்க வதகயில் இருக்கும். 

6. எலிெசபத் உணர்விலிருந்து மனதிற்குச் சென்று நாசூக்கின்றி இருந்த டார்ெிதய 

சமன்தமயாைவைாக மாற்றியதில் நாம் இததப் பார்க்கிபறாம்.  

7. நாசூக்கற்ற தன்னுனடய மனனவியின் சுதந்திரத்னத திரு சபன்னட் திரும்பப் சபற்றது, இருபத்தி 

ஐந்து வருடங்கைில் அவர் எவ்வைவு பணம் ஜெமித்து னவத்திருக்க முடியுஜமா அந்த அைவிற்கு 

பணத்னத உருவாக்க எடுத்த தீர்மானத்திற்கு, அவருக்கு ெக்திகனை அைித்தது. அது மட்டும் 

அல்லாமல் இரண்டு உயர்குடியினருக்கு மாமனாராக அவருனடய வாழ்னவ மலரவும் செய்தது. 

அனுபவம் எவ்வைவு சபாிதாக இருந்தாலும் ஒருவர் அதில் தன்னன இைக்க முடியாது.(p. 23 The Life 

Divine) 

இதன் முதல் பலன் சவைிப்பனடயான பல நிகழ்வினன நாம் சதாிந்துசகாள்ள முடியாததாக 

ஆக்குகிறது.  

1981ஆம் ஆண்டு இந்த வீட்டிற்கு வந்தது முதல், எனது தைத்தில் இரண்டு மின் விைக்குகள் நாள் 

முழுவதும் எாிந்து சகாண்டிருக்கும். இன்று எனது குடும்பத்தில் ஒருவர் அது எாிந்து 

சகாண்டிருப்பனதச் சுட்டிக் காட்டினார். கடந்த இருபத்தி ஒன்பது வருடங்கைாக இனத தான் 

கவனித்ததில்னல என்றும் கூறினார். ஒரு இலட்ெியம் அல்லது ஒரு முன்விருப்பம் எவ்வைவுதான் 

நல்லதாகஜவா அல்லது உயர்ந்ததாகஜவா இருந்தாலும் அதில் நம்னம இைந்துவிட்டால், நாம் நமது 

வாழ்க்னகயில் பல உயர்ந்த விஷயங்கனை இைந்து விடுஜவாம். தந்னத, அடிமட்டத்திலிருந்து 

சதாடங்கி இருபது ஜகாடி சொத்து ஜெர்த்திருப்பனத அறியாமலும் குைந்னதகள் இருப்பர்.  

இது ஆச்ொியமாக இருந்தாலும் உண்னம. மனிதன் தன்னன சபாிய இலட்ெியங்கைிபலா அல்லது 

மஜனாபாவங்களிபலா இைப்பதில்னல, அவன் தனது சுயநலத்தில் தன்னன இைக்கிறான். 

படிப்பறிவில்லாத கணவன், மனனவி 20, 000 கவினதகள் எழுதியிருக்கும் மதிப்பினன உணராமல் 

இருந்தான். அவன் அனத உணர்ந்தான் எனில் அவனது வாழ்வு எப்படி மலரும் என்பததக் கற்பனன 

செய்து பார்க்கலாம். ெிறந்த மனிதர்கள் தங்கனைக் கவனித்தால் எவ்வாறு தங்கைிடஜம தங்கனை 

இைந்துள்ைனர் என்பனதப் பார்க்கலாம். இது ஒருவனர தைது சுற்றுப்புறத்ததப் பற்றி 

அறியாதவராக மாற்றுகிறது. ஆதலால், அனனத்து வாய்ப்புகளும் இழக்கப்பட்டு விடுகின்றை. 

Observation: 

It is the basis of external resourcefulness. 
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Observation of a correspondence is an immediate resource. 

The Britisher had not noticed the correspondence of trade with power. 

Is it an ordinary resource? Is it in the same plane? 

Raising public finance – private capital – was the greatest resource of the 16th century. 

Americans saw the correspondence between education and productivity. 

That single observation practiced has made them a world leader. 

Hitler was able to see a series of such correspondences between his life and the political opportunities. 

That made him the Fuhrer. 

He was on the point of world domination. 

Correspondence between planes is greater still. 

Chinese American trade abolished the third world war forever as Nixon saw the relationship. 

Difficulties faced in yoga, applicable to marriage. 

1. Man wants God to do as he wishes, not as God wills. 

(Every Man wants his wife to obey him. She does the same.) — Egoistic selfishness. 

2. When he says he worships God, he expects God to fulfill all his desires. 

(Man or woman desiring happiness wishes it at the expense of the other.) — Subconscious egoistic 

selfishness. 

3. Those who genuinely want it, only indulge in wishful thinking but find it impossible to begin. 

(Neither initiates any small act that is easily possible.) — Mental awakening, Physical laziness. 

4. He who initiates peters out soon. Perseverance is rare. 

(Neither is sincere to their convictions.) — First Major difficulty in accomplishment. 

5. Those who persevere stop short of the goal. They do not exhaust. 

(The consciously overcome difficulty persists subconsciously.) — Assertion of the substance over 

consciousness. 

6. Exhausting the effort in that plane opens the next plane. Man refuses to cross over. 

(Only genuine love and goodwill can survive.) — People love their low consciousness. 

7. Crossing over, one has to give up the old habits and acquire new habits. 

(He who desires to change wants to assert his or her family prestige.) 

8. The rare few who do it will not persist to the end. 

(This is a rule of psychic education difficult to follow.) — Here one moves to the Psychic. 

The Parallel of marriage and yoga is there everywhere in life. 

It is difficult to initiate any of the ten Psychic rules. 

Ignorance in the shape of forgetfulness will plague. 

Ignorance can be classified as one of forgetfulness, refusal to change, inability to control, unable to observe 

what is patent, refusal to repeat an oft repeated failure, secondary causes, laziness, self absorption. 

The whole is always superior to parts, however great they are in themselves. 

And its wholesomeness is there at all levels. 

Man possesses it subconsciously. 

The animal has it as instinct. 

The plants enjoy it as survival. 

The earth, prithivi, has it in its existence. 

To consciously possess what he has subconsciously, he has to lose it and regain it. 

If only he chooses it, he can now have it. 

His rationality is equipped to achieve it. 

For the devotees it is easier because Mother will do it, if he calls. 

It is summed up as: 

கட்டாயமற்ற கட்டுப்பாடு 

Uncompelled culture 

In common parlance it is called good manners. 

No Man who is capable of real good manners can be unhappy in his life. 

Good Manners is a whole of relationships, it is wholesome relationship. 

A part, however great, can hurt the whole. 

A whole, however low, cannot hurt the part. 
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Don’t value anything in yourself, however valuable. 

Value in the other his least value. 

A small value in the other recognised is more valuable than the greatest value in you. 

Start with good manners, rise to good character and good personality which is Individuality. 

Individuality rises in the physical, vital, Mental, spiritual planes. 

One can acquire it where he is. 

He should relinquish his ego at that level and ignore the Mind. That will help emerge out of Time as well as 

finiteness. 

Non-Reaction and patience are of exceeding help. 

In human life they are seen as calmness or quiet. 

Soft speech goes a long way to help achieve it. 

Any skill – punctuality, orderliness – brings that to the devotee. 

Constant inner remembrance sums up all these. 

Life is full of God’s wonder. Man chooses to see the reverse. 

Soft speech generates softness from life, most of it from the spouse. 

Speech comes out of Sri Aurobindo as if from inside a deep well. 

To enhance the domestic joy this is an avenue. 

Soft speech is a domestic version of deep yogic silence. 

He who chooses it can do it gradually for greater effect or make a gradual decision over some time. 

A decision that gradually matures over time in the Mind will be more powerful. 

Silence dissolves coarseness; even violence loses its edge in silence. Ill will cannot be active in Silence. 

Decision not to speak or speak softly upgrades and elevates the atmosphere. 

In a spouse unknown to smile, it generates the smile. 

Each will be on the Mind of the other more because of speaking less or even speaking softly. 

That expectation in one creates a satisfaction in the other and makes the other long for more of it. 

If you don’t observe the beneficial changes, the results will be greater. 

When you observe the knowledge of the other, the atmosphere and most importantly of one’s own self 

increases. Self-knowledge is power that accomplishes. 

In a quarrelsome household, this much will be heaven. 

Soft speech or a decision to speak more softly than before generates goodwill, positive atmosphere, where 

pending tiny works suddenly get completed. 

In the measure of successful soft speech, life comes to you in the same way as it eluded earlier. 

Some may like to revert from soft speech in spite of its astounding success. 

They will find life more cheerful than before the effort. 

Any such disciplines best serves if fortified by a positive psychological structure. 

Each discipline is a skill, while the attitude is the capacity. 

However little, persistence pays and consolidates the gains. 

Omnipresent Reality has become the Universe. (Fly leaf) 

The highest reality we know may have another higher reality. 

Man knows his wife must please him on all counts. 

The woman knows he is there only to fulfill her ambitions. 

It will be well for them to concede a higher goal for the marriage. 

It may be, for the present initially, that each must please the other. 

Man may think Money is all important. 

Let him consider human happiness to be higher than that. 

He may deeply wish his own prestige is all important. 

Let him know the prestige of the family includes her prestige too. 

To Man social status is paramount. 

Let him know his own family values secure him higher social status. 

Man thinks a degree, job, marriage with a rich family is the be all and end all of his existence. 

Let him discover the highest values he can give his children would secure them all this and much 

more. 

Man knows the one most desirable event in his life is the gala marriage of his children. 
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A far greater truth is living by a higher value than he now possesses will make the weddings of his children 

inconceivably respectful. 

He knows his retirement will have half the income which needs to be supplemented by his son’s income. 

Doing all his duties, he will find his retirement will fetch him greater pension than the salaries he had 

received. 

A house is a sine qua non in concrete material terms. 

A home is more concrete than a house as it can create a better house. 

Man cherishes what is practical and concrete. 

The ethereal, theoretical, celestial create all concrete realities. 

Man asserts as nowhere else with his father-in-law. 

Considering his in-law’s family as his own, consciousness responsibility will raise his respect in their eyes 

high. 

Man feels the family is his creation. 

He must know he is the product of the family. 

The apparent conflict has an agreeable endorsement behind.  

(p. 2 The Life Divine) 

In negotiation it is often perceived that a categorical ‘No’ is after all a clear Yes he is unwilling to express. 

In Darcy’s case it was an abundant No that turned out to be an opulent embrace. 

One who knows this truth or is willing to see this truth expressing in his married life, will change a strife-

ridden life into one of cheerful liveliness. 

However much he knows the theory of it, when he meets the blunt ‘No’, involuntarily the old response will 

ejaculate itself. 

The finest requirement of a discipline is to be wide awake enough NOT to let the subconscious 

readiness express itself. 

The moment of his Mental recognition of the approval of the substratum, life will turn around and the 

eternal frown known throughout his life will give way to an everlasting smile. 

Such conflicts exist at several levels. 

Once he sees the attitude work, he must do two things,  

 1. To exhaust solving all problems at that level. 

 2. To move to the next level. 

Such a simple unidimensional strategy will make one feel his life is 30% better while the true relief will be 

only .003%. A significant relief in a tiny area can give the impression of a vast gain. 

Prosperity we see in India looks as if she has moved centuries, has caught up with rich nations, while in 

terms of true statistics it is only a change from 1500 dollars to 1600 dollars, while the average income of the 

world is $6000 and the highest is beyond $40, 000. In all these experiments it is not the quantum of initial 

gains that matters, but the breakthrough and its capacity to continue, especially in expanding terms. 

Anyone, (especially both) determined to make the married life happy can never fail. If only his 

strategies are geared to draw upon the traditionally persisting value, his life will become a model to others. 

The Reality is split into two lower and higher halves. They must be united. 

Man must unite the subconscient and the Superconscient in him. 

The Superconscient in marriage is the higher qualities of the other. 

The subconscient here is the lower qualities in oneself. 

For example, anger is one’s defect, patience is the other’s endowment. 

Supposing it to be the case, Man must neutralize his anger by his wife’s patience. 

He sees it very frequently. 

Taking one such instance, where life unites both the strands, let Man see the wonder of it in 

 1)Its theoretical magnificence, and 

 2)Its practical efflorescence. 

Suppose it is an event where the husband by his anger caused the loss of say Rs. 10, 000 and the wife by her 

patience averted the loss or converted it into a benefit of 10, 000 rupees or even 60, 000 rupees, the Man 

takes it as a fortunate turn of events which is true. What the Man must evaluate and appreciate, its life-

significance or better still, its yogic importance are  
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 1) The magnanimity of his wife’s personality, and 

 2) The compassion of the descending grace. 

The first will open a flood of domestic psychological prosperity and the latter will, apart from ensuring it 

forever, open spiritual possibilities of silence, peace, calm, quiet, etc. 

One success must tempt him to design innumerable various experiments which will rescue his married life 

from despair. 

Elizabeth saw her petulance sublimated by Darcy’s love, non-reaction, magnanimity. Its immediate results 

were the three boons to Longbourn. 

Impatience does greater harm than anger. 

Greed is more harmful than both. 

Once a Man meets with an initial success, he must work on all his traits consciously. Life will brighten as a 

light is turned on in a dark room. 

Man has three dimensions, individual, universal, transcendent. (p. 43, The Life Divine)  

Man is a person, he is the head of the family and he is divine. 

As a person he can keep his wife happy and contented. 

As a head of the family he can make her life abundant and inwardly rich. 

As divine, he can persuade her to be his spiritual complement. 

The first needs social discipline. 

The second demands psychological self-discipline. 

The last is exacting, as he has to follow yogic rules in domestic life. 

What I write in these pages are social manners. 

Psychological self-discipline is intense goodwill irrespective of what the other is. 

Yogic formula is to treat the other as one’s inner complement meaning whatever she does, he must see, 

originates in his subconscious. 

Mr. Bennet’s whole–hearted acceptance of all the consequences of his wife’s doings as his own is an 

example of this rule. 

Darcy’s attitude to her abuse is psychological self-discipline. 

Jane’s uncomplaining acquiescence of her situation, Bingley’s willing submission to the authority of Darcy 

are social disciplines. 

A devotee can take this story and select events appropriate to his efforts and learn from the experience of 

the story. 

Jane acts as an individual. 

Lizzy acts as a universal person who would not submit to Lady Catherine. 

Darcy acts as a transcendent person who was unaffected by her abuse. 

Moksha was attained by the single dimension of being an individual. 

The universal plane is known to tradition as in the case of Ramakrishna, and Dakshinamurthy Swamy of 

Tiruvarur, but for a yogi to have become a universal personality has not yet been known. 

A householder or a devotee can enter into that plane, if he exhausts the individual plane. 

Mary Thorne’s fortune has that shade of character. So can we. 

Pemberley itself is not a reward for her individual endowment, it secretly extends to the universal plane. 

Recovering the universal in the Individual and the spiritual term in the physical consciousness is to 

dissolve ego. (p. 51 The Life Divine) 

In married life the husband and wife have ordinary duties to the other. They can, for our purposes, be 

treated as an Individual personality. 

Husband - earning, managing, protecting, educating the children, taking care of their health, future career, 

keeping good reputation, etc. 

Wife - rearing the children, cooking, feeding, keeping the physical reputation of the household, alert 

attention to others, managing the provisions. 

For a happy married life, let us take a household where each of the spouses estimates their domestic 

happiness 40%, if one of them, better still both of them make a thorough list of duties of each to the other 

and to the family and see how much it comes to. It won’t be surprising it is 40% in each case. In utter 

disregard of the other, let each fulfill his or her duties 100%. 

At the level of physical joy there will be a rise to 100%. 
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At the vital level, if a complete list is made of attention, affection, non-offending the other, pleasing the 

other, non-reaction, responsibility, etc. and the Man, with no reference to the wife, fulfills it 100%, his 

vital joy will rise to 100%. 

If both do it, the family JOY and happiness will rise. 

At the Mental level, the effort is great, and the list is long as the faculties of Mind are nearly a dozen. 

The one strategy of knowing the other Man’s point of view practised by one will bring about a sea 

change. 

Both adhering to it, the family will change out of recognition. 

Happiness will become joy. 

Joy will become delight. 

For normal households presently unknown to peace or happiness, one need not travel to the spiritual plane. 

For exceptional people already enjoying sustained decades of happiness, the spiritual plane will be 

rewarding. 

Its one discipline is to surrender to the other. 

Should they follow it, they will enjoy a delight of life they have so far not heard of or read about – an 

inconceivable delight of infectious force will be felt. 

Behind all that is temporary, there is something eternal. (p. 70 – The Life Divine)  

Behind all our domestic life lies the reality of home. 

As a foundation for the home, we find affection and love. 

Love and affection are not final; they are of ananda. 

Ananda is the experience of consciousness and its being. 

The Being is the nature of the Absolute. 

The Absolute exercises itself to create the universe. 

Human nature on its positive side loves to be good. 

Base yourself on that and exercise your goodwill to the spouse. 

Eternal domestic nature at your own level will emerge to stay. 

As a matter of fact, any issue that evades you will yield to solution, when you move to its base, as each 

issue has a base. 

Anger has the base of incapacity. Go to capacity and act, anger will melt away. 

To recognise one’s incapacity is capacity. 

A will based on that knowledge works effectively. 

A husband may be cantankerous or suspicious. 

Find out his basis for suspicion. May be he is a villager who labours under social superstition. In that case, 

do not react to his being superstitious. He will relent. Look for a similar or same superstition in you. 

Remove it totally. 

The husband’s suspicion of money, superiority, loyalty will vanish. 

Move to the base of any issue. 

If it is negative, move to its positive aspect. 

Always there is something behind. 

There is no question of failure. 

Mostly at the first effort, the problem will vanish. 

Further steps are needed only to transform it into an opportunity. 

All these are isolated single efforts. 

Should your effort be broad based and integrated, results will be great. 

We draw upon the most powerful principle of Spirit. 

It knows no failure. 

Marriage is a very simple issue. 

Let the devotee try with single-minded concentration. 

To an unegoistic view, the infinite ocean of energy reveals. 

(p. 71 – The Life Divine) 

Man is buried in the ego. He does not know the wonders of the infinite. 

Man who marries is buried in his smallness, selfishness, egoism, petty past, superstitious beliefs as Darcy 

was till his proposal. 
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Married life above the social context, in the psychological sense, is an unfettered vast freedom where one 

enjoys relating to the other in her freedom. 

Being an experience it cannot be explained. 

Thoughts cannot be explained by facts. 

Ideas cannot be explained by thoughts. 

Nor can we explain the Real-Idea, even by known ideas. 

Facts are seen by the senses. They are organised into useful information. 

Mind coordinating two or more facts by its thinking faculty creates a thought. 

Ideas are essence of thoughts. 

Coordination of facts yields thoughts. 

Coordination of thoughts yields ideas. 

Thought is a product of the thinking faculty. 

Ideas are the products of all the faculties of Mind. 

In a serious sense ideas are the products of the depth of the surface. 

Real-Idea belongs to the Psychic. 

Ideas belong to the soul. 

Real-Idea belongs to the evolving soul. 

Ideas, thoughts, facts are in Time. 

Real-Idea lies in simultaneous Time. 

Ideas become silent in the Timeless. 

They come to life as Real-Idea when Time and Timeless co-exist integrally in simultaneous Time – in the 

Supermind. 

Man working on facts positively in his married life will be happy. 

Work on thoughts will make life dynamically expansive. 

His working on Ideas will make his life dynamically creative in all sides. 

Real-Idea moves to divine life. 

Ego shed in family is eternal joy and endless happiness. 

Shedding ego inwardly will prompt the other to shed his ego partly. 

The force is conscious. (p. 88 The Life Divine) 

The force in the family is from the relationship of the husband and wife. 

When he is good to her, he expects the full result. 

When he is not good, he implies the force is not conscious. 

Force is conscious for us when our temperaments meet happily or otherwise. 

But Force is always conscious. 

He thinks the facts he suppresses are unknown to her. 

But he can see his wife acting as if she knows. It is true. 

What the whole town knows about a Man, many Men conceal with others, as if it is a secret. 

Let the Man grant to himself that all his thoughts and deeds are fully known to his wife and reorder 

his life. 

It will be a blank page with all the cards above the table. 

Suspicion, doubt, disbelief, and the carping and caviling that arises out of them will vanish in one stroke. 

Man will emerge into pure happiness, if not JOY. 

Thus he will be taking her fully into his confidence. 

Confidence begets confidence. 

Confidence is a psychological bridge of rare significance. 

It will lead to loyalty. 

Except a spouse determined to be perverse because he enjoys being so, all the rest will be won over by this 

attitude. 

Everywhere there is a key, a secret, a supreme secret, rahasyam uttamam . 

In married life one should not try to dominate the other. 

It is unpardonable to humiliate the spouse. 

The key is to treat the spouse as one to whom you owe all your goodwill. 

Being pleasant with a view to pleasing the spouse is the mantra. 
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Life is more sensitive than Man. 

Your attitudes are at once responded to by life. 

Man has to overcome his opinion. 

Life has no opinion or prejudice to overcome. 

Be good, generate goodwill. The spouse will respond. If not, life will make the other respond. 

Consider what is common to both. Don’t go by your own standard. (p. 97-98 – The Life Divine) 

Insisting on one’s preference is domination. 

Accepting another’s preference is submission. 

Neither is desirable as there will be later repercussions in the opposite side. 

Between vegetarian and non-vegetarian food, the former is common which is one accepting other’s 

preference. 

The common factor in these things is both want to enjoy food. 

There must be many food items both equally enjoy. 

More than that, there are very many items of life which both richly enjoy. 

Make an exhaustive list of them and confine life to them. 

Life will flower. 

Enjoyment of one aspect very much fully neutralizes not enjoying another aspect. 

The idea of rising to the other’s occasion works wonders here. 

One intent on pleasing the other drowns the other complaints. 

A house is essential for everyone. 

If buying a house is contentious, one in public life, trying to please the spouse suddenly gets power, is 

elected as MLA. And then the house goes to the distant background. 

It is palliative, not curative. 

Once some great energy is witnessed, each will find the other willing to radically compromise on their 

earlier insistence. 

கவைிப்பு: 

இது புற வளத்தின் அடிப்பதடயாகும். 

ஒரு சதாடர்தபக் கவைிப்பது ஒரு உடைடி வளமாக இருக்கும். 

அதிகாரத்துடன் வர்த்தகத்திற்கு இருந்த சதாடர்தப ஆங்கிபலயர்கள் கவைிக்கவில்தல. 

இது ொதாரண வளமா? இது அபத தளத்தில் இருக்கிறதா? 

சபாது நிதி திரட்டல்- தைியார் மூலதைம்- ஆகியதவ பதிைாறாம் நூற்றாண்டின் மிகப் சபாிய 

வளமாக இருந்தை. 

கல்வி மற்றும் உற்பத்திக்கு இதடபய இருக்கும் சதாடர்பிதை அசமாிக்கர்கள் கண்டைர். 

இந்த ஒரு கவைிப்தப அவர்கள் பின்பற்றியது அவர்கதள உலகத் ததலநிைட்தவராக்கியது. 

ஹிட்லரால் தன்னுதடய வாழ்க்தகக்கும் அரெியல் வாய்ப்புகளுக்கும் இதடபய இத்ததகய பல 

சதாடர்புகதளக் காண முடிந்தது. 

அது அவதர ஒரு ெர்வாதிகாாியாக மாற்றியது. 

உலகத்ததபய ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிதலயில் அவர் இருந்தார். 

நிதலகளுக்கு இதடபய இருக்கும் சதாடர்பு பமலும் சபாியது. 

அசமாிக்க ேைாதிபதி நிக்ென் இத்சதாடர்தபப் பார்த்ததால், தெைாவிற்கும் அசமாிக்காவிற்கும் 

இதடபய இருந்த வர்த்தகம் மூன்றாம் உலகப் பபாதர நிரந்தரமாகத் தடுத்தது. 

பயாகத்தில் எதிர்சகாள்ளப்படும் கஷ்டங்கள் திருமணத்திலும் உண்டு. 

1. தான் விரும்புவததப் பபால் இதறவன் செயல்பட பவண்டும், இதறவன் நிதைப்பது பபாலல்ல 

என்று மைிதன் விரும்புகிறான். 

(ஒவ்சவாரு மைிதனும் தன்னுதடய மதைவி தைக்குக் கீழ்ப்படிய பவண்டும் என்று விரும்புகிறான், 

அவளும் அவ்வாபற நடந்து சகாள்கிறாள்.) - அகந்ததயுடன் கூடிய சுயநலம். 

2. இதறவதை வழிபடுகிபறன் என்று அவன் கூறும்சபாழுது, இதறவன் அவைது ஆதெகதளப் 

பூர்த்தி செய்ய பவண்டும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கிறான்.  

(ெந்பதாஷத்தத விரும்பும் ஆபணா அல்லது சபண்பணா அதத மற்றவரது இழப்பில்தான் 

விரும்புவர்.) - ஆழ்மை அகந்ததயுடன் கூடிய சுயநலம். 

3. உண்தமயாகபவ இதத விரும்புபவர்கள், நதடசபற பவண்டும் என்று மட்டும் விரும்புவார்கள், 

ஆைால் அதத ஆரம்பிப்பது ொத்தியமில்தல என்பததக் காண்பர். 
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(சுலபமாகச் ொத்தியமாகக்கூடிய ெிறிய செயதலயும் ஆரம்பிக்க மாட்டார்கள்.)- மைதின் விழிப்பு, 

உடலின் பொம்பபறித்தைம்.  

4. ஆரம்பிப்பவன் விதரவில் சவளிபயறி விடுகிறான். விடாமுயற்ெி அாிதாைது. 

(அவர்களது திடநம்பிக்தககளுக்கும் அவர்கள் உண்தமயாக இருப்பதில்தல.) ொதிப்பது முதல் 

சபாிய ெிரமம். 

5. விடாமுயற்ெி செய்பவர்களும் இலக்கிற்கு ெற்று முன்பாகபவ நிறுத்தி விடுகின்றைர். அவர்கள் 

முழுதமயாை முயற்ெி எடுப்பதில்தல. 

( தன்னுணர்வுடன் கடந்து வந்த கஷ்டங்கள், ஆழ்மைதில் சதாடர்ந்து இருக்கும்.) ேீவியத்தின் மீது 

ொராம்ெத்தின் வலியுறுத்தல். 

6. அந்த நிதலயில் முயற்ெிதய முழுவதுமாகத் தீர்த்து விட்டால், அடுத்த நிதலக்கு அது எடுத்துச் 

செல்லும். மைிதன் அததத் தாண்ட மறுக்கிறான். 

(உண்தமயாை காதலும், நல்சலண்ணமும் மட்டுபம ததழக்கும்.) - தங்களது தாழ்ந்த ேீவியத்தத 

மக்கள் பநெிக்கின்றைர். 

7. கடந்து செல்ல, ஒருவர் பதழய பழக்கங்கதள விட்டு விட்டு புதிய பழக்கங்கதளப் சபற்றுக் 

சகாள்ள பவண்டும். 

(மாற ஆதெப்படும் ஒருவர் தன்னுதடய குடும்ப சகௌரவத்தத வலியுறுத்த விரும்புவார்.) 

8. இததைச் செய்யும் ஒரு ெிலரும் இறுதிவதர சதாடர்ந்து செல்வதில்தல. 

(பின்பற்றுவதற்குக் கடிைமாக இருக்கும் தெத்தியக் கல்வியின் ெட்டம் இதுதான்.) - இங்கு ஒருவர் 

தெத்தியத்திற்கு மாறுகிறார். 

வாழ்வில், திருமணம் மற்றும் பயாகத்தின் ஒத்த விஷயங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளை. 

பத்து தெத்தியக் கல்வியின் விதிகளில் ஏபதனும் ஒன்றிதை ஆரம்பிப்பது கடிைம் ஆகும். 

மறதியின் வடிவத்தில் அறியாதம ததலதூக்கும். 

மறதி, மாறுவதற்கு மறுப்பது, கட்டுப்படுத்த இயலாதம, சதளிவாக இருப்பததக் கவைிக்க 

முடியாமல் இருப்பது, பலமுதற மீண்டும் மீண்டும் பதால்வியதடவதத மீண்டும் முயற்ெி செய்ய 

மறுப்பது, இரண்டாம்பட்ெ காரணங்கள், பொம்பபறித்தைம், சுய கிரகிப்பு என்று அறியாதமதய 

வதகப்படுத்தலாம். 

பகுதிகள் அதன் நிதலயில் எவ்வளவுதான் உயர்ந்தாக இருந்தாலும் அவற்தறவிட முழுதம 

எப்சபாழுதுபம பமன்தமயாைதுதான்.  

அதன் முழுதம எல்லா நிதலகளிலும் உள்ளது. 

மைிதன் இததை தன் ஆழ்மைதில் சபற்றுக் சகாண்டிருக்கிறான். 

விலங்கிற்கு இது உள்ளுணர்வாக உள்ளது. 

இததத் தாவரங்கள் உயிர் வாழும் விதமாக அனுபவிக்கின்றை. 

பூமி, பிருத்வி, இதத அவற்றின் வாழ்வில் சகாண்டுள்ளது. 

ஆழ்மைதில் இருப்பதத பமல்மைதில் சபற முதலில் ஒருவர் அதத இழக்க பவண்டும், பின்ைர் 

மீண்டும் சபற பவண்டும்.  

ஒருவர் அததத் பதர்ந்சதடுத்தால் மட்டுபம அவரால் அதத இப்சபாழுது சபற்றுக்சகாள்ள முடியும். 

அததச் ொதிப்பதற்காை அறிவு அவாிடம் உள்ளது. 

அன்பர்களுக்கு இது எளிது, ஏசைைில் அவர்கள் அதழத்தால் அன்தை அதத நடத்திக் 

சகாடுப்பார். 

இததைச் சுருக்கமாகச் சொன்ைால்: 

கட்டாயமற்ற கட்டுப்பாடு. 

சபாதுவாை வழக்கில் இது நல்ல நடத்தத என்று அதழக்கப்படுகிறது. 

உண்தமயாை நல்ல நடத்தத உள்ள எந்த ஒரு மைிதனும் அவைது வாழ்க்தகயில் ெந்பதாஷமின்றி 

இருக்க முடியாது. 

நல்ல நடத்தத என்பது ஒரு முழு உறவு, ஆபராக்கியமாை உறவு. 

ஒரு பகுதி, எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருந்தாலும் முழுதமக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியும். 

முழுதம, எவ்வளவு தாழ்ந்ததாக இருந்தாலும் பகுதிதயக் காயப்படுத்தாது. 

எவ்வளவுதான் மதிப்புவாய்ந்ததாக இருந்தாலும் நம்மிடமுள்ள எததயும் மதிப்பிடக் கூடாது. 

மற்றவாிடம் உள்ள குதறந்தபட்ெ பண்தபயும் மதிக்க பவண்டும்.  

மற்றவாிடம் உள்ள ெிறிய பண்தபயும் மதிப்பது, நம்மிடம் உள்ள மிகப் சபாிய பண்தபக் 

காட்டிலும் மதிப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். 

நன்ைடத்ததயுடன் ஆரம்பித்து, நற்குணம் மற்றும் நல்ல ஆளுதமதய வளர்த்துக் சகாள்வபத 

தைித்துவம் ஆகும். 
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ேடம், உணர்வு, மைம், ஆன்மீகம் என்ற நிதலகளில் தைித்துவம் உயருகிறது. 

ஒருவர் எங்கிருக்கிறாபரா அங்கு இததப் சபற்றுக் சகாள்ளலாம். 

அந்த நிதலயில் ஒருவர் தைது அகந்தததயக் தகவிட பவண்டும், மைததப் புறக்கணிக்க 

பவண்டும். அது காலம் மற்றும் அந்தத்திலிருந்து சவளி வர உதவும். 

எதிர்விதை ஆற்றாமலிருப்பதும் சபாறுதமயும் சபாிய அளவில் உதவும். 

மைித வாழ்வில் இதவ அதமதி அல்லது ொந்தமாகக் காணப்படுகின்றை. 

சமன்தமயாை பபச்சு இததைச் ொதிக்க பமலும் அதிகமாக உதவும். 

எந்த ஒரு திறனும் - பநரந்தவறாதம, ஒழுங்குமுதற- அதத அன்பருக்கு அளிக்கிறது. 

இதடவிடாத நிதைவு இதவ அதைத்ததயும் உள்ளடக்கும். 

வாழ்வு இதறவைின் அற்புதங்களால் நிதறந்துள்ளது. மைிதன் இதற்கு மாறாைததக் காண 

விரும்புகிறான். 

சமன்தமயாை பபச்சு வாழ்வில் சமன்தமதய உருவாக்குகிறது, நமது வாழ்க்தகத் 

துதணயிடமிருந்துதான் அதிக அளவில் எழும்.  

ஸ்ரீ அரவிந்தாின் குரல் ஆழ் கிணற்றிலிருந்து எழுவது பபாலிருக்கும். 

குடும்ப ெந்பதாஷத்தத அதிகாிக்க இது ஒரு மார்க்கமாகும். 

ஆழ்ந்த பயாக சமௌைத்தின் குடும்பப் பதிப்பப சமன்தமயாை பபச்ொகும். 

யார் இததத் பதர்ந்சதடுக்கிறாபரா, அவர் அதிக அளவில் பயைதடய இததப் படிப்படியாகச் 

செய்யலாம், அல்லது காலப்பபாக்கில் படிப்படியாக முடிசவடுக்கலாம். 

மைதில் காலப்பபாக்கில் படிப்படியாக முதிர்ச்ெி அதடகின்ற முடிவு மிகவும் ெக்திவாய்ந்ததாக 

இருக்கும். 

சமௌைம் நயமற்றததக் கதரக்கிறது; வன்முதறயும் சமௌைத்தில் தன்தை இழக்கிறது. சகட்ட 

எண்ணம் சமௌைத்தில் செயல்பட முடியாது. 

சமன்தமயாகப் பபெபவா அல்லது பபொமல் இருப்பதற்பகா எடுக்கும் தீர்மாைம் சூழதல 

உயர்த்துகிறது, பமம்படுத்துகிறது. 

ெிாிக்கபவ சதாியாத கணவபைா அல்லது மதைவிபயா ெிாிக்க ஆரம்பிப்பர். 

பபொமல் இருப்பதாபலா அல்லது சமன்தமயாகப் பபசுவதாபலா ஒருவர் மற்றவர் மைதில் 

இருப்பர். 

அந்த எதிர்பார்ப்பு மற்றவாிடம் திருப்திதய உருவாக்குகிறது, பமலும் அதிகமாகக் கிதடக்க 

அவதர ஏங்க தவக்கிறது. 

பலைளிக்கும் மாற்றங்கதளக் கவைிக்காமல் இருந்தால், பலன்கள் பமலும் அதிகமாக இருக்கும். 

அடுத்தவாின் ஞாைத்தத நாம் கவைிக்கும்சபாழுது, சூழல் பமலும் முக்கியமாக ஒருவரது சுயமும் 

அதிகாிக்கிறது. சுய அறிவு ொதிக்கும் ெக்தியாகும்.  

ெண்தடயின் சூழல் இருக்கும் வீட்டில் இதுபவ சொர்க்கமாக இருக்கும். 

சமன்தமயாை பபச்சு அல்லது முன்தபவிட பமலும் சமன்தமயாகப் பபெ முடிசவடுப்பது, 

நல்சலண்ணத்ததயும், பநர்மதறயாை சூழதலயும் உருவாக்குகிறது, அங்கு பதங்கி இருக்கும் ெிறிய 

பவதலகள் திடீசரைப் பூர்த்தியாகின்றை.  

சமன்தமயாகப் பபசுவதில் அதடயும் சவற்றியின் அளதவப் சபாறுத்து, வாழ்க்தக எவ்வாறு 

நம்தம விட்டுச் சென்றபதா அபத விதத்தில் நம்மிடம் மீண்டும் வரும். 

வியக்கத்தக்க சவற்றி கிதடத்த பின்பும் சமன்தமயாகப் பபசுவதிலிருந்து மாற ெிலர் விரும்புவர். 

முயற்ெிக்கு முன்பு இருந்ததவிட, வாழ்க்தக பமலும் ெந்பதாஷமாக இருப்பதத அவர்கள் காண்பர். 

இது பபான்ற எந்தசவாரு கட்டுப்பாடுகளும், பநர்மதறயாை மைதின் அதமப்பின் மூலம் 

பலப்படுத்தப்பட்டால் அதவ ெிறந்த பலதை அளிக்கும்.  

ஒவ்சவாரு கட்டுப்பாடும் ஒரு திறைாகும், அணுகுமுதற ஆற்றலாகும். 

எவ்வளவு குதறவாக இருப்பினும், விடாமுயற்ெி பலைளிக்கும், பலன்கதளத் திரட்டும்.  

பரம்சபாருபள பிரபஞ்ெமாகியுள்ளது. 

நமக்குத் சதாிந்திருக்கும் மிகப் சபாிய உண்தம, பவசறாரு சபாிய உண்தமதயக் 

சகாண்டிருக்கலாம்.  

தன்னுதடய மதைவி எல்லா விஷயங்களிலும் தன்தைத் திருப்திப்படுத்த பவண்டும் என்று ஒரு 

கணவன் விரும்புவான். 

தன்னுதடய ஆதெகதளப் பூர்த்தி செய்யபவ கணவன் இருக்கிறான் என்று மதைவிக்கும் சதாியும். 

திருமணத்திற்கு ஒரு உயர்ந்த இலக்தக ஏற்றுக்சகாள்வபத அவர்களுக்கு நல்லது.  

ஒரு பவதள தற்ெமயம் சதாடக்கத்தில் இருவரும் ஒருவதர ஒருவர் திருப்திப்படுத்த பவண்டும் 

என்றிருக்கலாம். 
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பணம்தான் முக்கியம் என்று ஆண் நிதைக்கலாம். 

மைித ெந்பதாஷம் அததவிடப் சபாியது என்று அவன் கருதட்டும். 

தன்னுதடய சகௌரவபம முக்கியம் என்று அவன் ஆழமாக விரும்பலாம். 

மதைவியின் சகௌரவமும் குடும்ப சகௌரவத்திற்குள் அடங்கியுள்ளது என்று அவனுக்குத் சதாிய 

பவண்டும். 

ெமூக அந்தஸ்து மைிதனுக்கு மிகவும் முக்கியம். 

சொந்த குடும்பத்தின் பண்புகபள அவனுக்கு உயர்ந்த ெமூக அந்தஸ்ததப் சபற்றுத் தரும் என்று 

அவனுக்குத் சதாிய பவண்டும். 

ஒரு பட்டம், பவதல, பணக்கார குடும்பத்துடன் திருமண ெம்பந்தபம தைது வாழ்வின் எல்லாமும், 

முடிவாைதும் என்று ஆண் நிதைக்கிறான். 

அவனுதடய குழந்ததகள் இதவ அதைத்ததயும் அதற்கு பமலும் அதிகமாகவும் சபற்றுக் 

சகாள்ளும் வதகயில், மிக உயர்ந்த பண்புகதள அவன் கண்டுபிடிக்கட்டும்.  

தன்னுதடய குழந்ததகளின் விமாிதெயாை திருமணம் ஒன்பற தைது வாழ்க்தகயில் மிகவும் 

விரும்பத்தக்க நிகழ்வாக இருக்கும் என்று ஒருவருக்குத் சதாியும். 

தற்சபாழுது இருக்கும் பண்புகதளவிட உயாிய பண்புகளுடன் வாழ்வது, குழந்ததகளின் 

திருமணங்கதள கற்பதைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் ெிறப்பாக நடத்தி தவப்பது என்பதுதான் 

பமலும் சபாிய உண்தமயாகும். 

பவதலயிலிருந்து ஓய்வு சபற்ற பிறகு தைக்குக் கிதடக்கும் பாதி வருமாைத்துடன் மகனுதடய 

வருமாைமும் பததவப்படும் என்பது ஒருவருக்குத் சதாியும்.  

அவன் தன்னுதடய கடதமகள் அதைத்ததயும் நிதறபவற்றும்சபாழுது தன்னுதடய ஓய்வூதியம், 

தான் வாங்கிக் சகாண்டிருந்த மாத ெம்பளத்ததக் காட்டிலும் அதிகமாக இருப்பததப் பார்ப்பான். 

சபாருள்ாீதியாகப் பார்க்கும்சபாழுது வீடு என்பது இன்றியதமயாததாகும். 

இல்லம் என்பது வீட்தடக் காட்டிலும் பமலாைது, ஏசைைில் அது பமலும் ஒரு ெிறந்த வீட்தட 

உருவாக்கும். 

நதடமுதறதயயும், உறுதியாக இருப்பததயும் மைிதன் பபாற்றுகிறான். 

மிகத் தூய்தமயாை, தத்துவாீதியாை, சதய்வீகத் தன்தம சபாருந்தியைசவல்லாம் உறுதியாை 

உண்தமகதள உருவாக்கும். 

ஆண் பவசறங்கும் வலியுறுத்தாத வதகயில் மாமைாாிடம் வலியுறுத்துவான். 

மாமைாாின் குடும்பத்தத தைது பபால் பாவித்து, தார்மீகப் சபாறுப்தபயும் எடுத்துக் சகாண்டால், 

அவர்களது பார்தவயில் அவனுதடய மாியாதத பமலும் உயரும். 

ஆண், குடும்பம் தன்னுதடய பதடப்பு என்று உணருகிறான். 

அவன், தன் குடும்பத்தால்தான் உருவாக்கப்பட்டவன் என்பதத அவன் சதாிந்துசகாள்ள 

பவண்டும். 

சவளிப்பதடயாை முரண்பாட்டிற்குப் பின்ைால் ஏற்றுக்சகாள்ளத்தக்க ஒரு ஒப்புதல் இருக்கிறது.(p. 

2 The Life Divine) 

பபச்சு வார்த்தத நடக்கும்சபாழுது ‘இல்தல’ என்று சொல்வது ஒருவர் சவளிப்படுத்த விரும்பாத 

சதளிவாை ‘ஆமாம்’ என்பதாகும் என்பது சபரும்பாலும் புாிந்துசகாள்ளப்படுகிறது.  

டார்ெியின் விஷயத்தில் ஆரம்பத்தில் பவண்டாம் என்று வன்தமயாக அவன் கூறிைாலும் பின்ைர் 

ஆதெயுடன் அவதள ஏற்றுக்சகாண்டான். 

யார் ஒருவருக்கு இந்த உண்தம சதாியுபமா அல்லது அவரது திருமண வாழ்க்தகயில் இந்த 

உண்தம சவளிப்படுவதத அறிந்துசகாள்ள விருப்பம் இருக்கிறபதா, அவரது இன்ைல் நிதறந்த 

வாழ்க்தக மகிழ்ச்ெிகரமாை வாழ்க்தகயாக மாறிவிடும். 

எவ்வளவுதான் இக்கருத்திதை அறிந்திருந்தாலும், பவண்டாம் என்ற ஆணித்தரமாை பதில் 

கிதடக்கும்சபாழுது தாைாகபவ அவரது பதழய குணம் ததல தூக்கும்.  

ஆழ்மை ஆயத்த நிதல தன்தை சவளிப்படுத்திக்சகாள்ள அனுமதிக்காத அளவிற்கு விழிப்புடன் 

இருப்பபத ஒரு கட்டுப்பாட்டின் மிகச் ெிறந்த பததவ.  

கீழ் தளத்தின் ஒப்புததல மைம் அங்கீகாிக்கும் தருணம், வாழ்க்தகயில் ஒரு திருப்பு முதை 

ஏற்பட்டு, வாழ்க்தக முழுவதும் ஒருவர் ெிடுெிடுசவன்று இருப்பது மாறி நிரந்தரப் புன்ைதக 

அவாிடம் எழும். 

இது பபான்ற முரண்பாடுகள் பல்பவறு நிதலகளில் உள்ளை. 

இந்த மைப்பான்தம செயல்படுவததக் கண்டவுடன் அவர் இரண்டு விஷயங்கதளச் செய்ய 

பவண்டும்,   

1. அந்த நிதலயிலுள்ள அதைத்துப் பிரச்ெிதைகதளயும் தீர்த்து விடுவது. 
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2. அடுத்த நிதலக்கு உயருவது. 

இத்ததகய எளிய ஒற்தறப் பாிமாணத்ததக் சகாண்ட ஒரு உபாயம் வாழ்க்தக 30% உயர்வு 

அதடந்தததப்பபான்ற ஒரு உணர்தவ அளிக்கும், ஆைால் உண்தமயில் உயர்வு .003% தான் 

இருக்கும். ஒரு ெிறிய இடத்தின் குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் அதிக பலன் கிதடத்தது பபான்ற 

பதாற்றத்தத அளிக்கும். 

இந்தியாவில் நாம் காணும் சுபீட்ெம், நாடு பல நூற்றண்டுகதளக் கடந்து, பணக்கார நாடுகளின் 

நிதலதய எட்டியுள்ளதுபபால் பதான்றுகிறது. ஆைால் உண்தமயாை புள்ளிவிவரங்களின்படி இது 

1500 டாலாிடமிருந்து 1600 டாலர் அளபவ உயர்ந்துள்ளது, ஆைால் உலகத்தின் ெராொி வருமாைம் 

6000 டாலராகும், மிகவும் உயர்ந்த வருமாைம் 40, 000 டாலராக உள்ளது. இந்த எல்லா 

பொததைகளிலும் ஆரம்ப இலாபங்களின் அளவு முக்கியம் அல்ல, ஆைால் திருப்புமுதையும் 

குறிப்பாக விாிவதடயும் விஷயத்தில் இது சதாடருவதற்காை ஆற்றலும் முக்கியமாகும். 

எவபரனும் ஒருவர் (குறிப்பாக இருவரும்) திருமண வாழ்க்தகதய ெந்பதாஷமாக மாற்றுவதில் 

தீர்மாைமாக இருப்பது தவறபவ தவறாது. அவைது உபாயங்கள் பரம்பதரயாகத் சதாடரும் 

பண்பின் அடிப்பதடயில் செயல்படும்சபாழுது, அவைது வாழ்க்தக மற்றவர்களுக்கு ஒரு 

உதாரணமாக அதமயும். 

உண்தம நிதல இரு பகுதிகளாக தாழ்ந்த மற்றும் உயர் பகுதிகளாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளது. அதவ 

இதணக்கப்பட பவண்டும். 

மைிதன் அவைிடமுள்ள ஆழ்மைம் மற்றும் உயர்ேீவியத்தத இதணக்க பவண்டும்.  

திருமணத்தில் உள்ள உயர் ேீவியம் மற்றவாின் உயர்ந்த குணங்களாகும்.  

இங்கு, ஆழ்மைம் ஒருவாிடம் உள்ள தாழ்ந்த குணமாகும். 

உதாரணத்திற்கு, பகாபம் ஒருவரது குதற, சபாறுதம அடுத்தவரது திறன்.  

இதுதான் விஷயம் எைில், ஆண் தைது பகாபத்தத மதைவியின் சபாறுதமயிைால் ெமன்படுத்த 

பவண்டும். 

இதத அவன் அடிக்கடி பார்க்கிறான். 

வாழ்க்தக இரு வதககதளயும் இதணக்கும் இதுபபான்ற ஒரு நிகழ்விதை எடுத்துக்சகாண்டால், 

இதன் அற்புதத்தத மைிதன் கீழ்க்கண்டவற்றில் காணலாம்,  

1) இதன் தத்துவார்த்தமாை பிரம்மாண்டம் மற்றும் 

2) இதன் நதடமுதற மலர்ச்ெி. 

ஒரு நிகழ்வில் கணவன் அவனுதடய பகாபத்திைால் பத்தாயிரம் ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்படுத்தி 

விட்டான் என்று தவத்துக் சகாள்பவாம், மதைவி அவளுதடய சபாறுதமயிைால் நஷ்டம் 

ஏற்படாமல் பாதுகாத்ததுடன் பத்தாயிரம் அல்லது அறுபதிைாயிரம் ரூபாய்வதர இலாபமாக்கிக் 

காண்பித்தாள் எைில், கணவன் அதத ஒரு அதிர்ஷ்டமாகக் கருதுவான், இதுவும் உண்தமபய. 

வாழ்வில், இதன் தைிச் ெிறப்தபயும் அதற்கும் பமலாக பயாகத்தில் இதன் முக்கியத்துவத்ததயும் 

அவன் கணித்து பாராட்ட பவண்டியதவ,  

1) மதைவியின் ஆளுதமயின் சபருந்தன்தம மற்றும் 

2) புவியில் இறங்கிய அருளின் கருதண. 

முதலாவது, குடும்பத்தின் மை வளத்தத ஏராளமாகப் சபருக்கும். இரண்டாவது அதத நிதல சபறச் 

செய்வபதாடு சமௌைம், அதமதி, ொந்தம் பபான்ற ஆன்மீகச் ொத்தியங்கதளயும் அளிக்கும். 

ஒரு சவற்றி, துன்பத்திலிருந்து அவைது திருமண வாழ்க்தகதயக் காப்பாற்றவல்ல கணக்கற்ற 

பல்பவறு பொததைகதள வடிவதமக்க அவதைத் தூண்டும். 

டார்ெியின் காதல், எதிர்விதை ஆற்றாமலிருப்பது, சபருந்தன்தம ஆகியவற்றால் எலிெசபத் 

தன்னுதடய எாிச்ெல் குதறவததக் கண்டாள். லாங்பர்னுக்குக் கிதடத்த மூன்று வரங்கள் இதன் 

உடைடிப் பலைாக அதமந்தை. 

சபாறுதமயின்தம பகாபத்ததக் காட்டிலும் அதிக துன்பத்தத அளிக்கிறது. 

பபராதெ இரண்தடயும்விட பமாெமாைது . 

ஒரு ஆரம்ப சவற்றிதயச் ெந்தித்த ஒருவன் அவனுதடய மற்ற எல்லா குணங்களின் விஷயத்திலும் 

தன்னுணர்வுடன் செயல்பட பவண்டும். ஒரு இருட்டு அதறயில் ஒளிபயற்றியததப் பபால் வாழ்வு 

ஒளி சபறும். 

மைிதனுக்கு தைிப்பட்டது, உலகளாவியது, பிரபஞ்ெமயமாைது என்று மூன்று பாிமாணங்கள் 

உள்ளை. (p. 43, The Life Divine)  

ஆண் ஒரு மைிதன், ஒரு குடும்பத் ததலவன் மற்றும் சதய்வீகமாைவன். 

ஒரு நபராக அவன் தன்னுதடய மதைவிதய ெந்பதாஷமாகவும் திருப்தியாகவும் தவத்துக் 

சகாள்வான். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

34 

 

குடும்பத் ததலவைாக அவன் அவளுதடய வாழ்க்தகதய அபாிமிதமாகவும் அக வளம் 

உதடயதாகவும் ஆக்க முடியும்.  

சதய்வீகத்தன்தம சபாருந்தியவைாக இருக்கும்சபாழுது, தன்னுதடய ஆன்மீகத் துதணயாக 

இருக்க அவைால் அவதள இணங்க தவக்க முடியும். 

முதலாவதற்கு ெமூகக் கட்டுப்பாடு பததவ. 

இரண்டாவதற்கு மைதின் சுய கட்டுப்பாடு அவெியம்.  

கதடெியில் கூறப்பட்டது கடிைமாைது, ஏசைைில் குடும்ப வாழ்க்தகயில் பயாகத்தின் 

விதிமுதறகதள அவன் பின்பற்ற பவண்டும். 

இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது யாவும் ெமூக நடத்ததகபள. 

மற்றது எதுவாக இருந்தாலும் ொி, மைதின் சுய கட்டுப்பாடு தீவிர நல்சலண்ணமாகும். 

அடுத்தவதர தன்னுதடய அக உடன்பாடு என்று கருதுவபத பயாக சூத்திரம் ஆகும், அதாவது 

மதைவி என்ை செய்தாலும், அது தன்னுதடய ஆழ்மைதின் சவளிப்பாடு என்று கணவன் உணர 

பவண்டும்.  

மதைவியின் செயல்களுக்கு தான்தான் சபாறுப்பு என்று முழு மைதுடன் திரு சபன்ைட் எடுத்துக் 

சகாண்டது இந்த விதிக்கு ஒரு உதாரணமாகும். 

எலிெசபத்தின் நிந்ததைக்கு டார்ெியின் மபைாபாவம் மைதின் சுய கட்டுப்பாடாகும். 

பேன் தன்னுதடய நிதலதமதயப்பற்றி எந்த குதறயும் கூறாது ஏற்றுக்சகாள்வது, டார்ெிக்குப் 

பிங்கிலி அடிபணிவது ஆகியதவ ெமூகக் கட்டுப்பாடுகள் ஆகும். 

அன்பர்கள் இக்கதததய எடுத்துக்சகாண்டு தங்களது முயற்ெிக்குப் சபாருத்தமாை நிகழ்வுகதளத் 

பதர்வு செய்து, கததயின் அனுபவத்தின் மூலம் கற்றுக்சகாள்ளலாம். 

பேன் தைி நபராக நடந்துசகாள்கிறாள். 

பலடி காதாினுக்குப் பணியாத எலிெசபத் உலகளாவிய ஒரு நபராக நடந்துசகாள்கிறாள். 

அவளுதடய நிந்ததையால் எந்த வித பாதிப்தபயும் அதடயாத டார்ெி அதைத்ததயும் 

கடந்தவைாக நடந்துசகாள்கிறான். 

தைிமைிதைாக இருக்கும் ஒபர பாிமாணத்தின் மூலம் பமாக்ஷம் அதடயப்படுகிறது. 

இராமகிருஷ்ணரும், திருவாரூதரச் பெர்ந்த தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்வாமிகளும் அதடந்த உலகளாவிய 

நிதல நம் பாரம்பாியத்திற்குத் சதாியும், ஆைால் உலகளாவிய ஆளுதமதய அதடந்துள்ள ஒரு 

பயாகிதய உலகம் இதுவதர அறியவில்தல. 

தைிப்பட்ட நிதலதயத் தீர்த்த பின், ஒரு குடும்பஸ்தன் அல்லது ஒரு அன்பர் அந்த நிதலக்குள் 

நுதழய முடியும். 

குணத்தின் அந்தச் ொயதல பமாி தார்ைின் சபரும் செல்வம் சகாண்டுள்ளது. நம்மாலும் அது 

முடியும். 

அவளது தைிப்பட்ட திறனுக்கு கிதடத்ததல்ல சபம்பர்லி, அது இரகெியமாக உலகளாவிய 

நிதலக்கு விாிவதடகிறது. 

தைிமைிதைில் பிரபஞ்ெத்தத மீட்சடடுப்பதும், ேடநிதல ேீவியத்தில் ஆன்மீகத்தத 

மீட்சடடுப்பதும் அகந்தததயக் கதரப்பதற்காகும். (p. 51 The Life Divine) 

திருமணத்தில் கணவன் மதைவி இருவருக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவர் இதடபய ொதாரணக் 

கடதமகபள இருக்கும். நமது பநாக்கங்களுக்காக அவர்கதளத் தைிப்பட்ட நபராக கருத்தில் 

சகாள்ளலாம். 

கணவன்- ெம்பாதிப்பது, நிர்வாகம் செய்வது, காப்பாற்றுவது, குழந்ததகளுக்குக் கல்வி அளிப்பது, 

அவர்களின் உடல் நலம் பபணுவது, எதிர்கால வாழ்க்தக, நல்ல சபயதரக் காப்பாற்றுவது 

பபான்றதவ.  

மதைவி- குழந்ததகதள வளர்ப்பது, ெதமயல், உணவளிப்பது, குடும்பத்தின் நற்சபயதரக் 

காப்பாற்றுவது, மற்றவர் மீது விழிப்பாை கவைம் சகாள்வது, வீட்டிற்குத் பததவயாை ொமான்கள் 

வாங்குவதத நிர்வகிப்பது ஆகியதவ. 

ெந்பதாஷமாை திருமண வாழ்க்தகக்கு, நாம் ஒரு குடும்பத்தத எடுத்துக் சகாள்பவாம், எங்கு 

கணவன் மதைவி இருவரும் தங்களது குடும்ப ெந்பதாஷம் 40% இருக்க பவண்டும் என்று 

மதிப்பிடுகின்றைபரா, ஒருவர் அல்லது இருவருபம, ஒருவர் மற்றவருக்கும், குடும்பத்திற்கும் செய்ய 

பவண்டிய கடதமகளின் முழு பட்டியதலத் தயார் செய்து குடும்ப ெந்பதாஷம் எவ்வளவு ெதவிகிதம் 

வருகிறது என்பததப் பார்க்கும்சபாழுது ஒவ்சவாருவருக்கும் 40% கிதடப்பது ஆச்ொியமாக 

இருக்கும். ஒருவர் மற்றவதரப் பற்றிக் கருதாமல் இருவரும் தத்தம் கடதமகதள 100% 

நிதறபவற்றட்டும். 

ேடநிதல ெந்பதாஷம் 100% ஆக உயரும்.  
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உணர்வு நிதலயிலுள்ள கவைம், பாெம், மற்றவதரப் புண்படுத்தாமல் இருத்தல், அடுத்தவதரத் 

திருப்திப்படுத்தல், எதிர்விதை ஆற்றாமல் இருத்தல், சபாறுப்பு, பபான்றவற்றின் முழுதமயாை 

பட்டியதலத் தயார் செய்து, இவற்தற கணவன் மட்டுபம 100% பூர்த்தி செய்தால், அவைது 

உணர்வு நிதல ெந்பதாஷம் 100% -ஆக உயரும்.  

இருவருபம செய்தால் குடும்ப ெந்பதாஷமும், மகிழ்ச்ெியும் உயரும். 

மைதின் நிதலயில் முயற்ெி அதிகமாக இருக்கும், ஏசைைில் மைதின் திறன்கள் கிட்டத்தட்ட 

பன்ைிசரண்டு இருப்பதால் பட்டியல் நீண்டதாக இருக்கும். 

அடுத்தவர் கண்பணாட்டத்தத அறிந்துசகாண்டு அதத நதடமுதறப்படுத்திைால் மிகப் சபாிய 

அளவில் மாற்றம் எழும். 

இருவருபம இததப் பின்பற்றிைால், குடும்பம் அதடயாளம் காண முடியாத அளவிற்கு மாறும். 

மகிழ்ச்ெி ெந்பதாஷமாக மாறும். 

ெந்பதாஷம் ஆைந்தமாக மாறும். 

அதமதி அல்லது ெந்பதாஷம் தற்சபாழுது கிதடக்காத ொதாரண குடும்பங்கள், ஆன்மீக நிதலக்குச் 

செல்ல பவண்டிய அவெியமில்தல. 

பல வருடங்களாகத் சதாடர்ந்து ெந்பதாஷத்தத அனுபவித்து வரும் விதிவிலக்காை ெிலருக்கு, 

ஆன்மீக நிதல பமலும் நன்தம பயக்கும். 

ஒருவர் மற்றவருக்குச் ெரணதடவபத இதன் ஒரு கட்டுப்பாடு ஆகும். 

இதத அவர்கள் பின்பற்றிைால், இதுவதர பகள்விப்படாத அல்லது படித்திராத வாழ்வின் ஒரு 

ஆைந்தத்தத அனுபவிப்பார்கள்- நிதைத்தும் பார்க்க முடியாத சதாற்றிக்சகாள்ளும் ெக்தியின் 

ஆைந்தம் உணரப்படும். 

தற்காலிகமாக விளங்கும் அதைத்திற்கும் பின்ைால், நிரந்தரமாைது ஒன்றுள்ளது.(p. 70 – The Life 

Divine)  

குடும்ப ெந்பதாஷத்தின் பின்ைால் இல்லத்தின் உண்தம நிதல உள்ளது. 

பாெமும், அன்பும் இல்லத்தின் அடித்தளமாகும். 

அன்பும், பாெமும் முடிவாைது அல்ல; இதவ ஆைந்தத்திற்கு உாியதாகும். 

ேீவியம் மற்றும் அதன் ேீவைின் அனுபவபம ஆைந்தமாகும். 

பிரம்மத்தின் சுபாவம் ேீவைாகும். 

பிரம்மம் உலகத்ததப் பதடப்பதற்காக செயல்படுகிறது. 

மைித சுபாவத்தின் பநர்மதறயாைப் பக்கம் நற்குணத்தத பநெிக்கிறது. 

நாம் இததை அடிப்பதடயாகக் சகாண்டு, நமது வாழ்க்தகத் துதணயிடம் நல்சலண்ணத்தத 

செயல்படுத்த பவண்டும். 

நமது நிதலயிபலபய நிதலயாை குடும்ப சுபாவம் நிரந்தரமாக நிதலக்கும். 

பார்க்கப் பபாைால், ஒவ்சவாரு விஷயத்திற்கும் ஒரு அடிப்பதட இருப்பதால், நாம் அந்த 

அடிப்பதடதய அதடந்தால், நம்மால் தீர்க்க இயலாத எந்த ஒரு விஷயமும் தீர்வு அதடயும்.  

இயலாதமபய பகாபமாக சவளிப்படுகிறது. திறதை வளர்த்துக்சகாண்டு செயல்பட்டால், பகாபம் 

மதறந்து பபாகும். 

ஒருவரது இயலாதமதய அதடயாளம் காண்பபத திறதம ஆகும். 

அந்த அறிவின் அடிப்பதடயில் இருக்கும் உறுதி திறம்பட செயல்படுகிறது. 

கணவன் ெண்தட பபாடும் குணமுள்ளவைாக இருப்பான், அல்லது ெந்பதகப் பபர்வழியாக 

இருப்பான். 

அவைது ெந்பதகத்தின் காரணத்ததக் கண்டுபிடிக்க பவண்டும். ெமூக மூடநம்பிக்தககளின் கீழ் 

பவதல செய்யும் கிராமவாெியாக அவன் இருப்பான். அவ்வாறு இருப்பின் அதற்காக நாம் 

எதிர்விதை ஆற்றக் கூடாது. அவன் ெந்பதகத்ததக் தகவிடுவான். அது பபான்ற 

மூடநம்பிக்தகபயா அல்லது அபத மூடநம்பிக்தகபயா நம்மிடம் இருக்கிறதா என்று பார்க்க 

பவண்டும்.  

அதத முழுதமயாக அகற்ற பவண்டும். 

பணம், உயர்வு மைப்பான்தம, விஸ்வாெம் பபான்றவற்றில் இருக்கும் கணவைின் ெந்பதகம் 

மதறந்து விடும். 

எந்தசவாரு விஷயத்தின் அடிப்பதடக்குச் செல்ல பவண்டும். 

அது எதிர்மதறயாக இருந்தால், அதன் பநர்மதற அம்ெத்திற்குச் செல்ல பவண்டும். 

எப்சபாழுதும் பின்ைால் ஏபதா ஒன்று உள்ளது. 

பதால்வி என்ற பபச்சுக்பக இடமில்தல. 

முதல் முயற்ெியிபலபய சபரும்பாலும் பிரச்ெிதை மதறந்து விடும். 
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பமலும் எடுக்கப்படும் முயற்ெிகள் அதத வாய்ப்பாக மாற்றுவதற்பக பததவப்படும். 

இதவ யாவுபம தைிப்பட்ட முயற்ெிகள் ஆகும். 

நமது முயற்ெிகள் பரந்த அடிப்பதடதயக் சகாண்டும், ஒருங்கிதணந்தும் இருக்குபமயாைால், 

பலன்கள் உயர்ந்ததாக இருக்கும். 

ஆன்மாவின் மிகவும் ெக்திவாய்ந்த பகாட்பாட்டிதை நாம் பயன்படுத்திக்சகாள்கிபறாம்.  

இது எந்த பதால்விதயயும் அறியாது. 

திருமணம் மிகவும் எளிய விஷயமாகும். 

அன்பர்கள் இதத ஒரு மைதுடன் மைதத ஒருமுகப்படுத்தி முயற்ெி செய்யலாம். 

ஒரு அகந்ததயற்ற பார்தவக்கு அைந்தமாை சபரும் ெக்தி சவளிப்படுத்தும்.(p. 71 – The Life Divine) 

மைிதன் அகந்ததயில் புததந்துள்ளான். அைந்தத்தின் அற்புதங்கதள அவன் அறியான். 

திருமண பவண்டுபகாள் விடுக்கும் முன் டார்ெி இருந்தததப்பபால், திருமணம் செய்துசகாள்ளும் 

மைிதன் அவனுதடய ெின்ைத்தைம், சுயநலம், அகந்தத, அற்பமாை கடந்தகாலம், 

மூடநம்பிக்தககள் பபான்றவற்றில் மூழ்கி விடுவான். 

ெமூகச் சூழலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கும் திருமண வாழ்க்தக, மபைாாீதியாகப் பார்க்கும்சபாழுது, 

ஒருவர் மற்றவருதடய சுதந்திரத்துடன் ெந்பதாஷமாகத் சதாடர்புசகாள்ளும் ஒரு ததடயற்ற 

சுதந்திரமாகும். 

ஒரு அனுபவம் என்பதால் இதத விளக்க முடியாது. 

எண்ணங்கதள உண்தமகளால் விளக்க முடியாது. 

கருத்துகதள எண்ணங்களால் விளக்க முடியாது. 

முழு எண்ணத்தத, சதாிந்த கருத்துகளாலும் விளக்க முடியாது. 

புலன்களால் உண்தமகள் உணரப்படுகின்றை. அதவ பயனுள்ள தகவலாக 

முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. 

இரண்டு அல்லது அதற்கு பமற்பட்ட விஷயங்கதள மைம் அதன் ெிந்திக்கும் திறைால் 

ஒருங்கிதணக்கும்சபாழுது எண்ணம் உருவாகிறது. 

எண்ணங்களின் ொராம்ெபம கருத்துகள் ஆகும். 

உண்தமகளின் ஒருங்கிதணப்பு எண்ணங்கதள அளிக்கிறது. 

எண்ணங்களின் ஒருங்கிதணப்பு கருத்துகதள அளிக்கிறது. 

ெிந்திக்கும் ஆற்றலின் விதளபவ எண்ணமாகும். 

மைதின் அதைத்து ஆற்றல்களின் விதளபவ கருத்துகள் ஆகும். 

கருத்துகள் உண்தமயில் பமல்மைதின் ஆழத்தின் விதளவுகபள ஆகும். 

முழு எண்ணம் தெத்தியத்திற்கு உாியது. 

கருத்துகள் ஆன்மாதவச் பெர்ந்தது. 

முழு எண்ணம் சவளிவரும் ஆன்மாவுக்குாியது. 

கருத்துகள், எண்ணங்கள், உண்தமகள் காலத்தில் உள்ளை. 

முழு எண்ணம் மூன்றாம் நிதலக் காலத்தில் உள்ளது. 

கருத்துகள் காலமின்தமயில் சமௌைமாகி விடுகின்றை. 

மூன்றாம் நிதலக் காலத்தில் காலமும், காலமின்தமயும் ஒன்றாக இருக்கும்சபாழுது அதவ முழு 

எண்ணமாக உயிர் சபறுகின்றை- ெத்திய ேீவியத்தில். 

தைது திருமண வாழ்வில் விஷயங்களில் பநர்மதறயாகச் செயல்படும் ஆண் ெந்பதாஷமாக 

இருப்பான்.  

எண்ணங்களின் மீது செய்யப்படும் பவதல, வாழ்தவ ஆற்றல்வாய்ந்ததாக விாிவதடயச் செய்யும்.  

கருத்துகளின் அடிப்பதடயில் அவன் செயல்படுவது அவைது வாழ்தவ எல்லா பக்கங்களிலும் 

ஆற்றல்மிக்க பதடப்புள்ளதாய் மாற்றும். 

முழு எண்ணம் சதய்வீக வாழ்விற்கு மாறுகிறது. 

குடும்பத்தில் கதளயப்படும் அகந்தத நிரந்தர ெந்பதாஷமும், முடிவற்ற மகிழ்ச்ெியும் ஆகும். 

அகத்தில் அகந்தத கதளயப்படும்சபாழுது, அது மற்றவாின் அகந்தததய ஓரளவிற்குக் கதளய 

முற்படும். 

ெக்தி தன்னுணர்வுடன் உள்ளது. (p. 88 The Life Divine) 

கணவன் மதைவியிதடபய இருக்கும் உறவு குடும்பத்தின் ெக்தியாக அதமகிறது. 

கணவன், மதைவியிடம் நல்ல விதமாக நடந்துசகாள்ளும்சபாழுது அவன் முழுதமயாை பலதை 

எதிர்பார்க்கிறான். 

அவன் அவ்வாறு நடந்துசகாள்ளாதசபாழுது அவன் தன்னுணர்வின்றி ெக்திதயச் செலுத்துகிறான். 
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நமது மைவுணர்வுகள் ெந்பதாஷமாகபவா அல்லது மாறாகபவா ெந்தித்துக்சகாள்ளும் சபாழுது 

ெக்திதய நாம் உணர முடியும். 

ஆைால் ெக்தி எப்சபாழுதுபம உணரப்படுவதாக இருக்கும். 

தான் மதறத்து தவத்திருக்கும் உண்தமகள் மதைவிக்குத் சதாியாது என்று கணவன் 

நிதைக்கிறான்.  

ஆைால் மதைவி தைக்குத் சதாியும் என்பதுபபால் நடந்துசகாள்கிறாள் என்பதத அவன் 

பார்க்கிறான். இது உண்தமயாகும். 

ஒரு மைிததைப்பற்றி ஊர் முழுவதும் அறிந்திருக்கும்பபாது அதத இரகெியம் என்பதுபபால் பலர் 

அதத மற்றவர்களிடமிருந்து மதறக்கின்றைர். 

தன்னுதடய எல்லா எண்ணங்களும் செயல்களும் மதைவிக்குத் சதாியும் என்பதத அவன் 

உணர்ந்து, தன்னுதடய வாழ்க்தகதய அவன் ொி செய்து சகாள்ளட்டும். 

அவனுதடய விஷயங்கள் அதைத்தும் சவளிப்பதடயாக இருக்கும். 

இவற்றிலிருந்து எழும் ெந்பதகம், ஐயப்பாடு, குற்றம் காண்பது, குதர்க்கம் செய்வது பபான்றதவ 

ஒபர வீச்ெில் மதறந்து பபாகும். 

ெந்பதாஷம் அதடயாவிட்டாலும் மைிதன் சபரும் மகிழ்ச்ெி அதடவான்.  

இவ்வாறு அவன் தன் மதைவிக்கு முழுதமயாை நம்பிக்தக அளிப்பான். 

நம்பிக்தக நம்பிக்தகதயப் சபறும். 

நம்பிக்தக அாிய முக்கியத்துவம் சபற்ற மைதின் பாலமாகும். 

இது விஸ்வாெத்திற்கு வழி பகாலும். 

வக்கிரமாக இருப்பததபய விரும்புவதால் அவ்வாபற இருக்கத் தீர்மாைிக்கும் ஒரு கணவதைத் 

தவிர, மற்றவர்கள் அதைவதரயும் இந்த அணுகுமுதறயிைால் சேயித்து விடலாம். 

எல்லா இடத்திலும் ஒரு வழிகாட்டும் குறிப்பு, ஒரு இரகெியம், பமலாை ஒரு இரகெியம், இரகெிய 

உத்தமம் ஆகியதவ உள்ளை. 

திருமண வாழ்க்தகயில் ஒருவர் மற்றவதர ஆதிக்கம் செய்ய முயற்ெிக்கக் கூடாது. 

ஒருவர் மற்றவதர அவமாைப்படுத்துவது மன்ைிக்க முடியாததாகும்.  

நமது நல்சலண்ணம் முழுவதும் நமது வாழ்க்தகத் துதணக்பக உாித்தாைது எனும் விதத்தில் 

நடந்துசகாள்வபத முக்கியமாகும்.  

வாழ்க்தகத் துதணதயத் திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம் இைிதமயாக நடந்துசகாள்வபத தாரக 

மந்திரமாகும்.  

மைிததைவிட வாழ்விற்கு கூர் உணர்வு அதிகம். 

நமது அணுகுமுதறகளுக்கு வாழ்க்தக உடைடியாகப் பதிலளித்து விடுகிறது.  

மைிதன் தன்னுதடய அபிப்பிராயத்தத சவற்றிசகாள்ள பவண்டும். 

சவற்றிசகாள்ள வாழ்க்தகக்கு எந்தவித அபிப்பிராயபமா அல்லது பாரபட்ெபமா கிதடயாது. 

நல்லவைாக இருக்க பவண்டும், நல்சலண்ணத்தத சவளிப்படுத்த பவண்டும். வாழ்க்தகத் துதண 

இதற்குப் பதிலளிப்பர். அப்படிப் பதிலளிக்காவிட்டால் வாழ்க்தக அவர்கதள பதிலளிக்க தவக்கும். 

இருவருக்கும் சபாதுவாக இருப்பததக் கருத பவண்டும். நமது நிதலதய தவத்து 

மதிப்பிடக்கூடாது.(p. 97-98 – The Life Divine) 

ஒருவர் தைது விருப்பத்தத வலியுறுத்துவது ஆதிக்கம் செலுத்துவதாகும். 

அடுத்தவரது விருப்பத்தத ஏற்றுக்சகாள்வது அடிபணிதலாகும். 

இரண்டுபம விரும்பத்தக்கதல்ல, ஏசைைில் மற்றவாிடம் இதன் விதளவு பின்ைர் ஏற்படும். 

தெவ, அதெவ உணவில் முதலாவது அதிகமாக வழக்கத்தில் உள்ளபடியால் இதில் ஒருவர் 

மற்றவரது விருப்பத்தத ஏற்றுக்சகாண்டு விடுவார்.  

இந்த விஷயங்களில் சபாதுவாை அம்ெமாக இருப்பது இருவருபம உணதவ இரெிக்க 

விரும்புவதுதான். 

இருவருக்குபம இரெிக்கும் பல உணவுப் சபாருட்கள் இருக்க பவண்டும். 

அதற்கும் பமலாக இருவருபம சபாிதும் விரும்பும் பல விஷயங்கள் வாழ்வில் உள்ளை. 

இவற்றின் முழுதமயாை ஒரு பட்டியதலத் தயார் செய்து அவற்றிற்குள் வாழ்தவக் கட்டுப்படுத்த 

பவண்டும். 

வாழ்வு மலரும். 

ஒரு அம்ெத்தத முழுதமயாக அனுபவிப்பது மற்சறாரு அம்ெத்தத அனுபவிக்காமல் இருப்பதத 

ெமன் செய்து விடும்.  

மற்றவரது ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உயர பவண்டும் என்கிற எண்ணம் இங்கு அற்புதங்கதள 

நிகழ்த்தும். 
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மற்றவதரத் திருப்திப்படுத்த பவண்டும் என்கிற ஒருவரது எண்ணம் அவர் குதற கூறுவததத் 

தடுத்து விடுகிறது.  

வீடு அதைவருக்கும் மிகவும் முக்கியம். 

வீடு வாங்குவது என்பது சதால்தல தரும் விஷயமாக இருப்பின், சபாது வாழ்வில் இருக்கும் 

ஒருவர், வாழ்க்தகத் துதணதயத் திருப்திப்படுத்த முயலும்சபாழுது திடீசரை அதிகாரம் கிதடத்து, 

MLAவாக பதர்வு செய்யப்படுகிறார். பின்ைர் வீடு வாங்கும் விஷயம் பின்னுக்குப் பபாய்விடுகிறது.  

இது அப்பபாததக்கு ஒரு தீர்வாக இருக்கிறபத தவிர முழுதமயாை தீர்வாகாது. 

சபாிய ெக்திதய ஒருமுதற காணும்சபாழுது, இருவருபம தங்களது முந்ததய வலியுறுத்ததலத் 

சதாடராமல் இருப்பததக் காண்பர். 

Life will change its dimension. 

All the strategies adumbrated here are live and creative in the sense they grow on what they feed. 

Therefore the possibility of failure is nowhere on the horizon. 

Initially we attempt at a compromise. 

Later the initial compromise will reveal seeds of true reconciliation. 

The goal is the Marvel. 

Even if we take one step towards it, it will appear we have reached the ultimate goal. 

Sachchidananda expresses delight in the objects. Man seeks the objects, misses delight.  

(p. 99 The Life Divine) 

Man avidly seeks the degree, oblivious of the educational value. 

Man seeks power, forgets service. 

Man seeks the woman, knows not the wife. 

Essence is forgotten, externals are sought after. 

Form matters, not the contents. 

Taste matters, not health. 

What is the inner value of the wife, the inmost value of the husband. 

Often in an unseemly quarrel, people ask “Am I not a Man?” 

The wife is, apart from being a wife and a woman, a person. 

Sit down quietly, decide to be impartial, rational, think as Lizzy thought after rejecting Darcy’s letter 

vehemently twice. 

“My wife is a person. She has her own inner longings as a person. Her own sensitivities are sacred for her. 

She has her own values she values. Let me find them out.” – say this to yourself. 

You will feel that till now you have not known her at all. Find out ten or twenty such points. Choose from 

five or six with which you can readily relate and relate with all of them fully. Your marriage will be newly 

born. What matters in marriage is the spouse knows your aspiration, values it. It is psychological attention. 

Such attention in a class or office is enough to make a dull student or a refractory employee the best student 

or a model employee. 

Attention itself is rewarding. 

Psychological attention is wholesome, rewarding, creative of a new personality. 

One who cannot usually pass an exam, by this method will be first in the class. 

One, who cannot relate with anyone, will manage teams of workers for long years. 

If you know how to observe the other’s soul in action and growth, he will be reborn as a giant. 

A clumsy husband can thus become orderly. 

Except truth speaking, anything else can be achieved by this method. 

The Rishis refused pleasure as it comes with pain. We transform it. (p.109, 110 – The Life Divine) 

A husband is angry. The wife avoids such occasions. It is wise. 

A wife is impatient. The husband avoids such situations. It is good. 

Instead, if you know why he is angry, your knowledge will lessen the force of his anger. 

Often it may be in your power to remove the cause of his anger. 

Thus you come to know the physical cause. It helps physically. 

You may be able to know the psychological cause. In case you are able to remove it, the results will be 

greater. 

The greater positive results will raise the level of atmosphere at home. 

Further if you can know the corresponding words, thoughts, feelings in you that occasion his anger, it is a 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

39 

 

deeper force when it is removed. 

Such an effort when pursued will lead to transformation. 

Impatience in the wife is caused by several outer or inner occasions. 

There will be corresponding points outer or inner in the husband. 

Effort to remove anything is sincerity. 

Sincerity is an unfailing power. 

Such efforts are parallel to raising one’s salary from 20, 000 to 50, 000. 

Of course, such effort, also, often raises the salary like this as a by-product. 

A bank is started by a rich man. 

He receives deposits, and lends money. 

He is the repository of the local wealth. 

The question of loss is not for a bank. 

Marriage gives a family. 

Family is a source of health, joy, support, etc. 

As banks occasionally fail, the family can also occasionally fail in periods of national depression. 

Even that has been avoided by many banks since their inception three or four hundred years ago. 

Make the family a source of higher joy, it will never fail. 

Perennial rivers do not dry. If anything, they swell beyond measure. 

There is no waste in Nature. (p. 89 The Life Divine) 

What all people achieve in fifty or hundred years, some are capable of achieving in five or ten years. 

Their activities appear to be wasteful to the onlookers. 

For him an extraordinary gain is seen. He overlooks the apparent waste. 

Nature attempts infinite works simultaneously achievable in centuries or millenniums and completes it in 

some years or decades. 

Man sees the process as a huge waste. 

In Nature, even the apparent waste in an achiever’s life too, is not there. 

Every particle of energy achieves thousand-fold as the entire work is integrated. 

Devotees who are willing to extend freedom to the spouses can witness Money, material, opportunity are 

wasted in enormous measure, as by Mrs. Bennet. She spent all the £2000 whereas she could have limited it 

to £1000 or even £500. Mr. Bennet out of helplessness allowed her to snatch that freedom from him. In the 

usual course the girls would have married Men with £200 or £500 at best, had their father saved £20, 000 or 

even £30, 000. He never gave her freedom willingly but it happened. An unheard of luck descended on 

the family. 

We know Miss King with £10, 000 opted for Wickham with £200. 

Apart from domestic joy, the devotee who offers freedom to her husband (or his wife) will fully understand 

this principle of Sri Aurobindo. 

The ecological destruction of the present decades is likely to give evolutionary wisdom to humanity. 

It is worth thirty thousand years of experience. 

On top of that when the change over occurs, we will see every item now seen destroyed, will have served a 

great end. 

In the whole book this one principle stands out as something of a wonder, as it reveals the exact nature of 

the Absolute. 

The Absolute combines the greatest thrift and the greatest waste. 

வாழ்வு அதன் பாிமாணத்தத மாற்றும். 

இங்கு பகாடிட்டுக் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள அதைத்து உபாயங்களும், அதவ எதைால் 

வளர்க்கப்பட்டைபவா, அதற்பகற்றார்பபால் வளருவதால் ேீவனுடனும் பதடப்பாற்றலுடனும் 

உள்ளை. 

அதைால் பதால்வி என்பபத கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம்வதர இல்தல. 

ஆரம்பத்தில் நாம் உடன்பாட்டிற்கு முயலுகிபறாம். 

பின்ைர் ஆரம்ப உடன்பாடு உண்தமயாை ெமரெத்தின் வித்துகதள சவளிப்படுத்தும். 

இலக்கு அற்புதமாகும். 

நாம் அதத பநாக்கி ஓர் அடி எடுத்து தவத்தாலும், முடிவாை இலக்தக நாம் அதடந்துவிட்டதாகத் 

பதான்றும். 
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சபாருட்களில் ெச்ெிதாைந்தம் ஆைந்தத்தத சவளிப்படுத்துகிறது. மைிதன் சபாருட்கதள 

நாடுகிறான், ஆைந்தத்ததத் தவற விடுகிறான்.(p. 99 The Life Divine) 

கல்வியின் மதிப்பு சதாியாமபலபய மைிதன் பட்டம் சபற விதழகிறான்.  

மைிதன் அதிகாரத்தத நாடுகிறான், பெதவதய மறந்து விடுகிறான். 

மைிதன் சபண்தண நாடுகிறான், மதைவிதயத் சதாிந்துசகாள்வதில்தல.  

ொரம் மறக்கப்பட்டு விடுகிறது, புறபம நாடப்படுகிறது. 

பதாற்றபம முக்கியமாக உள்ளது, உட்சபாருள் அல்ல. 

ருெி முக்கியமாக இருக்கிறது, உடல் நலம் அல்ல. 

மதைவியின் அக மதிப்பு என்ை, கணவைின் முக்கியமாை மதிப்பு என்ை? 

ஒரு சபாருத்தமற்ற ெண்தடயில், மக்கள் “நான் ஆண் அல்லவா?” என்று பகட்கிறார்கள். 

ஒரு மதைவி, ஒரு சபண்மணி என்பததயும் தாண்டி, மதைவி என்பவள் ஒரு நபரும் ஆவாள். 

அதமதியாக உட்கார்ந்து, பாரபட்ெமின்றி, விபவகத்துடன், டார்ெியின் கடிதத்தத வன்மத்துடன் 

இரண்டு முதற நிராகாித்த பின்பும், எலிெசபத் எண்ணியததப்பபால் ெிந்திக்க பவண்டும். 

“என்னுதடய மதைவி ஒரு தைி நபராவாள். ஒரு நபராக அவளுக்குள்ளும் அக ஏக்கங்கள் உண்டு. 

அவளுதடய நுண்ணுணர்வுகள் அவளுக்கு முக்கியம். அவள் முக்கியமாகக் கருதும் ெில சொந்த 

பண்புகள் அவளுக்கு இருக்கின்றை. அவற்தற நான் கண்டுபிடிக்க பவண்டும்.”- இதத நாம் 

நமக்பக சொல்லிக்சகாள்ள பவண்டும்.  

அவதள இதுவதர நாம் அறிந்திருக்கபவ இல்தல எை நாம் உணருபவாம். இது பபான்ற பத்து 

அல்லது இருபது இடங்கதளக் கண்டுபிடிக்க பவண்டும். உடைடியாகத் சதாடர்புசகாள்ளக் கூடிய 

ஐந்து அல்லது ஆறு இடங்கதளத் பதர்ந்சதடுத்து அவற்றுடன் முழுதமயாக சதாடர்புசகாள்ள 

பவண்டும். புதிதாக திருமணம் நடந்தது பபாலிருக்கும். கணவபைா அல்லது மதைவிபயா ஒருவர் 

மற்றவருதடய ஆர்வத்தத அறிந்துசகாண்டு அதத மதிப்பபத திருமணத்தில் முக்கியம். இது 

மபைாாீதியாை கவைம் ஆகும். பள்ளியிபலா அல்லது அலுவலகத்திபலா இம்மாதிாியாை கவைம் 

மந்தமாை மாணவதை ெிறந்த மாணவைாகவும், பிடிவாத குணமுள்ள ெிப்பந்திதய ெிறந்த 

ெிப்பந்தியாகவும் மாற்றப் பபாதுமாைது. 

கவைபம சபரும் பலதை அளிக்கும். 

மபைாாீதியாக கவைம் அளிப்பது முழுதமயாைது, பலன் தரக்கூடியது, புதிய ஆளுதமதய 

உருவாக்கும் திறனுதடயது. 

சபாதுவாகப் பாீட்தெயில் பதர்வு சபற இயலாதவர்கள், இம்முதறதயப் பின்பற்றி வகுப்பில் முதல் 

மாணவைாக விளங்கலாம். 

எவருடனும் சதாடர்பு ஏற்படுத்திக்சகாள்ள முடியாத ஒருவர், பல வருடங்களுக்கு சதாழிலாளர்கள் 

பலதர நிர்வகிப்பார். 

மற்றவரது ஆன்மாவின் செயல்பாட்தடயும் வளர்ச்ெிதயயும் கவைிக்கத் சதாிந்த ஒருவர், மாசபரும் 

மைிதராக மீண்டும் பிறப்பார். 

குழப்பம் நிதறந்த கணவன் ெீராக பவதல செய்பவைாக மாறுவான்.  

உண்தம பபசுவததத்தவிர, மற்ற அதைத்தும் இம்முதறயால் அதடய முடியும்.  

இன்பம் துன்பத்துடன் இதணந்து வருவதால் ாிஷிகள் இன்பத்தத ஏற்க மறுத்தைர். நாம் அததத் 

திருவுருமாற்றுகிபறாம்.(p.109, 110 – The Life Divine) 

கணவன் பகாபமாக இருக்கும்சபாழுது அதுபபான்ற தருணங்கதளத் தவிர்ப்பது மதைவியின் 

புத்திொலித்தைம் ஆகும்.  

மதைவி சபாறுதமயின்றி இருக்கும்சபாழுது, கணவன் அத்ததகய சூழ்நிதலதயத் தவிர்ப்பது 

நல்லது. 

இதற்குப் பதில் அவனுதடய பகாபத்தின் காரணம் மதைவிக்குத் சதாிந்தால், அவனுதடய 

பகாபத்தத அவள் தணிக்கலாம். 

சபரும்பாலும் அவனுதடய பகாபத்தின் காரணத்தத அகற்றும் திறன் மதைவியிடபம இருக்கும். 

இவ்வாறு நாம் ேடநிதலக் காரணத்தத அறிகிபறாம். இது உடல்ாீதியாக உதவுகிறது. 

மபைாாீதியாை காரணத்தத அறிந்துசகாள்ள நம்மால் முடியலாம். இதத அகற்ற முடிந்தால் பலன் 

பமலும் சபாியதாக இருக்கும். 

உயர்ந்த பநர்மதறயாைப் பலன்கள் வீட்டின் சூழதல உயர்த்தும். 

கணவைது பகாபத்ததக் கிளப்பிய வார்த்ததகள், எண்ணங்கள், உணர்வுகள் ஆகியதவகதள 

அவள் அறிந்தால், இவற்தற எல்லாம் அகற்றும்சபாழுது அது மிகப் சபாிய ெக்தியாக மாறும். 

இத்ததகய முயற்ெிதய விடாது சதாடரும்சபாழுது, இது திருவுருமாற்றத்திற்கு வழி பகாலும். 
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சவளியிலிருந்பதா, உள்ளிலிருந்பதா எழும் பல்பவறு ெந்தர்ப்பங்கள் மதைவியிடம் 

சபாறுதமயின்தமதய உண்டாக்குகின்றை. 

இதன் அக அல்லது புற சதாடர்புதடய இடங்கள் கணவைிடம் இருக்கும். 

எததயும் அகற்ற முயற்ெிப்பது உண்தமயாக இருப்பதாகும். 

உண்தம ஒருபபாதும் பதால்வி அதடயாத ஒரு ெக்தியாகும். 

இத்ததகய முயற்ெிகள் ஒருவரது வருமாைத்தத 20, 000-த்திலிருந்து 50, 000 ஆக உயர்த்துவது 

பபான்றது. 

இத்ததகய முயற்ெி சபரும்பாலும் வருமாைத்தத இது பபால் உபாிப் சபாருளாக உயர்த்தும். 

ஒரு வங்கி ஒரு செல்வந்தரால் சதாடங்கப்படுகிறது. 

அவர் தவப்பு நிதிதயப் சபற்றுக் சகாள்வார், கடன் அளிப்பார். 

உள்ளூர் செல்வத்தின் களஞ்ெியமாக அவர் இருக்கிறார். 

வங்கிக்கு இழப்பு என்ற பகள்விக்பக இடமில்தல. 

திருமணம் ஒரு குடும்பத்தத அளிக்கிறது. 

குடும்பம் உடல் நலம், ெந்பதாஷம், ஆதரவு ஆகியவற்தற வழங்குகிறது. 

வங்கிகள் ெில பநரங்களில் நஷ்டப்படுவததப்பபால், நாட்டின் சபாருளாதார வீழ்ச்ெியின் பபாது 

குடும்பமும் ெில பநரங்களில் நஷ்டப்படலாம்.  

முன்னூறு, நானூறு வருடங்களுக்கு முன் பதான்றிய பல வங்கிகள்கூட இததத் தவிர்த்து 

வந்துள்ளை. 

குடும்பத்தத உயர்ந்த ெந்பதாஷம் அளிக்கும் ஒன்றாக உயர்த்திைால், அது ஒருபபாதும் பதால்வி 

அதடயாது. 

ேீவநதிகள் வரண்டு பபாவதில்தல, அதவ அளவுக்கு அதிகமாக சபருக்சகடுத்து ஓடும். 

இயற்தகயில் விரயம் என்பபத கிதடயாது. (p. 89 The Life Divine) 

பலரும் ஐம்பது அல்லது நூறு வருடங்களில் ொதிப்பதத, ெிலரால் ஐந்து அல்லது பத்து 

வருடங்களில் ொதிக்க முடியும். 

பார்ப்பவர்களுக்கு அவர்களது செயல்கள் பயைற்றதவபபால் பதான்றும். 

அவன் அொதாரணப் பலதைக் காண்பான். சவளிப்பதடயாை விரயத்தத அவன் சபாருட்படுத்த 

மாட்டான். 

நூறு அல்லது ஆயிரம் வருடங்களிலும் ொதிக்கக்கூடிய அளவற்ற பவதலகதள இயற்தக ஒபர 

பநரத்தில் முயல்கிறது. அதத ெில வருடங்களில் நிதறவு செய்கிறது. 

மைிதன் இச்செய்முதறதய சபாிய விரயமாகப் பார்க்கிறான். 

ொதித்தவாின் வாழ்வில் காணப்படும் சவளிப்பதடயாை விரயம்கூட இயற்தகயில் இல்தல. 

பவதல முழுவதும் ஒருங்கிதணக்கப்பட்டுள்ளதால் ஒவ்சவாரு துளி ெக்தியும் ஆயிரம் மடங்கு 

ொதிக்கும். 

கணவன் அல்லது மதைவி ஒருவர் மற்றவருக்கு அளிக்கும் சுதந்திரத்திைால் அளவுக்கு அதிகமாை 

பணம், சபாருள், வாய்ப்பு ஆகியதவ திருமதி சபன்ைட் விரயம் செய்தததப்பபால் விரயம் 

ஆவததக் காண்பர். £1000 அல்லது £500ஆக செலதவக் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய இடத்தில் அவள் 

£2000 முழுவததயும் செலவழித்தாள். இயலாதம காரணமாக திரு சபன்ைட் தன்ைிடமிருந்து 

சுதந்திரத்தத அவள் எடுத்துக்சகாள்ள அனுமதித்தார். திரு சபன்ைட் இருபதாயிரம் பவுன் அல்லது 

முப்பதாயிரம் பவுன் அளவு பெர்த்து தவத்திருந்தாலும் சபண்களுக்கு இருநூறு அல்லது முன்னூறு 

பவுன் வருமாைம் உள்ள மருமகன்கபள கிதடத்திருப்பர். அவர் விரும்பி மதைவிக்கு சுதந்திரம் 

அளிக்கவில்தல, அது தன்ைால் நிகழ்ந்தது. இதுவதர பகள்விப்படாத அதிர்ஷ்டம் குடும்பத்திற்குக் 

கிதடத்தது. 

£10, 000 வருமாைம் சகாண்ட மிஸ் கிங் £200 மட்டுபம சகாண்டிருந்த விக்காதமத் 

பதர்ந்சதடுத்திருந்தாள். 

வாழ்க்தகத் துதணக்கு சுதந்திரம் அளிக்கும் அன்பர், குடும்ப மகிழ்ச்ெி சபறுவது மட்டுமல்லாமல், 

ஸ்ரீ அரவிந்தாின் இக்கருத்திதை முழுதமயாகப் புாிந்துப்தரட்டனுக்கப்தரட்டனுசகாள்வார். 

தற்சபாழுததய காலங்களின் சுற்றுச் சூழல் அழிவு, மைித குலத்திற்கு பாிணாம ஞாைத்ததக் 

அளிக்கக்கூடும். 

முப்பதாயிரம் ஆண்டுகள் அனுபவத்திற்கு ஈடாைது இது. 

மாற்றம் ஏற்படும் காலத்தில், தற்சபாழுது அழிந்துவிட்டிருக்கும் ஒவ்சவாரு விஷயமும், அவற்றால் 

இயன்ற அளவிற்கு பெதவ செய்திருப்பதத நாம் பார்க்கலாம்.  

இப்புத்தகம் முழுவதிலும் இந்த ஒரு கருத்து ஓர் அற்புதமாகத் தைித்து நிற்கிறது, ஏசைைில் இது 

பிரம்மத்தின் உண்தமயாை சுபாவத்தத சவளிப்படுத்துகிறது. 
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மிகப் சபாிய ெிக்கைத்ததயும் விரயத்ததயும் பிரம்மம் இதணக்கிறது. 

Romance 

On page 114 of The Life Divine He speaks of moving from force to being. 

It means one breaks out of karma. 

The westerner does not believe in karma and therefore his progress is far greater than ours. 

But there are hundreds of occasions in their lives where destiny and fate play a role. 

Whether he believes in it or not, at another higher level, fate does work. 

They have a way of accepting karma saying, “It is like that”. 

In married life those who believe in horoscope know the husband is a good for nothing, that the wife 

will leave him after some years, etc. Taking to Mother, these ill effects are effaced by itself. 

Let us take a marriage where life is a constant unbearable strife and the horoscope confirms it. 

Let the Man or woman move from force to being. The whole life will change dramatically overnight. How 

to move is a question answered in these pages over a dozen times. 

அமரகாதல் 

‘தி தலப் டிதவன்’ பக்கம் 114-ல் பகவான் ெக்தியிலிருந்து ேீவனுக்கு நகருவததப் பற்றிப் 

பபசுகிறார். 

இது கர்மத்திலிருந்து ஒருவர் விடுபடுகிறார் என்றாகிறது. 

சவளி நாட்டிைர் கர்மத்தத நம்புவதில்தல, ஆதலால் அவர்களுதடய முன்பைற்றம் 

நம்முதடயததவிட மிகவும் அதிகமாக உள்ளது.  

ஆைால் விதியும், ததலசயழுத்தும் பங்கு வகிக்கும் நூற்றுக்கணக்காை ெந்தர்ப்பங்கள் அவர்களது 

வாழ்க்தகயில் உள்ளை. 

அவன் அதத நம்புகிறாபைா இல்தலபயா, விதி பவசறாரு சபாிய நிதலயில் பவதல செய்யும். 

அவர்கள் கர்மத்தத “இது இப்படித்தான்" என்று ஏற்றுக் சகாள்வார்கள். 

திருமண வாழ்க்தகயில், ோதகத்தில் நம்பிக்தக உள்ளவர்களுக்கு கணவன் எதற்கும் பயைில்தல, 

ெில வருடங்கள் கழித்து மதைவி பிாிந்து விடுவாள் என்பது சதாிந்திருக்கும். ஆைால் 

அன்தையிடம் வந்த பிறகு இதவ எல்லாம் தாபை அகன்று விடும். 

எப்சபாழுதும் ெச்ெரவாக இருக்கும் திருமண வாழ்க்தகதய எடுத்துக்சகாள்பவாம், ோதகமும் இதத 

உறுதி செய்கிறது. 

கணவபைா அல்லது மதைவிபயா, ெக்தியிலிருந்து ேீவனுக்கு நகரட்டும். ஒபர நாளில் வாழ்க்தக 

வியக்கத்தக்க வதகயில் மாறிவிடும். இதத எவ்வாறு செய்வது என்பதுதான் இப்பக்கங்களில் 

பலமுதற விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

6. “I who knew what he was.”   

Errors do not happen only by ignorance. 

Taste of ignorance is more than compelling. (p. 1068 The Life Divine)  

Lingering in ignorance positively, the subconscious organises itself, negatively the subconscious organises 

into an obstacle. 

Man’s memory travelling to the past is an indulgence of the subconscious. 

Man’s thinking dwelling on the past is the same. 

To Man misfortune is not something to be avoided. 

He is capable of lingering in its attachment. 

Misfortune or good fortune, both are experiences for him. 

The first impression carries a charm of its own. 

Even when it is distasteful, being the first impression, Man tends to repeat it. 

Irritation of elders, leaders, friends is like that. 

Even unpalatable impressions assert for repetition. 

It is the vital characteristic we see in Elizabeth. 

More than enjoying life, Man tends to experience it. 

For experience good as well as bad, events do not much matter sometimes. 

In one word Mother summarises human behavior as ‘unconsciousness’. 

When a blind Man walks through a house, it is absolutely useless for anyone to comment on his unseeing 

actions. 

He can only act like that. 

It is a wonder she saw the rational light after reading his letter. 
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History tells us from 1825 till now Man refuses to see the havoc speculation is doing. 

His method of correction is to organise the error. 

In the infinite resourcefulness of everything including error there is hope for relief temporarily. 

Error repeated relieves for a while. 

Mrs. Bennet was past even this anachronism. 

She wanted to go to Brighton after the elopement. 

It is not the knowledge that achieves, but the strength that is expressed as inner attitude and outer 

strategy through a positive tact of the moment. 

Knowledge is of the Mind. Attitude translates the knowledge into inner vital power. 

Strategy is the outer expression of that inner power. 

Strategy is general, tactics is particular. 

The fundamental rights are enshrined in the constitution as the will of people. 

The elected representatives turn it into an Act of Parliament which empowers the executive of the Ministry. 

Government based on that Act passes orders – G.O. (Government Order) 

In the implementation of an order rises the executive procedures and the public usage that is custom. 

People meet their fundamental rights as the department’s custom. 

Work is completed when the chain is unbroken and every link is right. 

It is called complete Act. 

Calling is the consummate consecration. 

All these links and the powers they express are summarized in essence in calling. 

As a result of consecration, Mother commissions the forces we are not able to move. 

The work is completed. 

Now as we call, Her atmosphere descends. 

The atmosphere commissions the forces we are unable to move. 

Atmosphere is general, Presence is particular. 

Calling brings down Her presence on the issue to directly bear. 

It is easier to consecrate than to call Her from the right depth. 

The next best is to say ‘Let Thy Will be done, not my will’. 

That was the Mantra Mother used always. 

It is most difficult to repeat it sincerely. 

One can use three formulas if he reaches his tether end. 

1. May my surrender be complete. 

2. May I become a being of gratitude. 

3. Let Thy Will be done, not my will. 

It is an age old cardinal rule of any accomplishment that only strength when expressed all the way through 

rightly achieves in perfection. 

Culture is the capacity of one’s courtesy that can only see the very best aspects of another. 

Darcy did this to her. She was, in spite of her vituperative abuse, innocent in his eyes. Mind certainly could 

not see it. What saw that was the soul. The divine soul is always in the Presence of the Absolute. 

In Supermind Man is always in the presence of the Absolute. 

In the Marvel, will matter be always in the presence of the Absolute? 

The immutable Purusha is silent, incapable of creation as it cannot move. 

Purusha, the Brahman who can be mutable or immutable or both at once is the integral Brahman of Sri 

Aurobindo. 

The Divine soul exists in the One and the Many consciously. 

All beings exist likewise unconsciously. 

Man doing so is the evolution of his spirit. It is his yoga. 

One starts doing so in the other Man’s point of view. 

That is culture described above – to be aware of the other Man’s best aspects only – as the other Man is 

aware only of his strengths. 

The other Man’s point of view is the Many entering into relationship with the other members of the Many. 

It is to give the extended practical sense of cosmic unity and enjoyment. 

The cell phone increases the prosperity of the nation. 
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All communications are extended prosperity. 

Progress is prosperity, prosperity is progress. 

Material prosperity makes way for spiritual prosperity. 

Culture is psychological prosperity. 

Values are spiritual prosperity. 

Any movement is product. 

Every thought is creative. 

Silence is more creative than thought. 

Silence and Peace together is God. 

Absence of movement is Silence. 

Absence of structure is Peace. 

Structure is the form of the inner being of objects. 

Form is the outer structure of events and objects. 

“அவன் எப்படிப்பட்டவைாக இருந்தான் என்பது எைக்குத் சதாியும்.” 

அறியாதமயால் மட்டுபம தவறுகள் ஏற்படுவதில்தல. 

அறியாதமயின் ருெி மிகவும் ருெிக்கிறது.(p. 1068 The Life Divine)  

சதாடர்ந்து பநர்மதறயாக அறியாதமயிபலபய இருக்கும்சபாழுது ஆழ்மைம் தன்தைபய 

முதறப்படுத்திக்சகாள்ளும், எதிர்மதறயாக ஆழ்மைம் ஒரு ததடயாக முதறப்படுத்திக் சகாள்கிறது. 

கடந்த காலத்தில் பயணிக்கும் மைிதைின் ஞாபகம் என்பது ஆழ்மைதில் ஆழ்ந்து இருப்பதாகும். 

மைிதைின் ெிந்ததை கடந்த காலத்தில் லயிப்பதும் இதுபவதான். 

மைிதனுக்கு துரதிர்ஷ்டம் என்பது தவிர்க்க பவண்டிய ஒன்றல்ல. 

அவன் எதில் பற்று தவத்திருக்கிறாபைா அதில் லயிக்கக்கூடிய திறன் அவனுக்கு உண்டு. 

துரதிர்ஷ்டபமா அல்லது அதிர்ஷ்டபமா, இரண்டுபம அவனுக்கு அனுபவங்கள்தான். 

முதல் அபிப்பிராயத்திற்கு அதனுதடய ஒரு வெீகரம் உண்டு. 

அது ருெியற்று இருந்தாலும், முதல் அபிப்பிராயம் என்பதால் மைிதன் அதத மீண்டும் மீண்டும் 

சதாடருவான். 

வயதாைவர்கள், ததலவர்கள், நண்பர்கள் ஆகிபயாரது எாிச்ெல் அத்ததகயது. 

ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாத அபிப்பிராயங்கள்கூட மீண்டும் மீண்டும் சதாடர வலியுறுத்துகின்றை.  

இது நாம் எலிெசபத்திடம் காணும் முக்கிய குணமாகும். 

வாழ்தவ ெந்பதாஷமாக அனுபவிப்பததவிட, மைிதன் அதத அனுபவமாகப் சபற விரும்புகிறான்.  

நல்ல அனுபவம் மற்றும் சகட்ட அனுபவம் இரண்டிற்கும் நிகழ்வுகள் ெில ெமயங்களில் அவ்வளவு 

முக்கியமாக இருப்பதில்தல. 

மைித நடத்தததய அன்தை ஒபர வார்த்ததயில், ‘தன்தை அறியா நிதல’ என்கிறார். 

கண் சதாியாத மைிதன் வீட்டினுள் நடந்து செல்லும்சபாழுது, அவன் காண முடியாத செயல்களின் 

மீது யாரும் கருத்து சதாிவிப்பது முற்றிலும் பயைற்றதாகும்.  

அவைால் அவ்வாறு மட்டுபம செயல்பட முடியும். 

டார்ெியின் கடிதத்ததப் படித்தபின் அவள் அததப் புாிந்துசகாண்டது ஆச்ொியத்திற்குாியதாகும். 

ஊக வணிகம் ஏற்படுத்தும் அழிதவ மைிதன் உணர மறுப்பதத, 1825-ஆம் ஆண்டு முதல் 

இன்றுவதர ொித்திரம் நமக்குக் கூறி வருகிறது. 

பிதழகதள ஒழுங்கதமப்பபத அவன் திருத்தம் செய்யும் முதறயாகும். 

பிதழகள் உள்பட அதைத்தின் அளவற்ற வளங்களில், தற்காலிகமாை நிவாரணத்திற்கு நம்பிக்தக 

உள்ளது. 

பிதழதய மீண்டும் மீண்டும் செய்வது ெிறிது பநரத்திற்கு நிம்மதிதய அளிக்கும். 

இந்த முரண்பாட்டிதைக்கூட திருமதி சபன்ைட் கடந்து விட்டாள். 

ஓடிப்பபாகும் நிகழ்வுக்குப் பிறகும் அவள் பிதரட்டனுக்குச் செல்ல ஆதெப்பட்டாள். 

ொதிப்பது ஞாைமல்ல, அத்தருணத்தின் பநர்மதறயாை திறதம மூலம் அகத்தின் 

மைப்பான்தமயாகவும், புற உபாயமாகவும் சவளிப்படும் வலிதமபயயாகும்.  

ஞாைம் மைதிற்குாியது. அணுகுமுதற ஞாைத்தத அகத்தின் உயிாின் ெக்தியாக மாற்றுகிறது. 

உபாயம் அக ெக்தியின் புற சவளிப்பாடு ஆகும். 

உபாயம் சபாதுவாைது, உத்தி குறிப்பிடத்தக்கது. 

அடிப்பதட உாிதமகள் அரெியல் அதமப்பில் மக்களின் விருப்பமாக சபாறிக்கப்பட்டுள்ளை. 

மக்களால் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் அதவ நாடாளுமன்றத்தின் ஒரு ெட்டமாக 

மாற்றப்பட்டு, அதமச்ெரதவயின் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகின்றை.  
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அந்தச் ெட்டத்தின் அடிப்பதடயில் அரொங்கம் ஆதணதயப் பிறப்பிக்கிறது. G.O. (Government 

Order) 

ஒரு ஆதணயின் செயல்பாட்டில் வழக்கமாக நிர்வாக நதடமுதறகளும், மக்களின் பயன்பாடும் 

விதளகின்றை. 

அரசுத் துதறயின் மரபாக மக்கள் தங்களது அடிப்பதட உாிதமகதளப் சபறுகிறார்கள். 

சதாடர்புவிட்டுப் பபாகாமல் ஒவ்சவாரு இதணப்பும் ொியாக இருந்தால் பவதல பூர்த்தியாகும். 

இது முழுதமயாை செயல் என்று அதழக்கப்படும். 

அதழப்பு பூரணமாை ெமர்ப்பணம் ஆகும். 

அதழப்பில் இந்த அதைத்து இதணப்புகளும், அதவ சவளிப்படுத்தும் ெக்திகளும் ொராம்ெத்தில் 

சுருக்கப்பட்டுள்ளை. 

ெமர்ப்பணத்தின் பலைாக நம்மால் நகர்த்த முடியாத ெக்திகதள அன்தை செயல்படுத்துகிறார். 

பவதல பூர்த்தியாகிறது. 

அன்தைதய நாம் இப்சபாழுது அதழக்கும்சபாழுது அன்தையின் சூழல் உருவாகிறது. 

நம்மால் நகற்ற முடியாத ெக்திகதள சூழல் செயல்படுத்தும்.  

சூழல் சபாதுவாைது, இருத்தல் குறிப்பிடத்தக்கது. 

அந்த விஷயத்தத பநரடியாகத் தாங்குவதற்காக, அதழப்பு அன்தைதய அதன் முன் சகாண்டு 

இருத்துகிறது. 

ொியாை ஆழத்திலிருந்து அன்தைதய அதழப்பததவிட ெமர்ப்பணம் சுலபமாைது. 

அடுத்து ‘தங்களது திருவுள்ளப்படி நடக்கட்டும், எைது விருப்பமல்ல’ என்று கூறுவது ெிறந்தது. 

இந்த மந்திரத்ததத்தான் அன்தை எப்சபாழுதும் கூறுவார். 

இதத ெிரத்ததயுடன் மீண்டும் மீண்டும் கூறுவது மிகவும் கடிைம். 

ஒருவர் தைது எல்தலதய எட்டிைால், அவர் மூன்று சூத்திரங்கதளப் பயன்படுத்தலாம். 

1. என்னுதடய ெரணாகதி முழுதம அதடயட்டும். 

2. நான் நன்றியுதடய ேீவைாக மாற பவண்டும். 

3. தங்களது திருவுள்ளப்படி நடக்கட்டும், எைது விருப்பமல்ல. 

சதாடர்ந்து சவளிப்படுத்தப்படும் வலிதம, பூரணத்துவத்தத எட்டும் என்பபத எந்த ஒரு 

ொததையின் சதான்று சதாட்டு இருக்கும் முக்கியமாை ெட்டமாகும்.  

கலாச்ொரம் அடுத்தவரது மிகச் ெிறந்த அம்ெங்கதள மட்டுபம பார்க்கக்கூடிய ஒருவரது பண்பின் 

திறைாகும். 

டார்ெி இதத அவளுக்குச் செய்தான். அவள் அவதூறாக நிந்ததை செய்தபபாதும் அவனுக்கு அவள் 

ஒரு தவறும் செய்யாதவளாகக் காட்ெி அளித்தாள். மைதால் இதத நிச்ெயமாக உணர 

முடியவில்தல. ஆன்மா மட்டுபம இததப் பார்த்தது. சதய்வீக ஆன்மா எப்சபாழுதும் பிரம்மத்தின் 

முன்ைிதலயில் உள்ளது. 

ெத்திய ேீவியத்தில் மைிதன் எப்சபாழுதும் பிரம்மத்தின் முன்ைிதலயில் உள்ளான். 

அற்புதத்தில் ேடம் எப்சபாழுதும் பிரம்மத்தின் முன்ைிதலயில் இருக்குமா? 

மாறுபாடற்ற பிரம்மம் சமௌைமாக இருக்கிறது, அதைால் அதெய முடியாது என்பதால் பதடக்கும் 

திறன் அதற்கில்தல. 

மாறுபட்டும், மாறுபாடற்றும் அல்லது உடைடியாக இரண்டுமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மைாை 

புருஷாபவ ஸ்ரீ அரவிந்தாின் பூரண பிரம்மன் ஆகும்.  

சதய்வீக ஆன்மா ஏகன், அபைகன் இரண்டிலும் விழிப்புடன் உள்ளது.  

எல்லா ேீவன்களும் இபதபபால் தங்கதள அறியாது உள்ளை. 

மைிதன் இவ்வாறு நடந்துசகாள்வது அவைது ஆன்மாவின் பாிணாம வளர்ச்ெியாகும். இது 

அவைது பயாகம்.  

அடுத்தவர் கண்பணாட்டத்தில் ஒருவர் இததத் சதாடங்குகிறார். 

அது பமபல விவாிக்கப்பட்டுள்ள கலாச்ொரமாகும் - அடுத்தவரது ெிறந்த அம்ெங்கதள மட்டுபம 

சதாிந்துசகாள்வது - ஏசைைில் அவர் தைது வலிதமகதள மட்டுபம சதாிந்து தவத்திருப்பார். 

அபைகன், அபைகைின் மற்ற அங்கத்திைர்களுடன் சதாடர்புசகாள்வது அடுத்தவர் 

கண்பணாட்டம் ஆகும். 

பிரபஞ்ெ ஒற்றுதம மற்றும் ெந்பதாஷத்தின் நீட்டிக்கப்பட்ட நதடமுதற உணர்தவ இது அளிக்கும். 

தகப்பபெி நாட்டின் செல்வ வளத்தத அதிகாிக்கச் செய்கிறது. 

அதைத்து சதாதலத் சதாடர்புகளும் நீட்டிக்கப்பட்ட சுபீட்ெபம ஆகும். 

முன்பைற்றம் சுபீட்ெமாகும், சுபீட்ெம் முன்பைற்றமாகும். 

சபாருள்ாீதியாை சுபீட்ெம் ஆன்மீக சுபீட்ெத்திற்கு வழி வகுக்கிறது. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

46 

 

கலாச்ொரம் மபைாாீதியாை சுபீட்ெமாகும். 

பண்புகள் ஆன்மீக சுபீட்ெமாகும். 

எந்த ஒரு இயக்கமும் ஒரு ஆக்கப் சபாருளாகும். 

ஒவ்சவாரு எண்ணமும் பதடக்கும் திறனுதடயது. 

சமௌைம் எண்ணத்ததவிட அதிக பதடப்பாற்றல் உதடயது. 

சமௌைமும் அதமதியும் பெர்ந்தபத இதறவைாகும். 

ெலைம் இல்லாதது சமௌைம். 

கட்டதமப்பு இல்லாதது அதமதி. 

சபாருட்களின் அக ேீவைின் பதாற்றம் கட்டதமப்பு ஆகும்.  

பதாற்றம், நிகழ்வுகள் மற்றும் சபாருட்களின் புற அதமப்பாகும். 

7. “Had I but explained some part of it only.” 

The question here is to raise the family by Darcy’s resources. 

This is an eternal question of Mankind that seeks progress. 

Where does the initiative and energy come from for Man’s progress. 

Man meets such questions as his daily problem is food scarcity. 

Food is scarce and he suffers. 

When food is plenty he is unable to buy. 

Over-production lets the price fall – Market is no longer a progressive institution. Regulation is necessary. 

What does Regulation mean? It means the Government uses the collective resources to uplift the 

lower class – economic equality. 

The floor price of the Food Corporation paid the subsistence farmer who was unable to produce profitably 

as he himself could not buy the food he produced profitably for his own consumption. 

The weaker section is economically not viable. 

Government is the instrument to create that economic equality. 

Government must necessarily create political equality. 

Market is no longer a progressive institution, Government is. 

Unemployment, financial crisis, environment are not labour problems or financial or even problems of the 

environment. They are all really problems of economic and political inequality. The solution lies in 

extending democracy to economics and officially accepting socialism ringing the death knell to capitalism 

once and for all. The world through world government is moving towards 

 —economic equality 

 —political equality  

and the emergence of the Individual. 

International Food Corporation is the organisational medium to achieve this as India did achieve prosperity 

boom in 2000 AD by the fillip given to the awakening of the Individual through the Food Corporation in 

1965. Government transfers power and status from the collective to the lower sections for them to rise 

to equality. 

Non-expectant quiet is indispensable for things to happen by themselves. 

A deep inner quiet dissolves all expectations. 

Expectation is a sequence of thought formulation. 

Thought should go for expectation to disappear. 

Man is engrossed in something which prevents expectation and it is then unexpected events occur as Life 

Response. 

Higher consciousness is the poise based on Silence absorbed in oneself. 

Self absorption accomplishes outside in a non-stop series. 

Darcy diverted by the work with the steward saw Elizabeth and in the next forty eight hours filled his life 

by a variety of unexpected good as well as bad events. 

Bingley’s visit to Netherfield was one such; Mrs. Bennet brought down that celestial event to mundane 

mercenary realities. 

His next visit too was equally so, but even now Mrs. Bennet proved to be herself. 

But the richness and strength of the atmosphere, like the Overmind, could contain her dynamism from 

interfering. 

The ideal situation is not self-absorption. 
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It is a Self-absorption that consciously takes over the outer events. 

Mother wants us to read His writings like that. 

She says the same thing when She asks us to forget friends. 

The Gita’s injunction to surrender our beliefs is to forget our beliefs. 

The unknowable formulates Itself to our consciousness and withdraws says He. 

In this frame of Mind the unknowable does not as readily or as fully withdraw. 

The Unknowable can stay forever. 

At least when we act to accomplish, we can acquire this attitude of self-absorption. 

The human atmosphere is saturated with divine potentialities. 

Only that the human choice every time must be for the Divine. 

Man chooses himself every time; it is right after he becomes the Divine. 

Partial explanations do not offer even partial solutions always. 

For a full solution not only the explanation should be full, but all that goes with it in all planes must 

be full. 

At such moments the little that completes the requirements opens up the next plane, an infinite result. 

Mountbatten choosing August 15th for independence was one such event. 

In one song - Siva, Siva – of forty two minutes Chembai received seven successive applauses of a rare 

climax. Each such appreciation when the audience went wild was explained by that one little touch prior. 

In a poem of Robert Browning the disappointed lover of Lucretia tells her he could improve Raphael’s 

pictures by one line he knows how to draw. 

The difference between earth and heaven may be hell and heaven is just that little bit. It is the touch of 

the genius. 

In all great events where the transition is stalled and is sudden, the role of this little touch will be palpable. 

Where the transition steadily follows the crossing of the border it is always there but not so visible. 

In a patient reviving after hopes are given up, a bargain is lost and then revived, in fluctuating feuds, in the 

violent disagreements of lovers that turn into rapturous reunion, these phenomena are spread all over for 

everyone to see. 

Dozens of such events have been shown so characterised in Pride and Prejudice. 

One unforgettable stroke likely to be missed is Darcy’s wishing health and happiness to all her family 

when she exhausted her abuse. 

Frank Gresham’s unwillingness to take advantage of Mary Thorne’s fortune is another. 

The dramatic fainting of Lady Arabella and her reviving into the heaven of consummate luck finds 

expression as ‘Dear Mary’. 

The 15th minutes of Kennedy with Rajaji that extended the meeting and much more so the 30th minute 

which made the Aide-de-camp not come back till seventy five minutes can be seen in the tape, if it is 

available. 

God’s TOUCH is always there. We can easily see it at such moments. 

“விக்காதமப் பற்றிய ஒரு ெில விஷயங்கதள மட்டும் நான் கூறியிருந்தால்.” 

டார்ெியின் வளங்களின் மூலம் குடும்பத்தத உயர்த்துவது என்பதுதான் இங்குள்ள பகள்வி. 

இது முன்பைற்றத்தத நாடும் மைித குலத்தின் நிரந்தரமாை பகள்வியாகும். 

மைிதைின் முன்பைற்றத்திற்காை தன்முதைப்பும் ஆற்றலும் எங்கிருந்து வருகின்றை. 

மைிதைின் திைொிப் பிரச்ெிதை உணவுப்பற்றாக்குதற என்பதால் அவன் இத்ததகய பகள்விகதள 

ெந்திக்கிறான். 

உணவுப் பற்றாக்குதறயாக உள்ளது, அவன் கஷ்டப்படுகிறான். 

உணவு ஏராளமாக இருக்கும்சபாழுது அவைால் வாங்க முடியவில்தல. 

அளவுக்கு அதிகமாை உற்பத்தி விதல வீழ்ச்ெிதய ஏற்படுத்துகிறது- ெந்தத இைியும் படிப்படியாக 

முன்பைறும் நிறுவைமாக இல்தல. ஒழுங்குமுதற அவெியமாகிறது. 

ஒழுங்குமுதற என்றால் என்ை? கீழ்த்தட்டு மக்கதள பமம்படுத்த அரொங்கம் ெமூகத்தின் 

வளங்கதளப் பயன்படுத்துகிறது.- சபாருளாதார ெமத்துவம். 

ஒரு விவொயி தைது சொந்த உபபயாகத்திற்காக, தான் உற்பத்தி செய்த சபாருட்கதள 

இலாபகரமாக வாங்க முடியாத காரணத்தால், இலாபம் ெம்பாதிக்க முடியாத அவனுக்கு உணவு 

கார்ப்பபரென் அடிப்பதட விதலதய அவைது வாழ்வாதாரத்திற்கு அளித்தது. 

கீழ்த்தட்டு மக்கள் சபாருளாதாராீதியாக வாழ்வதற்கு இயலாத நிதலயில் உள்ளைர். 
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அரொங்கம் அந்தப் சபாருளாதார ெமத்துவத்தத உருவாக்கும் ஒரு கருவியாகும்.  

அரொங்கம், அரெியல் ெமத்துவத்ததயும் அவெியமாக உருவாக்க பவண்டும். 

ெந்தத இைியும் ஒரு முன்பைறும் நிறுவைமாக இல்தல, அரொங்கம் அவ்வாறு உள்ளது. 

பவதலயில்லா நிதல, சபாருளாதார சநருக்கடி, சுற்றுப்புறச் சூழ்நிதல ஆகியதவ சதாழிலாளர் 

பிரச்ெிதைபயா, சபாருளாதார அல்லது சுற்றுச்சூழலின் பிரச்ெிதைபயா அல்ல. உண்தமயில் 

அதவ யாவுபம சபாருளாதார மற்றும் அரெியல் ெமத்துவமின்தமயின் பிரச்ெிதைகள் ஆகும். 

ேைநாயகத்ததப் சபாருளாதாரத்திற்கு விாிவுபடுத்தி, முதலாளித்துவத்திற்கு நிரந்தரமாக 

முடிவுகட்டி, சபாதுவுதடதமக் சகாள்தகதய அதிகாரபூர்வமாக ஏற்றுக்சகாள்ள பவண்டும். உலக 

அரொங்கத்தின் மூலம் உலகம்,  

-சபாருளாதார ெமத்துவம் 

-அரெியல் ெமத்துவம் 

மற்றும் தைிமைிதன் சவளிவருவதத பநாக்கி நகருகிறது.  

1965-ஆம் ஆண்டு இந்திய உணவுக் கூட்டுஸ்தாபைத்தின் வழியாக தைிநபாின் விழிப்புணர்வுக்கு 

அளிக்கப்பட்ட தூண்டுதலால், 2000-ஆம் ஆண்டில் இந்தியா செல்வச் செழிப்பிதை 

அதடந்ததுபபால், ெர்வபதெ உணவுக் கூட்டுஸ்தாபைம் இததச் ொதிக்கக் கூடிய ஒன்றாக 

அதமந்துள்ளது. அரொங்கம் ெமூகத்திலிருந்து அதிகாரம் மற்றும் அந்தஸ்னத கீழ்த்தட்டு மக்களுக்கு 

மாற்றி, அவர்கனை ெமநினலக்கு உயர்த்துகிறது. 

எதிர்பார்ப்பற்ற அனமதி விஷயங்கள் தாமாகஜவ நனடசபறுவதற்கு இன்றியனமயாதது. 

ஒரு ஆழமாை அக அதமதி அதைத்து எதிர்பார்ப்புகதளயும் கதரத்து விடுகிறது. 

எதிர்பார்ப்பு எண்ண உருவாக்கத்தின் ஒரு வாிதெமுதறயாகும். 

எதிர்பார்ப்பு மதறய பவண்டுமாைால் எண்ணம் அழிய பவண்டும். 

எதிர்பார்ப்தபத் தடுக்கக்கூடிய ஏபதா ஒன்றில் மைிதன் மூழ்கியுள்ளான், அப்சபாழுது வாழ்வின் 

எதிசராலியாக எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் நிகழ்கின்றன. 

உயர் ேீவியம் என்பது தன்ைிடத்பத இருக்கும் ஆழ்ந்த சமௌைத்தத அடிப்பதடயாகக் சகாண்ட 

ஒரு நிதல ஆகும். 

சுய கிரகிப்பு சவளியில் இதடவிடாது ொதிக்கிறது. 

சபாறுப்பாளாிடம் தைக்கிருக்கும் பணி ெம்பந்தமாக வீடு திரும்பிய டார்ெி எலிெசபத்ததச் 

ெந்தித்தான், அடுத்த நாற்பது மணி பநரத்தில் பலவிதமாை எதிர்பாராத நல்ல விஷயங்கள் மற்றும் 

பமாெமாை விஷயங்கதள அவன் ெந்திக்க பநர்ந்தது. 

பிங்கிலியின் சநதர்பீல்ட் விேயமும் இது பபான்றபத; திருமதி சபன்ைட் அந்த அொதாரண 

நிகழ்வுகதள ொதாரண ஆதாய மைப்பான்தமயுதடய உண்தமகளாக மாற்றிைாள். 

அவைது அடுத்த வருதகயும் இது பபாலபவ இருந்தது, ஆைால் இப்சபாழுதும் திருமதி சபன்ைட் 

அததப்பபாலபவ நடந்து சகாண்டாள். 

ஆைால் சூழலின் செழிப்பும், வலிதமயும், சதய்வீக மைததப் பபால் அவளுதடய ெக்தியின் 

குறுக்கீட்தடத் தடுத்தது. 

சுய கிரகிப்பு ெிறந்த சூழ்நிதல அல்ல. 

புற நிகழ்வுகதள சுய கிரகிப்பு விழிப்புடன் தகப்பற்றுகிறது. 

பகவாைின் எழுத்துக்கதள நாம் இவ்வாறு படிக்க பவண்டும் என்று அன்தை கூறுகிறார். 

நண்பர்கதள மறப்பதற்கும் அன்தை இததபய கூறுகிறார். 

நமது நம்பிக்தககதளச் ெரணதடயச் செய்ய பவண்டும் என்று கீதத கூறும்சபாழுது அவற்தற 

மறக்க பவண்டும் என்பதாகும். 

அறியமுடியாதது நமது ேீவியத்தில் தன்தைபய உருவகப்படுத்திக்சகாண்டு, பிறகு விலகிக் 

சகாள்கிறது என்று பகவான் கூறுகிறார். 

இந்த மை நிதலயில் பிரம்மம் உடைடியாகபவா அல்லது முழுதமயாகபவா விலகிக் 

சகாள்வதில்தல. 

பிரம்மம் நிரந்தரமாகத் தங்க முடியும். 

ொதிப்பதற்காக நாம் செயல்படும் சபாழுதாவது, சுய கிரகிப்பின் மபைாபாவத்தத நாம் ஏற்றுக் 

சகாள்ளலாம். 

மைிதச் சூழல் சதய்வீகத் திறன்களால் செறிவதடந்துள்ளது. 

மைிதைின் விருப்பம் ஒவ்சவாரு முதறயும் சதய்வத்திற்கு மட்டுபம உாியதாக இருக்க பவண்டும். 

மைிதன் ஒவ்சவாரு முதறயும் தன்தைபய பதர்ந்சதடுத்துக் சகாள்கிறான்; அவன் சதய்வீகத்தத 

அதடந்த பிறகு இது ொியாக இருக்கும். 

பகுதியாை விளக்கங்கள் எப்சபாழுதும் பகுதியாை தீர்வுகதளக்கூட அளிப்பதில்தல. 
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முழுதமயாை தீர்வுக்கு விளக்கம் மட்டும் முழுதமயாக இருந்தால் பபாதாது, ஆைால் அதன் 

ெம்பந்தப்பட்ட அதைத்தும் எல்லா நிதலகளிலும் முழுதமயாக இருக்க பவண்டும். 

இத்ததகய தருணங்களில் பததவகதளப் பூர்த்தி செய்யும் குதறந்தபட்ெம்கூட அளவற்ற பலதை 

அளிக்கும், அடுத்த நிதலதய திறக்கச் செய்யும்.  

ஆகஸ்ட் 15-ஆம் பததிதய சுதந்திர திை நாளாக சமௌன்ட்பாட்டன் பதர்வு செய்தது இத்ததகய ஒரு 

நிகழ்வாகும். 

நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடங்களுக்கு பாடப்பட்ட ‘ெிவ ெிவ’ எனும் ஒரு பாடலுக்கு செம்தப 

தவத்தியநாத பாகவதர், அாிதாை உச்ெகட்டத்தில் ஏழு முதற சதாடர்ந்து தகத்தட்டல்கள் 

சபற்றார். இரெிகர்கள் மிகவும் உணர்ச்ெி வெப்பட்டு பாராட்டிய ஒவ்சவாரு பாராட்டும் முன்ைம் 

கிதடத்த ஒரு ெிறிய சதாடர்பு மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

Robert Browning-ன் ஒரு கவிததயில் Lucretia-வின் ஏமாற்றமதடந்த காதலன், அவனுக்கு வதரயத் 

சதாியும் என்பதால் Raphael-ன் படங்கதள எவ்வாறு ஒரு பகாடு மூலம் பமம்படுத்தலாம் என்பதத 

அவளிடம் கூறுகிறான். 

உலகத்திற்கும் சொர்க்கத்திற்கும் இருக்கும் வித்தியாெம் ெற்று நரகத்திற்கும் சொர்க்கத்திற்கும் 

உள்ள வித்தியாெம் பபால் இருக்கலாம். இது பமததயின் ஸ்பாிெம். 

மாற்றம் முடக்கப்பட்டும், திடீர் நிகழ்வாகவும் உள்ை அனனத்து சபரு நிகழ்வுகைிலும் இந்த ெிறிய 

ஸ்பாிெத்தின் பங்கு உணரக்கூடியதாக இருக்கும்.  

எங்கு மாற்றம் ஒபர ெீராக எல்தலகதளக் கடந்து செல்வததப் பின்பற்றுகிறபதா அங்கு இது 

எப்சபாழுதும் இருக்கிறது, ஆைால் கண்ணுக்குத் சதாிவதில்தல. 

நம்பிக்தககதளக் தகவிட்ட பின் பநாயாளி உயிர் பிதழப்பது, ஒரு பபரம் இழக்கப்பட்டு பின்ைர் 

மீட்சடடுக்கப்படுவது, மாறும் பமாதல்கள், காதலர்களின் தீவிர கருத்து பவறுபாடு ெந்பதாஷமாை 

இதணதலாக மாறுவது ஆகியதவ எல்பலாரும் காணும் வதகயில் எல்லா இடங்களிலும் 

பரவியுள்ளை.  

இது பபான்ற பல நிகழ்வுகள் ‘Pride and Prejudice’-ல் ெித்தாிக்கப்பட்டுள்ளை.  

எலிெசபத் நிந்தித்து முடித்தபின், அவளுதடய குடும்பம் முழுவதற்கும் ஆபராக்கியத்ததயும், 

ெந்பதாஷத்ததயும் பவண்டி நின்ற டார்ெியின் மறக்கமுடியாத ஒரு செயதல கவைிக்காமல் இருக்க 

வாய்ப்புள்ளது. 

பமாி தார்ைின் செல்வத்ததப் பயன்படுத்திக் சகாள்ளக்கூடாது எனும் பிராங்க் கிசரஷாம்-ன் 

விருப்பமின்தம மற்ற ஒன்றாகும். 

பலடி அரசபல்லாவின் திடீர் மயக்கம், பின்னர் மயக்கம் சதைிந்து அவள் அதிர்ஷ்ட சூைலுக்குள் 

சென்றது, ‘எனதருனம ஜமாி’ என்று சவைிப்பட்டது. 

முதலில் பதிதைந்து நிமிடங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு இருந்த சகன்ைடி-இராோேியின் ெந்திப்பு 

முப்பது நிமிடங்களாக மாற்றப்பட்டு எழுபத்தி ஐந்து நிமிடங்கள்வதர எவருதடய குறுக்கீடுமின்றி 

சதாடர்ந்ததத ஏபதனும் ஒளிப்பதிவு கிதடத்தால் பார்க்கலாம்.  

இதறவைின் ஸ்பாிெம் எப்சபாழுதும் உள்ளது. இத்ததகய தருணங்களில் அதத நாம் பார்க்கலாம். 

8. “Some part of what I learnt, to my own family.” 

She is anxious to make him know it was not at all about Georgiana that she had wanted to disclose. 

She, who unpardonably spoke of Georgiana to Jane, had this common sense to make him understand her 

benevolent caution to him. 

We can definitely say this sense of value saved Lydia. 

Equally so her disclosure to Jane made Lydia run away. 

Apart from the extreme just confidence and love she had for Jane, I see in her disclosure her having an 

occasion to pronounce her lover’s name with the pride, pride of such a rich girl preferring Wickham as he 

was her dear Wickham. 

Human nature insistently asserts itself even at the expense of a possible tragedy. 

Taste of ignorance is ruinous; even in ruin a self wrought ruin Man prefers to taste ignorance, an 

euphemism for falsehood. Falsehood is charming, irresistibly attractive by the intensity it has. The perilous 

refusal of the ascetic arises out of such taste for truth. Truth and falsehood are two opposite vibrations of the 

primary source of creation. 

Beyond truth lie Spirit, Existence, the Absolute. 

The Absolute when it does not move, retains the capacity to move, thus enjoying its absoluteness. 

Man’s perfection at any level, even at the lowest level, has the power of breaking out of its own plane 

directly into the Absolute, but at higher levels it becomes Perfection that contains the seed of not rushing 
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into the Absolute but expanding into the cosmic plane where life is not an indefinable Silence but an infinite 

LIVE expression of the universality. 

To a great extent all this can be given to the younger generation in the family and school as values. 

A system of education can give all this as facts even at the age of ten or even earlier. 

Perhaps this is due to the descent of 1956. 

This silent expression of her confidence in him communicated itself to him. 

Action is great. 

Silence is greater than action. 

Action in Silence is greater still. 

Action or not, It is great because it is It. 

Elizabeth was lively, her father preferred her. It was unpardonable in a parent. 

She fell for charming falsehood. 

She awoke and gave him up as a possible husband. 

She retained his memory as a lover. 

She aspired for Pemberley and got Darcy. 

She aspired for Darcy as a husband and found out Lydia got Wickham as a lover. 

She ‘lost’ Pemberley and Darcy. 

Jane got Bingley after Lydia secured Wickham as a husband. 

Elizabeth then got Darcy as a lover. 

Her father got his honour vindicated by her. 

In all this Elizabeth, at the level of her family, remained lively, cheerful, important to Jane, important to her 

father and finally invaluable to Darcy and even to her aunt and mother. 

Greatness remains greatness wherever it is, whatever its faults are. 

India was great before modern times in prosperity, organization, governance, art, poetry, literature, 

commerce, ethics, spirit. 

Now she lies low, but greatness remains whether she herself is aware of it or not. 

The world is great, earth prithivi, is great, all nations are great, all cultures are great, whether anyone 

anywhere sees it or not. 

Greatness belongs to the Infinite. 

Everything on earth is Brahman. 

Brahman whether inside or outside is always great. 

Anything Brahman expresses is great. 

It is the hopeless situation that deserves the greatest of hopes. 

Anything is achieved by energy. 

Energy achieves primarily by concentration and next by direction followed by organization. 

Human problems being in the shallow regions of Life, even a release of energy is enough to accomplish. 

On page 582 of The Life Divine four concentrations are described. They are 

 Essential concentration–Superconscient Silence. 

 Integral concentration –Sachchidananda and Supermind. 

 Multiple concentration–Overmind. 

  Separative exclusive 

  concentration–Surface Mind 

Mrs. Bennet exclusively concentrated on physical satisfactions. 

Mr. Bennet exclusively concentrated on his own freedom. 

Lydia concentrated exclusively on her enjoyment, not even marriage. 

Mary did so on her studies and music. 

Kitty was incapable of any concentration, she could only follow Lydia. 

Jane also similarly exclusively concentrated on her vital. 

Only Lizzy concentrated on Jane, Lydia, family, herself. It was multiple concentration of the 

overmind. 

Darcy’s concentration after the proposal was on his own self for better behavior to please Lizzy. After the 

elopement he extended it to Lydia, Wickham and Bingley. It turned out to be one that included the whole of 

Bennet family. 
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In our sense this concentration has multiple concentrations. In view of what he accomplished for himself, 

Bingley, and Mr. Bennet it had the character of integral concentration of Supermind. 

Concentration of energy results in skill. 

Direction of the skill becomes force. 

Organisation of the force changes it into power. 

Power achieves through attitudes. 

Attitude delivers the results by appropriate skill of attitude. 

The psychic holds together the Superconscient, Subconscient, the Subliminal, the circumconscient, 

the intraconscient. (p. 584) 

What is not evolving can be separate, not when they evolve. 

The very fact these planes evolve shows they meet in the Psychic. In the story we do not see any serious 

interaction or deeper relationship between any two of them, except between Jane and Elizabeth and 

Elizabeth and her father. 

When the crisis struck, everyone was paralysed. 

But Elizabeth, as the story reveals, acted as a uniting centre of every interest of the family. 

It is the characteristic of the Psychic. 

Mother sees something in America wanting to know and she compared it with a chick breaking out of its 

shell. 

That the Indian Freedom spilled over to Asian nations shows invisibly or we may say unconsciously the 

Psychic energies that somewhere were released in India spread. 

The Psychic being conscious, we cannot speak of the unconscious Psychic influence. 

But such a phenomenon was identified by Mother among people as well as nations. 

The Indian Government’s employment programme is in recognition of an emerging Psychic entity. 

In 2000 all the state governments were bankrupt. Now all of them are overflowing with receipts. 

Undoubtedly it is a psychic phenomenon. 

When the Psychic emerges in a context, before we see the process of change, we see the overwhelming 

result. 

It is said the Government of India took up the employment programme for internal security. 

Darcy took up the case of Lydia for the sake of Elizabeth but it is clear he was impelled not by his Mind, 

but by something higher than that. The clear evidence of the Psychic presence is shown by his allowing 

his arch enemy into his family fold. 

“எனக்குத் சதாிந்த ெிலவற்னற, என்னுனடய குடும்பத்தினாிடம் கூறியிருக்கலாம்.” 

அவள் சதாிவிக்க விரும்பியது ோர்ேியானானவப்பற்றி அல்ல என்பனத அவன் சதாிந்துசகாள்ை 

ஜவண்டும் என்பதில் அவள் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தாள். 

ோர்ேியானானவப்பற்றி ஜேனிடம் அவள் ஜபெியது மன்னிக்க முடியாததாக இருந்தாலும், 

அவளுனடய இரக்கத்துடன் கூடிய எச்ொிக்னகனய அவனுக்குப் புாிய னவக்கும் அைவிற்கு 

அவளுக்கு இயல்பறிவு இருந்தது.  

அவளுனடய இந்தக் குணம் லிடியானவக் காப்பாற்றியது என நாம் உறுதியாகக் கூறலாம். 

அவள் ஜேனிடம் சதாியப்படுத்தியது லிடியா ஓடிப்ஜபாவதற்குக் காரணமாக இருந்தது என்பதும் 

உண்னம. 

ஜேன் மீது அவளுக்கு இருந்த அதீத நியாயமான நம்பிக்னக மற்றும் பாெத்திற்கும் ஜமலாக, 

சபருனமயுடன் தன்னுனடய காதலனது சபயனரக் கூறுவதற்காகஜவ அவள் விஷயத்னத 

சவைிப்படுத்தியிருப்பாள் என்பனதப் பார்க்க முடிகிறது. விக்கானம விரும்பும் ஒரு பணக்காரப் 

சபண்ணின் சபருனமயாக அது இருக்கிறது, ஏசனனில் அவன் அவைது அருனம விக்காமாக 

இருக்கிறான். 

ஒரு துயர நிகழ்வு ொத்தியமாகும் இடத்தில்கூட மனித சுபாவம் தன்னனத் சதாடர்ந்து 

வலியுறுத்துகிறது. 

அறியானமயின் ருெி அைிக்கும் தன்னம உனடயது; அைிவிலும், தாஜன ஏற்படுத்திக்சகாண்ட 

அைிவிலும் அறியானமயின் ருெினய மனிதன் ருெிக்க விரும்புகிறான், சபாய்னம அதன் 

தீவிரத்தினால் கவருகிறது, தடுக்கமுடியாத அைவிற்கு ஈர்ப்புனடயதாக இருக்கிறது. 

ென்னியாெியின் மறுப்பு உண்னமயின் இத்தனகய ருெியால் எழுகிறது. உண்னமயும், சபாய்னமயும் 

பனடப்பின் ஆரம்ப இடத்தின் இரண்டு மாறுபட்ட அதிர்வுகள் ஆகும்.  

உண்னமனயத் தாண்டி ஆன்மா, சபருவாழ்வு, பிரம்மம் ஆகியனவ உள்ைன. 
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பிரம்மம் அனெயாமல் இருக்கும்சபாழுது, அனெப்பதற்கான ஆற்றனலத் தக்க னவத்துக் 

சகாள்கிறது, இவ்வாறு தனது முழுனமனய மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிக்கிறது. 

எந்த நினலயிலும் மனிதனது பூரணத்துவம், அடிமட்ட நினலயில்கூட அதன் நினலயிலிருந்து 

சவைிஜயறி ஜநரடியாகப் பிரம்மத்னத அனடயும் ெக்தி பனடத்தது. ஆனால் உயர் நினலகைில் 

பிரம்மத்னத ஜநாக்கி நகராத தன்னமனயக் சகாண்ட பூரணமாக மாறுகிறது. ஆனால் எங்கு வாழ்வு 

விைக்க முடியாத சமௌனமாக உள்ைஜதா ஆனால் பிரபஞ்ெத்துவத்தின் அனந்த ேீவனுள்ை 

சவைிப்பாட்டினன சகாண்டுள்ைஜதா, அந்த பிரபஞ்ெ நினலயில் விாிவனடகிறது.  

குடும்பத்திலும், பள்ைிக்கூடங்கைிலும் உள்ை இைம் தனலமுனறயினருக்கு இனவ அனனத்னதயும் 

சபரும் அைவில் பண்புகைாக அைிக்கலாம். 

பத்து வயதிஜலா அல்லது அதற்கு முன்னஜரா ஒரு கல்வித் திட்டம் இனவ அனனத்னதயும் 

விவரங்கைாக வைங்கலாம். 

ஒருஜவனை இது 1956-ஆம் வருடம் புவியில் இறங்கிய ெத்திய ேீவிய ெக்தியின் காரணத்தினால் 

இருக்கலாம். 

அவன் மீது இருந்த அவைது நம்பிக்னகயின் சமௌனமான சவைிப்பாடு, தன்னன அவனுக்குத் 

சதாிவித்தது. 

செயல்பாடு உயர்ந்தது. 

சமௌனம் செயனலவிட உயர்ந்தது. 

சமௌனத்தில் செயல்படுவது ஜமலும் உயர்ந்தது. 

செயஜலா, செயல் இல்னலஜயா, அது அதுவாக இருப்பதால் அது உயர்ந்தது. 

எலிெசபத் கலகலப்பானவைாக இருந்தாள், மற்ற மகள்கதளவிட அவளுனடய தகப்பனாருக்கு 

அவனை மிகவும் பிடித்திருந்தது. இது ஒரு சபற்ஜறாாிடம் மன்னிக்க முடியாதது. 

அவள் சபாய்னமயின் கவர்ச்ெிக்கு அடினமயானாள். 

அவள் விைித்துக் சகாண்டாள், அவன் தைக்கு கணவனாகும் ொத்தியத்னதக் னகவிட்டாள். 

அவனன ஒரு காதலனாக நினனவில் தக்க னவத்துக் சகாண்டாள். 

அவள் சபம்பர்லிக்கு ஆர்வப்பட்டாள், டார்ெினய அனடந்தாள். 

டார்ெினயக் கணவனாக அனடய அவள் ஆர்வம் சகாண்டாள், லிடியாவிற்கு விக்காம் காதலனாக 

அனமந்தனதப் பார்த்தாள். 

சபம்பர்லினயயும் டார்ெினயயும் அவள் ‘இைந்தாள்’. 

விக்கானம லிடியா கணவனாகப் சபற்றவுடன் ஜேனுக்குப் பிங்கிலி கினடத்தான்.  

பிறகு எலிெசபத்திற்கு டார்ெி ஒரு காதலனாகக் கினடத்தான். 

அவைால் அவைது தகப்பனாருனடய சகௌரவம் நினலநாட்டப்பட்டது. 

இனவ அனனத்திலும் அவளுனடய குடும்பத்தின் நினலயில், அவள் எழுச்ெியுடனும், 

கலகலப்பாகவும் இருந்தாள். ஜேனுக்கும், அவளுனடய தந்னதக்கும் முக்கியமானவைாகவும், 

இறுதியாக டார்ெி மற்றும் அவளுனடய அத்தத மற்றும் தாயாருக்கும்கூட 

வினலமதிப்பற்றவைாகவும் விைங்கினாள்.  

ஜமன்னமயானது எங்கிருந்தாலும், அதன் குனறகள் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் 

ஜமன்னமயாகஜவ சதாடர்ந்து இருக்கும்.  

செல்வவைம், அனமப்பு, ஆட்ெி முனற, கனலத்திறன், கவினத, இலக்கியம், வணிகம், நன்சனறி, 

சமய்ப்சபாருள் ஆகியவற்றில் நவீன காலத்திற்கு முன்பு இந்தியா ஜமன்னமயாக இருந்தது.  

இப்சபாழுது இந்தியா கீழ் நினலயில் இருந்தாலும், அதற்குத் சதாியுஜமா அல்லது சதாியாஜதா, 

அதன் ஜமன்னம முன்பு இருந்தது ஜபாலஜவ சதாடர்ந்து இருக்கிறது.  

எவஜரனும் எங்கிருந்ஜதனும் பார்க்கிறார்கஜைா இல்னலஜயா, உலகமும் பூமியும் உயர்ந்ததாகஜவ 

இருக்கின்றன, எல்லா நாடுகளும், அனனத்துக் கலாச்ொரங்களும் உயர்ந்ததாக உள்ைன. 

உயர்வு அனந்தத்திற்குாியது. 

பூமியில் அனனத்தும் பிரம்மமாகும். 

அகத்திஜலா அல்லது புறத்திஜலா, பிரம்மம் எங்கிருந்தாலும் ஜமன்னமயானஜத. 

பிரம்மம் சவைிப்படுத்தும் எதுவும் உயர்ந்தஜத. 

நம்பிக்னகயற்ற நினலக்ஜக மிக உயர்ந்த நம்பிக்னக ஜதனவ.  

ெக்தியால் எனதயும் ொதிக்க முடியும். 

ெக்தி, அடிப்பனடயில் செறிவின் மூலம் ொதிக்கிறது, அடுத்து வைிநடத்தலின் மூலமும் அதனனத் 

சதாடர்ந்து அனமப்பின் மூலமும் ொதிக்கிறது. 

வாழ்வின் ஜமஜலாட்டமான நினலகைில் மனிதப் பிரச்ெினனகள் இருப்பதால், ெக்தினய விடுவிப்பது 

கூட ொதிப்பதற்குப் ஜபாதுமானதாக உள்ைது.  
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‘தி னலப் டினவன்’ 582-ம் பக்கத்தில் நான்கு செறிவுகள் விைக்கப்பட்டுள்ைன. அனவ,  

அடிப்பனடயான செறிவு - பரம்சபாருைின் சமௌனம்.  

பூரண செறிவு- ெச்ெிதானந்தம் மற்றும் ெத்திய ேீவியம். 

பல வனகப்பட்டசெறிவு- சதய்வ மனம். 

தனிப்பட்ட பிரத்திஜயகமான செறிவு - ஜமல் மனம். 

ேடநினல திருப்தியில் திருமதி சபன்னட் பிரத்திஜயகமாக கவனம் செலுத்தினாள். 

திரு சபன்னட் தனது தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தினார். 

லிடியா பிரத்திஜயகமாக தனது ெந்ஜதாஷத்தில் கவனம் செலுத்தினாள், திருமணத்தில்கூட அல்ல. 

ஜமாி தன்னுனடய படிப்பிலும், இனெயிலும் கவனம் செலுத்தினாள். 

கிட்டிக்கு எதிலும் கவனம் செலுத்த முடியவில்னல, அவைால் லிடியானவப் பின்பற்ற மட்டுஜம 

முடிந்தது. 

ஜேனும் இஜதஜபால் பிரத்திஜயகமாக தன்னுனடய உணர்வுகைில் மட்டுஜம கவனம் செலுத்தினாள். 

எலிெசபத் மட்டுஜம ஜேன், லிடியா, குடும்பம் மற்றும் தன்னிடத்தும் கவனம் செலுத்தினாள். சதய்வ 

மனதின் பலவனகப்பட்ட கவனம் ஆகும் இது. 

எலிெசபத்னத திருப்திப்படுத்த தன்னுனடய நடத்னதனய ஜமம்படுத்துவதற்காக டார்ெி தன்னிடத்ஜத 

கவனம் செலுத்தினான். ஓடிப்ஜபான நிகழ்விற்குப்பின் அவன் அனத லிடியா, விக்காம் மற்றும் 

பிங்கிலிக்கும் விாிவுபடுத்தினான். இது சபன்னட் குடும்பத்தினர் அனனவனரயும் உள்ைடக்கியதாக 

இருந்தது. 

நமது கருத்தில் இந்தக் கவனம் பலவனகப்பட்ட கவனங்கனைக் சகாண்டுள்ைது. அவன் தனக்கும், 

பிங்கிலி மற்றும் திரு சபன்னட்டிற்கும் ொதித்தனதப் பார்க்கும்சபாழுது, இது ெத்திய ேீவியத்தின் 

பூரண கவனத்தின் குணத்னதக் சகாண்டுள்ைது. 

ெக்தியின் மீது செலுத்தும் கவனம் செயல்திறனாக சவைிப்படுகிறது. 

செயல்திறனன வைிநடத்துவது ெக்தியாக மாறுகிறது. 

ெக்தினய முனறப்படுத்துவது அனத அதிகாரமாக மாற்றுகிறது. 

அதிகாரம் மஜனாபாவங்கள் மூலம் ொதிக்கிறது. 

மனப்பாங்கின் உாிய செயல்திறன் மூலம் மனப்பாங்கு பலன்கனை அைிக்கிறது.  

பிரம்மம், ஆழ்மனம், அடிமனம், சூைலின் சூட்சுமம், அகத்தின் சூட்சுமம் ஆகியவற்னற னெத்தியம் 

இனணத்து னவத்துள்ைது.(p. 584) 

பாிணாமத்தில் சவைிவராதது தனித்து இருக்கும், சவைி வரும்சபாழுது அல்ல. 

இந்த நினலகள் பாிணமிப்பது அனவ னெத்தியத்தில் ெந்திக்கின்றன என்பனதக் காட்டுகிறது. 

இக்கனதயில் ஜேன்-எலிெசபத் மற்றும் எலிெசபத்- தகப்பனார் இவர்கதளத் தவிர ஜவறு எந்த 

இருவாிடமும் சதாடர்ஜபா அல்லது ஆழ்ந்த உறஜவா இருப்பனத நாம் காண்பதில்னல. 

சநருக்கடி நிகழ்ந்தஜபாது அனனவரும் செயலிைந்தனர்.  

ஆனால் எலிெசபத், கனத சவைிப்படுத்துவனதப் ஜபால், குடும்பத்தின் அனனத்து நலனனயும் 

இனணக்கும் னமயமாகச் செயல்பட்டாள். 

இது னெத்தியத்தின் ெிறப்பியல்பாகும். 

அசமாிக்காவில் இருக்கும் ஏஜதா ஒன்று சதாிந்துசகாள்ை ஆனெப்படுவனத அன்னன கவனித்தார், 

முட்னடயிலிருந்து ஜகாைிக்குஞ்சு சவைிவருவதற்கு இனத ஒப்பிட்டார். 

இந்திய சுதந்திரம் ஆெிய நாடுகளுக்குப் பரவியது, எங்கிருந்ஜதா இந்தியாவில் விடுவிக்கப்பட்ட 

னெத்திய ெக்திகள், கண்ணுக்குத் சதாியாமஜலஜயா அல்லது நாம் அறியாமஜலஜயா எங்கும் 

பரவியனதக் காட்டுகிறது.  

னெத்திய புருஷன் தன்னுணர்வுடன் இருப்பதால், தன்னுணர்வற்ற னெத்திய புருஷனின் பாதிப்னபப் 

பற்றி நாம் ஜபெ முடியாது.  

ஆனால் இத்தனகய நிகழ்வினன மக்கைினடஜயயும் நாடுகைினடஜயயும் அன்னன அனடயாைம் 

கண்டார்.  

இந்திய அரொங்கத்தின் ஜவனல வாய்ப்புத் திட்டம் சவைிவரும் னெத்திய புருஷனன அனடயாைம் 

காண்பதாகும். 

2000ஆம் ஆண்டில் அனனத்து மாநில அரொங்கங்களும் திவாலாகும் நினலயில் இருந்தன. 

இப்சபாழுது எல்லா மாநிலங்களும் அபாிமிதமான வைத்துடன் உள்ைன. 

ெந்ஜதகத்திற்கு இடமில்லாமல் இது ஒரு னெத்திய நிகழ்வாகும். 

ஒரு விஷயத்தில் னெத்தியம் சவைிவரும் சபாழுது, மாற்றத்னத நாம் காண்பதற்கு முன்ஜப சபரும் 

பலனனப் பார்க்கிஜறாம்.  

உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பிற்காக இந்திய அரொங்கம் ஜவனல வாய்ப்புத் திட்டத்னத  
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ஜமற்சகாண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. 

எலிெசபத்திற்காக டார்ெி லிடியானவக் கண்டு பிடிக்கும் முயற்ெியில் இறங்கினான், ஆனால் இது 

அவன் மனதால் எடுத்த முடிவல்ல, அதற்கும் ஜமலான ஒன்றிலிருந்து எடுத்த முடிவாகும். 

அவனுனடய தீவிர எதிாினய அவனுனடய குடும்பத்தில் இனணத்துக்சகாண்டது னெத்தியம் 

இருப்பனதத் சதைிவாகக் காண்பிக்கிறது. 

9. “Had his character been known, this could not have happened.” 

His character was pure falsehood. 

Falsehood can reach immensity, not infinity. 

Truth is Self-existent, not falsehood. 

Truth is a Self-existent phenomenon as love, Joy, courage, etc. 

Self-existence in essence is absoluteness. (p. 605 The Life Divine) 

Mr. Bennet’s sense of honour was not predicated to anything else. 

It was a self-existent honour. 

It is that self-existence that gave it the power to move Money he could not save in twenty five years. 

Darcy was wounded by her calling him not a gentleman. 

Innately he was that in potential. 

Outwardly he was boorish like Collins. 

Had he not had that inherently, it could not have been possible to be so much transformed in six months. 

He did express a magnificent gentlemanliness. 

Jane had a sense of propriety. 

That too was self-existent. 

Maybe Wickham’s charm had that depth occasionally. 

Elizabeth’s cheerfulness was self-existent. 

Jane Austen says when Elizabeth was displeased by her family at a ball, she soon revived. She says Lizzy 

was not made to despair. 

Dr. Thorne’s conscientiousness was self-existent. 

The sandalwood tree perfumes even the axe that fells it. 

It can offend by its perfume only. 

Tiny England ruled the world by her trade. 

Almost all nations were in trade. 

All European nations traded. 

It was his deep sense of honour that enabled him to rule the world through trade. 

To become the Guru of the world trade is not enough, spirit is necessary. 

Two people joining their force create a far greater force than their sum. It is possible it can reach 

infinity. 

Elizabeth had joined her forces with those of Jane, though Jane was only a submissive or neutral recipient 

and not an equal participant. 

Later she tried to do so with Wickham which resulted in the release of abnormally abhorrent forces of 

elopement. 

Finally she did so with Darcy releasing equally great positive forces which made Lydia, Jane, Elizabeth, her 

mother, and father immensely happy. 

The whole is greater than the sum of its parts, says Sri Aurobindo. 

It was said even by Aristotle. 

Sri Aurobindo in this statement refers to the fact that if the part belongs to a plane, the whole belongs to a 

higher plane. 

He further says even in the plane of the part, no two parts or more can fully come together as there is no 

single dimension in which the parts can be united. (p. 577 The Life Divine) 

One who is a landed proprietor, having other vast properties and a company, when he tries to pool them 

together, he can convert them all into Money. 

Obviously the GOOD will of each of these assets cannot be converted into Money. 

Each person is infinite and Absolute. 

Union is an outgoing movement of self-giving. 

Hence the greater powers of infinity are released. 
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The civil war in USA primarily united the North and the South. 

US economic production made her wealthy but the world has not recognized it as power. 

The unity of territory achieved in 1865 had so many other aspects left unaccomplished. 

One such was her isolationism refusing to join forces with Europe. 

Both the wars compelled it and along with that the civil war’s aims of human equality were more and more 

achieved. 

USA’s world eminence is an occasion of infinite forces released by the civil war finding its 

consummation. 

A devotee kindly proposed to his prospective partner that he would work as a manager for five years 

in return of the factory. 

He was good enough, rather generous enough to offer this proposal to three persons. 

I know two of them have now, after twenty years, reached several thousand crores of business. 

He himself rose to five crores of sales. 

The fact that someone has the temerity to ask for such an outrageous gift, indicates that the other Man 

would rise to a commensurate status. 

Nothing in this wide world is without significance, only that we do not know. 

Wickham scandalized Darcy at Mrs. Philip’s. 

Elizabeth ended up in Pemberley as Mrs. Darcy. 

His intention was to abuse Darcy which she received with admiring approval. 

In the mentality of her listening to Wickham, she could only appreciate false abuse. 

The reality was she related to Darcy. 

Sir Roger asked Dr. Thorne to be trustee of his £300, 000. Dr. Thorne, ended up, through Mary the owner 

of it. 

Later life went one step further to endow him with a similar amount. 

One cardinal Truth of life is nothing will come and touch a Man without any significance. 

Someone asked me for a rent free house at Pondicherry while I was at Cuddalore and he was at Marakanam. 

It was a strange and silly idea to ask for. 

After decades, the phenomenon of rent free house is around me in some measure in two or three instances. 

Our traditional joke is of a Man who chants Sankara on his death bed hoping it would lead him to moksha. 

There is the story of a Man repeating mara mara for some reason all night which by a perverse reversal 

became Rama Rama and he was awarded moksha at the end of the night. 

It is all SILLY, but even silly things have significance in Spirit. 

“அவனுனடய குணம் சதாிந்திருந்தால், இது நடந்திருக்காது.” 

அவனுனடய குணம் முழுனமயான சபாய்னமயாகும். 

சபாய்னம சபாிய அைவினன அனடய முடியும், அனந்தத்னத அனடய முடியாது. 

உண்னம சுயமாக இருப்பது, சபாய்னம அவ்வாறு அல்ல. 

அன்பு, மகிழ்ச்ெி, னதாியம் ஆகியவற்னறப்ஜபால உண்னம சுயமாக இருக்கும் ஒரு நிகழ்வாகும். 

சுய இருத்தல் என்பதன் சபாருள் முழுனமயாகும்.(p. 605 The Life Divine) 

திரு சபன்னட்டின் மாியானத உணர்வு ஜவறு எதன் அடிப்பனடயிலும் இல்னல.  

இது ஒரு சுயமாக இருந்த மாியானதயாகும். 

இருபத்தி ஐந்து வருடங்கைாக அவரால் ஜெமிக்க முடியாத பணத்னத இந்த சுய மாியானதஜய 

ஈர்த்தது. 

அவன் ஒரு கனவான் அல்ல என்று எலிெசபத் கூறியது டார்ெினயப் புண்படுத்தியது. 

அகத்தில் அவனிடம் அதற்கான வித்து இருந்தது. 

சவைிஜய அவன் காலின்னைப்ஜபால் பண்பற்றவனாக இருந்தான். 

அகத்தில் அவன் பண்பற்றவனாக இருந்திருந்தால் அவனால் ஆறு மாதங்கைில் அவ்வாறு 

திருவுருமாறியிருக்க முடிந்திருக்காது. 

அவன் ஜமன்னமயான கனவானின் குணத்னத சவைிப்படுத்தினான். 

ஜேனிடம் நற்பண்பு இருந்தது. 

அதுவும் சுயமாக அவைிடம் இருந்தது. 

விக்காமின் கவர்ச்ெிக்கு ஒரு ஜவனை அந்த ஆைம் ெில ஜநரங்கைில் இருந்திருக்கலாம். 

எலிெசபத்தின் கலகலப்பு அவைிடம் சுபாவமாகஜவ இருந்தது. 
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நடன நிகழ்வில் குடும்பத்தினரால் அதிருப்தி அனடந்த எலிெசபத் வினரவில் சுதாகாித்துக் 

சகாண்டாள் என ஜேன் ஆஸ்டின் கூறுகிறாள். நம்பிக்னக இைப்பவைாக எலிெசபத் 

பனடக்கப்படவில்னல என ஜேன் ஆஸ்டின் கூறுகிறாள். 

டாக்டர் தார்னின் கடனம உணர்ச்ெி சுபாவமாகஜவ இருந்தது. 

தன்னன சவட்டும் ஜகாடாலினயயும் ெந்தன மரம் மணக்கச் செய்கிறது. 

தனது வாெத்தால் மட்டுஜம அது பாதிப்பு எற்படுத்த முடியும். 

ெிறிய நாடான இங்கிலாந்து அதன் வர்த்தகத்தின் மூலம் உலகத்னதஜய ஆண்டது. 

சபரும்பாலும் எல்லா நாடுகளும் வர்த்தகம் செய்தன. 

ஐஜராப்பிய நாடுகள் அனனத்தும் வர்த்தகம் செய்தன. 

இங்கிலாந்து நாட்டின் ஆழ்ந்த மாியானத உணர்வு வர்த்தகத்தின் மூலம் உலகத்னத ஆை அதற்கு 

உதவியது. 

உலகத்தின் குருவாக ஆவதற்கு வியாபாரம் ஜபாதுமானது அல்ல, ஆன்மா ஜதனவ. 

இரண்டு நபர்கள் தங்களுனடய ெக்தினய இனணப்பது அதன் கூட்டுத்சதானகனயக் காட்டிலும் 

ஜமலும் அதிக ெக்தினய உருவாக்குகிறது. இது அனந்தத்னதயும் கூட எட்டலாம். 

ஜேன் பணிவுடஜனா அல்லது நடுநினலயாகஜவா சபற்றுக்சகாள்பவைாக இருந்தாஜை தவிர, 

ெமமாகப் பங்ஜகற்பவைாக இல்னல, இருப்பினும் ஜேனுனடய ஆற்றல்களுடன் தன்னுனடயனதயும் 

எலிெசபத் இனணத்துக் சகாண்டாள். 

பின்னர் அவள் விக்காமுடன் இதனன முயற்ெி செய்தாள், இது ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வின் மூலம் 

அொதாரணமான சவறுக்கத்தக்க ெக்திகனை விடுவித்தது. 

இறுதியாக அவள் டார்ெியிடம் இவ்வாறு நடந்துசகாண்டது, லிடியா, ஜேன், எலிெசபத், 

அவளுனடய தாயார், மற்றும் தகப்பனார் ஆகிஜயானர சபரும் ெந்ஜதாஷமனடயச் செய்யும் 

அைவிற்கு உயர்ந்த ஜநர்மனறயான ெக்திகனை விடுவித்தன.  

பகுதிகைின் கூட்டுத் சதானகனயவிட முழுனம சபாியது என ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

அாிஸ்டாட்டிலும் இனதஜய கூறியுள்ைார். 

பகுதி ஒரு நினலக்குாியதாக இருந்தால், முழுனம அனதக்காட்டிலும் உயர் நினலக்குாியதாக 

இருக்கும் என்று இந்தக் குறிப்பில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் உண்னமனயக் குறிப்பிடுகிறார். 

பகுதிகள் ஒன்றினணக்கப்படக்கூடிய எந்த ஒரு தனிப்பட்ட பாிமாணமும் இல்லாத காரணத்தால், 

பகுதியின் நினலயிலும்கூட, எந்த இரண்டு அல்லது அதற்கு ஜமற்பட்ட பகுதிகள் எந்த ஒரு 

பாிமாணத்திலும் முழுனமயாக ஒன்று ஜெர முடியாது என்று அவர் ஜமலும் கூறுகிறார். 

நிலம், சபாிய சொத்து மற்றும் ஒரு கம்பனி தவத்திருப்பவர் ஒருவர் இனவ அனனத்னதயும் ஒன்று 

ஜெர்த்தால் அனனத்னதயும் பணமாக மாற்றலாம். 

ஆனால் இந்த ஒவ்சவாரு சொத்தின் நல்சலண்ணத்னதயும் பணமாக மாற்ற முடியாது என்பது 

சவைிப்பனட. 

ஒவ்சவாரு நபரும் அனந்தம் மற்றும் முழுனமயானவர். 

சதாைிலாைர் நலச் ெங்கம் சுய அர்ப்பணத்தின் ஒரு முக்கியமான இயக்கம் ஆகும். 

ஆதலால் அனந்தத்தின் ஜமலும் உயர்ந்த ெக்திகள் விடுவிக்கப்படுகின்றன. 

அசமாிக்காவின் உள்நாட்டுப் ஜபார், அடிப்பனடயில் வடக்னகயும் சதற்னகயும் இனணத்தது. 

அசமாிக்காவின் சபாருைாதார உற்பத்தி நாட்னட பணக்கார நாடாக்கியது, ஆனால் உலகம் அனத 

ஒரு ெக்தியாக அங்கீகாிக்கவில்னல. 

1865-ஆம் ஆண்டு அனடயப்பட்ட எல்னலாீதியான ஒற்றுனம நினறஜவறாத மற்ற பல 

அம்ெங்கனைக் சகாண்டிருந்தது.  

ஐஜராப்பியப் பனடகளுடன் இனணய மறுத்து தனித்து இருந்தது அவற்றில் ஒன்றாகும். 

இரண்டு ஜபார்களும் இனத வற்புறுத்தின, இதனுடன் ஜெர்ந்து உள்நாட்டுப் ஜபாாின் ஜநாக்கமான 

மனித குலத்தின் ெமத்துவமும் அதிக அைவில் நினறஜவறியது. 

அசமாிக்காவின் உலகப் புகழ் என்பது உள்நாட்டுப் ஜபார் விடுவித்த அைவற்ற ெக்திகள் 

நினறவனடயும் ஒரு தருணம் ஆகும்.  

ஒரு அன்பர் தனது வருங்கால பங்குதாராிடம் சதாைிற்ொனலனயத் தனக்கு அைித்தால், அதற்குப் 

பதிலாக தான் ஐந்து வருடங்களுக்கு அங்கு ஜமலாைராகப் பணிபுாிவதாகக் கூறினார். 

மூன்று நபர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பினன அைிக்கும் அைவிற்கு அவர் நல்லவராக இருந்தார், பரந்த 

மனப்பான்னமயுனடயவராக இருந்தார். 

இருபது வருடங்களுக்குப் பிறகு இப்சபாழுது அவர்கைில் இருவர் பல ஆயிரம் ஜகாடி 

வியாபாரத்னத எட்டியுள்ைனர். 

அவஜர ஐந்து ஜகாடி வியாபாரத்னத எட்டினார். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

57 

 

இத்தனகய அடாவடித்தனமான ஒரு சவகுமதினய ஒருவர் முட்டாள்தனமான துணிச்ெலுடன் 

ஜகட்பது, அடுத்தவர் உயர்ந்த நினலனய அனடயப் ஜபாகிறார் என்பனதக் காட்டுகிறது. 

இந்தப் பரந்த உலகில் எதுவுஜம முக்கியத்துவம் இன்றி இருப்பதில்னல, ஆனால் நமக்கு அது 

சதாிவதில்னல. 

திருமதி பிலிப்ஸின் இல்லத்தில் டார்ெி மீது விக்காம் வீண் பைி சுமத்தினான்.  

திருமதி டார்ெியாக எலிெசபத் சபம்பர்லியில் நுனைந்தாள். 

டார்ெினய நிந்திப்பஜத அவனது ஜநாக்கமாக இருந்தது, அவள் அனத மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக் 

சகாண்டாள்.  

விக்காம் கூறுவனதக் ஜகட்டுக்சகாள்ளும் மன நினலயில் இருந்த அவைால் அவனது சபாய்யான 

அவதூனறஜய பாராட்ட முடிந்தது. 

அவள் அனத டார்ெியுடன் சதாடர்புபடுத்தினாள் என்பஜத உண்னம.  

Dr. Thorne-ஐ Sir Roger தனது மூன்று லட்ெம் பவுனிற்குக் காப்பாைராக இருக்க ஜவண்டினார். 

ஜமாியின் மூலம் Dr. Thorne அதற்கு உாினமயாைராக மாறினார்.  

பின்னர் வாழ்வு ஒரு படி ஜமஜல சென்று அவருக்கு அத்சதானகனயப் ஜபான்றசதாரு சதானகனய 

அைித்தது. 

எந்த ஒரு முக்கியத்துவமும் இன்றி எதுவும் ஒருவனர வந்தனடயாது என்பதுதான் வாழ்வின் 

தனலயாய உண்னம. 

நான் கடலூாில் இருந்தசபாழுது மரக்காணத்தில் இருந்த ஒருவர் பாண்டியில் வாடனகயின்றி வீடு 

கினடக்குமா என்று என்னிடம் ஜகட்டார். 

இது ஒரு விஜனாதமான அற்பத்தனமான ஜகள்வியாகும். 

பல வருடங்களுக்குப் பிறகு இரண்டு அல்லது மூன்று ெந்தர்ப்பங்கைில் வாடனகயின்றி வீடு 

கினடக்கும் என்ற அதிெய நிகழ்வு என்னனச் சுற்றி ஏஜதா ஒரு அைவில் இருந்து வருகிறது. 

மரணப் படுக்னகயில் இருக்கும் ஒருவர் ‘ெங்கரா’ என உச்ொடனம் செய்வது ஜமாக்ஷத்னத அைிக்கும் 

என்ற நம்பிக்னக, பனைய நனகச்சுனவத் துணுக்காக உள்ைது.  

‘மரா மரா’ என்று ஏஜதா காரணத்திற்காக இரவு முழுவதும் சதாடர்ந்து ஒருவர் உச்ொடனம் செய்தது 

“ராம ராம’ என்று மாறி ஒருவனர ஜமாக்ஷத்திற்கு அனைத்துச் சென்ற கனத ஒன்றுள்ைது. 

இனவ அற்பத்தனமான விஷயங்கைாக இருந்தாலும், இனவயும் ஆன்மாவில் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தனவ. 

10. “But it is all too late now.” 

For the devotee, nothing is too late if he can consecrate the past lapses. 

Some think of consecrating and feel that it is consecration. 

Consecration opens the Psychic. 

Concentration on the Psychic is consecration. 

Sri Aurobindo asks us to concentrate behind the heart or above the head, both of which is near impossible. 

When Elizabeth said it was too late, Darcy felt it was not. 

She was related to the event of elopement. 

It would lead nowhere. 

He was related to her which means he was consecrating his work to her who carried a higher inner power 

than others. 

The power of rescuing the fugitive, in this sense, came from her. 

Her power was innate, not capable of directly expressing, but could act through a human instrument of 

goodwill. 

Concentration on the thought gives clarity. 

Concentration on the will, makes the available knowledge of the will effective. 

Concentration on thought and will, unites them. 

United the thought rises to Real-Idea. 

Real-Idea fulfils itself. 

So, it becomes consecration. 

In other words, to simultaneously concentrate on thought and will is consecration. 

Darcy concentrated on her and on the work of saving Lydia. 

From this point of view, it became consecration. 

She concentrated on Lydia’s safety as well as Darcy. 

Her knowledge was knowledge of Darcy, her will was on Lydia. 
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So, that too became her consecration. 

Any completed work can be viewed as consecration from its own point of view, in its own plane. 

Self-existence is the essence of absoluteness. (p. 605 The Life Divine) 

It is never too late for Self-existence, as it is beyond Time. 

The Absolute becomes Existence. 

Existence in its subjective status is Time Spirit. 

Time is the subjective state of Spirit. 

So, Self-existence is far removed from the plane of Time. 

Self-existence, or at least an eternal inherence in Self-Existence is the essence of absoluteness is the full 

quotation on this page. 

The Absolute exists by Itself, சுயம்பு. 

It only means that the Absolute’s existence is not dependent on any other thing. 

What does it mean to a Man in life? 

It means to solve any of his problems, he does not depend on others. 

One who spiritually realizes that is called Brahma Rishi.  

For one in life, it means he is independent. 

Man in 2000 AD as against Man in 1500 AD, is far more independent. 

This rule of life says he can be fully independent. 

How can a yogi in Pondicherry plan to win a war in Europe? He did. 

Mr. Bennet with nil savings promises to himself that the Money spent by his brother-in-law, somewhere 

between £6000 and £10, 000 must be returned. 

Obviously he had no resources to do so. 

Equally it was not an empty boast, as he was speaking to himself. 

Had he consulted his Mind, it would have negatived the idea. 

Of course, he did not pray. 

The essence of the fact that that Money was paid on his behalf showed in his decision or the centre of that 

decision there was Self-existence. His decision refused to allow anyone else to discharge his duties. 

It was a decision that could fulfil itself. 

All the devotees, at least, as far as their personal prosperity can move to this position, if their will is as 

strong. 

Consecrated acts fulfilling themselves instantaneously is witnessed by the devotees, but do they believe it? 

Should they believe in their own experience, Faith will be born. 

Instinct is the somnambulism of intuition. 

It is an inconscient energy that effectively runs the world. 

The knowledge of science becomes the inconscient technology, very effective. 

Superstition is the inconscient energy of higher Mental knowledge. 

The higher knowledge in the lower opposite plane becomes dynamically effective. 

It can be so only in the lower plane. 

Trying to act in a higher plane by a lower method destroys the lower plane. 

Industrialisation is a force of social evolution. 

It can dynamically serve selfishness in the beginning. 

Trying to serve the society, the collective, it will destroy its own plane effectively. 

Mrs. Bennet used the energy of freedom of an aristocratic house by the method of selfish ignorance. 

In the initial round it will appear to be a success. 

Mrs. Bennet in Lydia destroyed the fabric of the family of the society Meryton had built. 

The vast benefit of the market is not there, or is not generated, by the selfish energy of the 

industrialist. 

The industrial wealth is more generated by the market, by the consumers. 

Trying to possess it selfishly, the society created by the market will be destroyed. 

Trade created the British Empire. 

The wealth created by trade could not serve the national interest of selfish Britain. 

So, the empire collapsed. 

No Man can use the Money he earns. 
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One can earn today not billions, but a sum approaching a trillion. 

The Money was earned by the Market, the population; he only organised it. 

Obviously no Man can spend a billion or a trillion. 

The monarch could not use all the power he had gathered. 

It is an evolutionary power. 

It must serve the purpose of evolution. 

Insisting on a higher power fully serving a lower plane, the latter is organising its destruction. 

“ஆனால் இப்சபாழுது இதற்கு மிகவும் கால தாமதம் ஆகி விட்டது.” 

ஆனால் ஒரு அன்பர், கடந்தகாலத் தவறுகனை ெமர்ப்பணம் செய்ய முடிந்தால் கால தாமதம் என்று 

எதுவும் இல்னல. 

ெிலர் ெமர்ப்பணம் செய்ய நினனப்பர், அதுஜவ ெமர்ப்பணம் என்று உணருவர். 

ெமர்ப்பணம் னெத்திய புருஷனுக்கு வைி வகுக்கும். 

னெத்தியத்தின் மீதுள்ை மனக்குவியல் ெமர்ப்பணம் ஆகும். 

இதயத்தின் பின்னாஜலா அல்லது தனலக்கு ஜமஜலஜயா மனக்குவியனலச் செய்ய ஜவண்டும் என்று 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார் ஆனால் இரண்டுஜம மிகவும் கடினம். 

மிகவும் காலதாமதம் ஆகிவிட்டது என்று எலிெசபத் கூறியஜபாது டார்ெி அவ்வாறு 

நினனக்கவில்னல. 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வுடன் அவள் சதாடர்புசகாண்டிருந்தாள். 

இது எந்தப் பலனனயும் அைிக்காது. 

அவன் அவளுடன் சதாடர்பு சகாண்டிருந்தான், அதாவது மற்றவர்கனைக் காட்டிலும் உயாிய 

ெக்தினய சகாண்டிருந்த அவளுக்கு அவன் தன்னுனடய ஜவனலனயச் ெமர்ப்பணம் செய்து 

சகாண்டிருந்தான்.  

தப்பி ஓடியவனனக் காப்பாற்றும் ெக்தி இந்த விதத்தில் அவைிடமிருந்து எழுந்தது. 

அவளுனடய ெக்தி உள்ைார்ந்ததாக இருந்தது, ஜநரடியாக சவைிப்படுத்த முடியாத நினலயில் 

இருந்த அச்ெக்தியால் நல்சலண்ணம் சகாண்ட மனிதக் கருவி மூலம் செயல்பட முடிந்தது.  

எண்ணத்தின் மீது ஏற்படும் மனக்குவியல் சதைினவ அைிக்கிறது. 

விருப்புறுதியின் மீது ஏற்படும் கவனம், அவ்வுறுதியிடமிருந்து கினடக்கும் ஞானத்னத ஆற்றல் 

வாய்ந்ததாக்குகிறது.  

எண்ணம் மற்றும் மன உறுதியின் மீது செலுத்தப்படும் கவனம் அவற்னற இனணக்கிறது. 

இனணந்துள்ை எண்ணம் முழு எண்ணமாக உயருகிறது. 

முழு எண்ணம் தன்னனஜய பூர்த்தி செய்துசகாள்கிறது. 

ஆகஜவ அது ெமர்ப்பணமாக மாறுகிறது. 

அதாவது, ஒஜர ெமயத்தில் எண்ணம் மற்றும் விருப்புறுதியின் மீது கவனம் செலுத்துவது 

ெமர்ப்பணம் ஆகும்.  

எலிெசபத்தின் மீதும் லிடியானவக் காப்பாற்றுவதிலும் டார்ெி கவனம் செலுத்தினான். 

இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் இது ெமர்ப்பணமாக மாறியது. 

லிடியாவின் பாதுகாப்பின் மீதும், டார்ெியின் மீதும் எலிெசபத் கவனம் செலுத்தினாள். 

அவளுனடய அறிவு டார்ெினயப் பற்றியதாக இருந்தது, மனவுறுதி லிடியாவின் மீது இருந்தது. 

அதனால் அதுவும் அவைது ெமர்ப்பணமாக மாறியது. 

முழுனம அனடந்த எந்த ஒரு ஜவனலனயயும் அதனுனடய நினலயில் அதனுனடய 

கண்ஜணாட்டத்தில் ெமர்ப்பணமாகக் கருத முடியும். 

சுய வாழ்வு முழுனமயின் ொரமாகும்.(p. 605 The Life Divine) 

சுய வாழ்வு காலத்னதக் கடந்த நினலயில் இருப்பதால் கால தாமதம் என்பஜத அதற்கு இல்னல. 

பிரம்மம் வாழ்வாக மாறுகிறது. 

வாழ்வு அக நினலயில் காலத்தின் ஆன்மாவாகும். 

காலம் ஆன்மாவின் அக நினல ஆகும். 

ஆதலால், சுய இருத்தல் காலத்தின் நினலயிலிருந்து சவகு சதானலவில் உள்ைது. 

சுய இருத்தல், அல்லது குனறந்தபட்ெம் சுய இருத்தலில் நிரந்தரமாக உள்ைார்ந்து இருக்கும் 

முழுனமயின் ொராம்ெஜம, இப்பக்கத்தில் இருக்கும் முழு ஜமற்ஜகாள் ஆகும். 

பிரம்மம் சுயம்புவாக இருக்கிறது. 

பிரம்மம் எனதயும் ொர்ந்து இருப்பதில்னல என்பஜத இதன் சபாருள் ஆகும். 

வாழ்வில் இருக்கும் மனிதனுக்கு இதன் சபாருள் என்ன? 
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தன்னுனடய பிரச்ெினனகனைத் தீர்க்க அவன் மற்றவர்கனைச் ொர்ந்து இருப்பதில்னல என்பஜத 

இதன் சபாருள் ஆகும். 

இனத ஆன்மீகாீதியாக உணர்பவர் பிரம்ம ாிஷியாவார். 

வாழ்வில் இருக்கும் ஒருவருக்கு, அவர் சுதந்திரமாக இருக்கிறார் என்பது இதன் சபாருள் ஆகும். 

கி. பி.1500-ஆம் ஆண்டில் இருந்தவனரக் காட்டிலும் கி.பி.2000-ஆம் ஆண்டில் இருந்த மனிதர் அதிக 

சுதந்திரம் சபற்றிருந்தார். 

மனிதன் முழுனமயாகச் சுதந்திரமாக இருக்கலாம் என்று வாழ்வின் இந்தச் ெட்டம் கூறுகிறது. 

ஐஜராப்பாவில் நடக்கும் ஜபானர சவல்ல எப்படி பாண்டியில் இருக்கும் ஒரு ஜயாகியால் திட்டமிட 

முடியும்? பகவான் அனத நடத்திக் காட்டினார். 

எந்தவித ஜெமிப்பும் இல்லாத திரு சபன்னட், தன்னுனடய னமத்துனர் செலவைித்த 6000 பவுன் 

முதல் 10,000 பவுன் சதானகனய எவ்வாஜறனும் திருப்பித் தந்து விட ஜவண்டும் என்று தனக்ஜக 

தீர்மானம் செய்து சகாள்கிறார். 

அவருக்கு அதற்கான எந்த வைியும் கினடயாது என்பது சவைிப்பனட. 

தனக்குத்தாஜன அவர் கூறிக் சகாண்டது வீண் சபருனமயில் கூறியதாக இருக்கவில்னல. 

அவர் தன்னுனடய மனனதக் கலந்து ஆஜலாெித்திருந்தால், அது அவ்சவண்ணத்னத 

நிராகாித்திருக்கும். 

அவர் பிரார்த்தனன எதுவும் செய்து சகாள்ைவில்னல. 

அவர் ொர்பில் ஜவசறாருவர் பணத்னதத் தந்தது, அவருனடய தீர்மானத்திஜலா அல்லது அதன் 

னமயத்திஜலா சுயம் இருக்கிறது என்பனதக் காட்டுகிறது. அவருனடய தீர்மானம் ஜவறு எவனரயும் 

அவருனடய கடனமனயச் செய்வனத அனுமதிக்கவில்னல. 

தன்னனத் தாஜன நினறஜவற்றிக்சகாள்ளும் ஒரு தீர்மானம் அது. 

அன்பர்கள் அனனவரும், அவர்களுனடய மன உறுதி வலினமயாக இருந்தால், அவர்கைது 

தனிப்பட்ட செல்வ வைத்னதப் சபாறுத்தவனர இந்த நினலனய எட்டலாம். 

ெமர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட செயல்கள் தாமாகஜவ உடனடியாக நினறஜவற்றிக் சகாள்வனத 

அன்பர்கள் பார்த்திருப்பர், ஆனால் அனத அவர்கள் நம்புகிறார்கைா?  

அவர்களுனடய சொந்த அனுபவத்னத அவர்கள் நம்புவார்கஜையானால் திடமான நம்பிக்னக 

பிறக்கும். 

உள்ளுணர்ச்ெி ஜநரடி ஞானத்தின் உறக்க நினலயாகும். 

ஒரு ேட ெக்தி உலனகத் திறம்பட ஆள்கிறது. 

விஞ்ஞானத்தின் அறிவு ேடத்தின் சதாைில் நுட்பமாக மாறுகிறது. இது திறன் பனடத்தது. 

மூடநம்பிக்னக உயர் மன அறிவின் ேட ெக்தியாகும். 

உயர்ந்த அறிவு எதிர் கீழ் நினலயில் ஆற்றல் வாய்ந்ததாக மாறுகிறது. 

கீழ் நினலயில் மட்டுஜம இது இவ்வாறு இருக்க முடியும். 

உயர்ந்த நினலயில் தாழ்ந்த முனறயில் செயல்பட முயலும்சபாழுது, அது கீழ் நினலனய அைித்து 

விடுகிறது. 

சதாைில்மயமாதல் ெமூகப் பாிணாமத்தின் ஒரு ெக்தியாகும்.  

ஆரம்பத்தில் இது சுயநலத்திற்குத் திறம்பட ஜெனவ செய்யலாம். 

ெமூகத்திற்கும், மக்களுக்கும் இது ஜெனவ செய்ய முயலுனகயில், தனது நினலனய அது திறம்பட 

அைித்து விடுகிறது. 

ஒரு உயர்குடியினாின் வீட்டின் சுதந்திரத்தின் ெக்தினய திருமதி சபன்னட் சுயநலமான 

அறியானமயின் மூலம் பயன்படுத்திக் சகாண்டாள். 

ஆரம்பத்தில் இதில் சவற்றி அனடந்துவிட்டது ஜபால் ஜதான்றும். 

சமாிடன் வைர்த்துவிட்டிருந்த ெமூகத்தின் குடும்ப அனமப்னப லிடியாவிலுள்ை திருமதி சபன்னட் 

அைித்தாள். 

சதாைிலதிபாின் சுயநலமான ெக்தியால், ெந்னதயின் மிகப் சபாிய பலன் இருப்பதில்னல, அல்லது 

உருவாக்கப்படுவதில்னல. 

ெந்னத மற்றும் நுகர்ஜவார்கைால் சதாைில்ாீதியான செல்வம் அதிகம் உருவாக்கப்படுகிறது. 

அனத சுயநலத்ஜதாடு உாினம சகாண்டாட முயல்வது ெந்னதயால் உருவாக்கப்பட்ட ெமூகத்னத 

அைித்து விடும். 

வர்த்தகம் ஆங்கிலப் ஜபரரனெ உருவாக்கியது. 

சுயநலம் பனடத்த பிாிட்டனின் ஜதெீய நலனுக்கு வர்த்தகம் உருவாக்கிய செல்வத்தால் பலன் 

அைிக்க முடியவில்னல. 

ஆதலால் ொம்ராஜ்யம் குனலந்தது.  
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எந்த மனிதனாலும் அவன் ெம்பாதிக்கும் பணத்னதப் பயன்படுத்த முடியாது. 

இன்று ஒருவரால் பத்து ஜகாடி அைவில் அல்ல நூறாயிரம் ஜகாடி அைவில் பணத்னதச் ெம்பாதிக்க 

முடிகிறது. 

பணத்னதச் ெம்பாதிப்பது ெந்னதயும், ெமூகமுஜம; மனிதன் அனத முனறப்படுத்த மட்டுஜம 

செய்கிறான்.  

இந்த அைவு பணத்னத எந்த மனிதனாலும் செலவைிக்க முடியாது. 

ஒரு ஜபரரெனால், தான் சபற்ற அனனத்து அதிகாரத்னதயும் பயன்படுத்த முடியாது. 

இது ஒரு பாிணாம ெக்தியாகும். 

பாிணாமத்தின் ஜநாக்கத்னத இது பூர்த்தி செய்ய ஜவண்டும். 

கீழ் நினலக்குச் ஜெனவ செய்ய உயர்ந்த ெக்தினய வற்புறுத்தினால், கீழ் நினல தனது அைிவுக்கு வைி 

வகுக்கும். 

 

"I am grieved, indeed," cried Darcy; "grieved -- shocked. But is it certain--absolutely certain?"  

“மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது” என்று டார்ெி கூறினான். வருத்தமாக உள்ைது-அதிர்ச்ெியாகவும் 

உள்ைது. ஆனால் இது உண்னமயா, நிச்ெயமாகவா?” என்றான். 

11. With utter disbelief, he asks if it is absolutely certain. 

முற்றிலும் நம்ப முடியாத நினலயில், அது நிேமா என்று ஜகட்கிறான்.  

12. It keeps the door open. 

இந்த நினலனமனயச் ொி செய்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ைது.  

13. “I am grieved, indeed, grieved– hocked.” 

He was grieved to see her shattered. 

The true call upon the Man is the Call of the Infinite, the Supreme. (p. 626 The Life Divine) 

The true call upon Darcy is the call of high Romance. 

In pursuit of that, it behoves on him to find Lydia. 

The crisis made him accept her more widely and deeply than before. 

It made her lose all the hope she had of him. 

People respond to a situation, not according to the situation but according to their character. 

Man responding to the situation as the situation demands rises to the height of opportunity offered. 

Gandhiji responded to Indian Freedom as his temperament allowed. 

Churchill responded to the call of War, as War demanded of him. 

Darcy responded to the crisis as the crisis deserved. 

He responded to it in terms of the highest ideal he had. 

A lover who is hurt by his lady love will first be concerned how her actions would affect her life. That is 

true love. 

Elizabeth, though there is no hint in the story, was more concerned how Wickham’s future would be 

affected than Lydia’s future. 

The true call upon her was the call of his charm at the first meeting. 

Man feels the call of the society, the call of petty interests as much as the call of God. 

In a wider sense, the call of the small as well as that of the great, is ultimately the call of the Absolute. 

He who sees the infinite in the finite is already the Infinite. 

We are able to see the infinite in a great act or a great Man not in a small act or a small Man. 

All the energy in this story mainly comes from the mother. 

All the creative possibilities were indirectly from Elizabeth. 

All the determinations needed to restore the lost equilibrium and raise their level came from the father. 

Darcy was the only human instrument at all points of accomplishment. 

Error, falsehood and evil: 

Limited consciousness emerging out of Ignorance is error. 

To be attached to that source of the limitation is falsehood. 

Wrong consciousness of the life-ego makes it evil. (p. 623 The Life Divine) 

All Mrs. Bennet’s initiatives will be explained by this description of error. 

Sri Aurobindo says error is an essay in possibilities. 

To Him, error is the handmaiden of truth. 

In conditions of ignorance, without error truth cannot grow. 
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Error creates a movement of truth by which it can ultimately grow. 

Error thus creates a possibility for truth to move from its imprisonment and outgrow the confinement. 

Error is to truth what confusion is to conception. 

One conception to outgrow itself to a higher conception, the method of knowledge widens the boundaries of 

the original conception. 

A negative method is to destroy the conception and create a higher one. 

Its destruction creates confusion. 

Confusion is the potential for a higher conception. 

Elizabeth’s first meeting with Wickham was a masterstroke of Austen. 

She was ignorant of Darcy. Out of that limitation arose her prejudice of him which was the error. 

She was so deeply offended by him that she was attached to the source of its errors making it falsehood. 

The wrong consciousness of his vital ego rendered her falsehood by his negative dynamism evil. 

Evil is the final product in the chain of error, falsehood, evil. 

Error is by the circumstances. 

Falsehood is out of ignorant preference creating passion. 

Ego’s wrong organisation makes falsehood evil. 

Mrs. Bennet is not evil but initiates error and insists on making it evil. 

Meryton is pleasantly devoid of evil potential. 

Collins tried to be evil out of his offended dignity. 

Even Lady Catherine was only angry, not evil. 

Rational Mind sees the basis of things beyond society. Vital Mind sees its own good. 

The real goal of this story is not the marriage of the daughters as Mrs. Bennet envisaged, but the 

reconciliation of classes as in France.  

In France the aristocracy and Royalty were dethroned and the common people were enthroned. 

In England it was modified as the aristocrats marrying non-aristocrats. 

It is Mind coming into its own replacing the rule of the vital. 

Mr. Bennet swore by the freedom of Mind, not the authority of the vital. 

The social goal was represented at home as the compromise of his Mental freedom with the vital authority 

of his wife. 

The same phenomenon was seen between the vital pride of Darcy and the lively cheerfulness of Elizabeth 

which issued out of Mental enlightenment. 

Pride and Prejudice is a literary expression of social evolution. 

The freedom of women that reared its head about hundred years later was seen here as the coarse assertion 

of Mrs. Bennet of her vulgar social ways and the initiative of Lydia that negatively expressed it. 

Darcy letting Wickham into his family fold was one expression of it. 

Mrs. Bennet was rough, Lydia was shameless, Wickham false. 

Civilisation, sensitivity of shame, and truth evolve in the society from their opposites. 

Jane Austen might not have intended it as this. 

Hamlet was intended as a play by Shakespeare. 

In the scale of social evolution it marks the birth of Mind in the common vital Man. 

Mahabharatha is an epic. 

It represents the fight of dharma against adharma. 

Spiritually the epic marked the birth of the Overmind on earth. 

Jayakantan’s writings represent the liberation of Indian women from the rigidity of social marriage. 

Society even in India is outgrowing marriage. 

Next it will outgrow Money. 

“எனக்கு மிகவும் வருத்தமாக உள்ைது- அதிர்ச்ெியாக உள்ைது.”  

அவள் துயரமுற்றனதப் பார்த்த அவன் வருத்தப்பட்டான். 

மனிதனுக்கு விடுக்கப்படும் உண்னமயான அனைப்பு அனந்தத்தின், பிரம்மத்தின் அனைப்பாகும். (p. 

626 The Life Divine) 

டார்ெிக்கு விடுக்கப்பட்ட உண்னமயான அனைப்பு உயர்ந்த காதலின் அனைப்பாகும். 

இந்தக் காதலின் அனைப்பினால் லிடியானவக் கண்டுபிடிக்கும் பணி அவனிடம் கடனமயாக வந்து 

ஜெருகிறது.  
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இந்த சநருக்கடி எலிெசபத்னத ஜமலும் அதிகமாகவும் ஆைமாகவும் அவனன ஏற்றுக்சகாள்ை 

னவத்தது. 

இந்த சநருக்கடி அவன் மீதிருந்த அனனத்து நம்பிக்னகனயயும் அவனை இைக்க னவத்தது. 

மக்கள் ஒரு ெந்தர்ப்பத்திற்கு, அதற்கு ஏற்றவாறு அல்லாமல், அவர்களுனடய குணத்திற்கு 

ஏற்றவாறு பதிலைிக்கின்றனர். 

சூழ்நினலயின் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்றார்ஜபால் மனிதன் அதற்குப் பதிலைிப்பது, அைிக்கப்பட்ட 

வாய்ப்பின் உச்ெத்திற்கு அவனன உயர்த்தும்.  

காந்திேியின் மனவுணர்வு அனுமதித்ததற்குத் தகுந்தவாறு அவர் இந்திய சுதந்திரத்திற்குப் 

பதிலைித்தார். 

ஜபார் ெர்ச்ெிலிடம் எதிர்பார்த்த அைவிற்கு, அவர் ஜபாாின் அனைப்பிற்குப் பதிலைித்தார்.  

சநருக்கடியின் தகுதிக்குத் தகுந்த அைவில் டார்ெி அதற்குப் பதிலைித்தான். 

அவன் சகாண்டிருந்த மிக உயர்ந்த இலட்ெியத்தின் அடிப்பனடயில் டார்ெி அதற்குப் பதிலைித்தான். 

தான் காதலிக்கும் சபண்ணால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு காதலன் அவளுனடய செயல் எவ்வாறு 

அவளுனடய வாழ்க்னகனயப் பாதிக்கும் என கவனலப்படுவான். இதுதான் உண்னமயான காதல்.  

இக்கனதயில் இனதப் பற்றிய குறிப்பு எதுவும் இல்லாவிடினும், லிடியாவின் எதிர்காலத்னதவிட 

விக்காமின் எதிர்காலத்னதப் பற்றிஜய எலிெசபத் அதிகம் கவனலப்பட்டாள். 

முதல் ெந்திப்பில் அவனது கவர்ச்ெி விடுத்த அனைப்ஜப அவளுக்கு உண்னமயான அனைப்பாக 

இருந்தது. 

இனறவனின் அனைப்பிற்குச் ெமமாகஜவ, ெமூகத்தின் அனைப்னபயும் ெிறிய விஷயங்கைின் 

அனைப்னபயும் மனிதன் உணர்கிறான். 

ஒரு பரந்த பார்னவயில் ெிறியதன் அனைப்பும் சபாியதன் அனைப்பும் இறுதியாக பரம்சபாருைின் 

அனைப்ஜப ஆகும். 

அைவுக்குட்பட்டதில் அைவற்றனதப் பார்ப்பவன் ஏற்கனஜவ அனந்தமானவன் ஆவான். 

ஒரு சபாிய செயலிஜலா அல்லது ஒரு சபாிய மனிதனிடஜமா நாம் அனந்தத்னதப் பார்க்க முடிகிறது, 

ெிறிய செயல் அல்லது ெிறிய மனிதனிடம் பார்க்க முடிவதில்னல. 

இக்கனதயில் அனனத்து ெக்தியும் சபரும் அைவு தாயாாிடமிருந்துதான் வருகிறது. 

அனனத்து பனடக்கும் திறனுனடய ொத்தியங்களும் மனறமுகமாக எலிெசபத்திடமிருந்து 

எழுகின்றன. 

இைக்கப்பட்ட ெமநினலனய மீட்பதற்கும், அவற்றின் நினலனய உயர்த்துவதற்கும் ஜதனவயான 

எல்லாத் தீர்மானங்களும் தகப்பனாாிடமிருந்து வந்தன. 

ொதனனகள் நிகழ்ந்த அனனத்து இடங்கைிலும் டார்ெி மட்டுஜம மனிதக் கருவியாக விைங்கினான். 

தவறு, சபாய்னம மற்றும் தீனம: 

அறியானமயிலிருந்து சவைிப்படும் ேீவியம் தவறாகும். 

வதரயனறயின் அந்த ஆரம்ப இடத்துடன் பற்று சகாண்டிருப்பது சபாய்னமயாகும். 

வாழ்வின் அகந்னதயின் தவறான ேீவியம் அனதத் தீனமயானதாக மாற்றுகிறது. (p. 623 The Life 

Divine) 

திருமதி சபன்னட்டின் அனனத்து தன்முனனப்புகதளயும் தவற்னறப்பற்றிய இந்த விவாிப்பு 

விைக்கும். 

பினை என்பது ொத்தியங்கைில் உள்ை முயற்ெியாகும் என்கிறார் ஸ்ரீ அரவிந்தர்.  

பினை எப்சபாழுதும் உண்னமயுடன் இனணந்து உள்ைது என்கிறார் பகவான். 

அறியானமயின் நினலனமகைில் தவறின்றி உண்னம வைராது. 

தவறு உண்னமயின் ஒரு இயக்கத்னத உருவாக்குகிறது. அதன் மூலம் உண்னம முடிவாக 

வைருகிறது. 

உண்னம தனது ெினறப்பட்ட நினலயிலிருந்து சவைி வரவும், அந்நினலனயத் தாண்டி 

வைர்வதற்குமான ஒரு ொத்தியக் கூற்றினனயும் தவறு உருவாக்குகிறது. 

கருத்தாற்றலுக்குக் குைப்பம் எவ்வாஜறா, உண்னமக்குத் தவறு அவ்வாறாகும். 

ஒரு கருத்து ஒரு உயர்ந்த கருத்தாக வைருவதற்கு அறிவின் செய்முனற ஆரம்பக் கருத்தின் 

எல்னலகனை விாிவுபடுத்துகிறது. 

கருத்தினன அைித்து ஒரு உயர்ந்த கருத்தினன உருவாக்குவது ஒரு எதிர்மனறயான 

செய்முனறயாகும். 

இதன் அைிவு குைப்பத்னத உண்டாக்கும். 

ஒரு உயர்ந்த கருத்துருவாக்கத்திற்கு குைப்பம் வித்தாகும். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

64 

 

எலிெசபத்திற்கு விக்காமுடன் ஏற்பட்ட முதல் ெந்திப்பு ஜேன் ஆஸ்டினின் ஒரு தனல ெிறந்த 

பனடப்பாகும்.  

டார்ெினயப் பற்றி அவளுக்கு எதுவும் சதாிந்திருக்கவில்னல. அதன் காரணமாக அவன் மீது 

அவளுக்குத் தவறான அபிப்பிராயம் உருவானது.  

அவனால் அவள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டதால், அதன் தவறுகைின் ஆதாரத்னதப் பற்றிக் சகாண்டு 

அனதப் சபாய்யாக மாற்றினாள். 

டார்ெியின் உணர்வு அகந்னதயின் தவறான ேீவியம், அவனது எதிர்மனறயான ஆற்றல்வாய்ந்த 

தீனமயினால், அவளுனடய சபாய்னமனய சவைிப்படுத்தியது. 

தவறு, சபாய்னம, தீனம ஆகியவற்றின் சதாடர்ச்ெியில் தீனம முடிவான வினைவாகும். 

தவறு ெந்தர்ப்ப சூழ்நினலயினால் எழுகிறது. 

சபாய்னம ஜபரார்வத்னத உருவாக்கும் அறியானமயான முன்விருப்பத்திலிருந்து எழுகிறது. 

அகந்னதயின் தவறான அனமப்பு சபாய்னமனய தீனமயாக்குகிறது. 

திருமதி சபன்னட் தீங்கானவள் அல்ல, ஆனால் தவற்னறத் தூண்டி அனதத் தீனமயாக மாற்ற 

வற்புறுத்துகிறாள்.  

நல்ல ஜவனையாக தீனமயின் வித்து சமாிடனில் இல்னல. 

காலின்ஸின் சகௌரவம் பாதிக்கப்பட்டதால் அவன் தீங்கு வினைவிப்பவனாக மாற முயற்ெி 

செய்தான். 

ஜலடி காதாினும் ஜகாபமாக இருந்தாஜை தவிர, தீங்கினைப்பவைாக இல்னல. 

விஜவகமான மனம், ெமூகத்னதத் தாண்டி விஷயங்கைின் அடிப்பனடனயக் காண்கிறது. உணர்வு 

மனம் தனது நற்குணத்னதப் பார்க்கிறது. 

இக்கனதயின் உண்னமயான இலக்கு திருமதி சபன்னட் நினனத்தனதப்ஜபால் சபண்கைின் 

திருமணம் அல்ல. பிரான்ஸில் ஏற்பட்டது ஜபான்ற பல்ஜவறு வகுப்பு மக்கைினடஜயயான ெமரெஜம 

ஆகும்.  

பிரான்ஸில் உயர்குடியினரும், அரெ குடும்பமும் பதவியிலிருந்து இறக்கப்பட்டு, சபாது மக்கள் 

அதிகாரம் சபற்றனர். 

இங்கிலாந்தில் உயர்குடியினர், உயர்குடி அல்லாதவனரத் திருமணம் செய்துசகாள்வதாக அது 

மாற்றி அனமக்கப்பட்டது. 

உணர்வின் ஆட்ெி மனறந்து மனம் ஆட்ெி செய்ய ஆரம்பித்தது. 

மனதின் சுதந்திரத்தால் திரு சபன்னட் ஆட்ெி செய்தார், உணர்வின் அதிகாரத்தால் அல்ல. 

ெமூக இலக்கு, வீட்டில் அவரது மனதின் சுதந்திரம் மற்றும் அவரது மனனவியின் உணர்வின் 

அதிகாரம் ஆகியவற்றிற்கினடஜயயான ெமரெமாக இருந்தது. 

இஜத நிகழ்வு டார்ெியின் உணர்வின் கர்வத்திற்கும் மனதின் அக ஒைியினால் எழுந்த எலிெசபத்தின் 

கலகலப்பான சுபாவத்திற்கும் இனடஜய காணப்படுகிறது. 

‘Pride and Prejudice’ ெமூகப் பாிணாமத்தின் இலக்கிய சவைிப்பாடாகும்.  

நூறு வருடங்களுக்குப் பின்னால் தனலதூக்கிய சபண் சுதந்திரம், திருமதி சபன்னட்டின் நாசூக்கற்ற 

வலியுறுத்தலாகவும், அவளுனடய விரும்பத்தகாத ெமூகப் பைக்கங்கைாகவும், எதிர்மனறயாக 

சவைிப்படுத்தப்பட்ட லிடியாவின் தன்முனனப்பாகவும் இங்கு காணப்படுகிறது. 

டார்ெி விக்கானமத் தன்னுனடய குடும்பத்தில் இனணத்துக் சகாண்டது இதன் ஒரு 

சவைிப்பாடாகும். 

திருமதி சபன்னட் நாசூக்கற்றவைாக இருந்தாள், லிடியாவிற்கு சவட்கமில்னல, விக்காம் 

சபாய்யானவனாக இருந்தான். 

நாகாிகம், அவமான உணர்வு, உண்னம ஆகியனவ அவற்றின் ஜநசரதிரானவற்றால் ெமூகத்தில் 

சவைிவருகின்றை. 

ஜேன் ஆஸ்டின் இவ்வாறாக இனத விரும்பியிருந்திருக்க மாட்டாள். 

‘ஹாம்சலட்’- ஐ, ஜஷக்ஸ்பியர் ஒரு நாடகமாகப் பனடத்திருந்தார். 

ெமூகப் பாிணாமத்தின் அைவுஜகாலில் இது ொதாரண உணர்வுாீதியான மனிதனிடம் மனதின் 

பிறப்னபக் காண்பிக்கிறது. 

மஹாபாரதம் ஒரு இதிகாெம் ஆகும். 

இது தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் இனடஜய நடந்த ஜபானரப் பிரதிபலிக்கிறது. 

ஆன்மீகாீதியாக இந்த இதிகாெம் உலகில் சதய்வ மனம் பிறந்தனதக் குறிக்கிறது. 

ெமூகத் திருமணங்கைின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து இந்தியப் சபண்கள் விடுதனல சபறுவனத 

சேயகாந்தனின் எழுத்துக்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. 

இந்தியாவிலும் ெமூகம் திருமணத்னதத் தாண்டி வைர்ந்து விட்டது. 
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அடுத்து அது பணத்னதத் தாண்டியும் வைரும். 

14. “But is it certain, absolutely certain?.” 

This healthy doubt voiced, is a distant indication of his finding her. 

Evil is indispensable for the occult economy of the universe. 

Rather the discrimination of good against evil is an indispensable truth for evolution. (p. 608 The Life 

Divine) 

Lydia’s elopement was indispensable for Pemberley to come to Longbourn. 

What was indispensable for the final goal to be reached was the reversal of mercenary motive into an 

idealist move. It can be understood as,  

  — Man’s sugar cubes are determined from above. 

  — Man’s free will is a determinism in the Supreme. 

  — The human individual must change into the Spiritual Individual. 

  — Effort from below is to be replaced by grace from above. 

  — Charm of falsehood gives way to the truth of the gentleman. 

  — Man’s acceptance as well as rejection with reference to society changes into Man’s leading the  

society. 

  — involution is followed by evolution. 

  — At last ‘One without a second’ is reconciled with ‘All is Brahman’. (p. 24 The Life Divine) 

  — Unity with Nature is raised to Unity with the transcendent. 

  — One does not give up in the middle till the instinct of the universe endorses. 

  — As the wire is removed the machinery at both ends and the psychological machinery ego must be 

removed. 

  — However great Self is, one cannot end himself there. 

  — The link in thought between the lower and higher Maya is seen. 

  — No longer it is Being or consciousness or Ananda but all are One. 

  — It is neither the One nor the Many but that which includes both. 

  — It is not enough to unite the superconscient and the subconscient, but one must  rise to the transcendent. 

 Facing a problem, Man wants to solve it. Some problems must be solved at once. 

What is here the goal, will be the eternal status there. (p. 59) The Life Divine). 

In a highly cultured society there will be opportunities to avail of, not problems to solve. 

In a poor society everyone takes a loan and finds it hard to return. 

In an affluent society, everyone will have substantial savings. 

Half educated people will constantly have doubts in the Mind. 

In a society that is not educated, doubts won’t occur. 

In a highly educated society, most people will have creative ideas. 

Sri Aurobindo says this evolution is from ignorance to knowledge. 

After the advent of the Gnostic Being, evolution will be from small truths to great truths. 

Our hospitals have waiting lists, hospitals there have vacancies. 

In The Life Divine Sri Aurobindo gives us a knowledge which when received by an aspiring soul, will be 

realisation. 

It is a book of the Essence, Brahman, which gives the process, the Theory of Creation, with all the 

steps delineated in very great detail. 

Many Men have led the society accomplished in all the fields–knowledge, art, poetry, music, military, 

power, wealth, literature, etc.–and many have written about how to do it and how they did it. 

These books are full of facts, opinions, principles of life, etc. 

They are all widely read, and innumerable hints were taken by the readers. 

Whether the achievements of the readers, if any, as had a bearing on their reading is a question because no 

book touches upon the essence. 

The essence of human achievement is the awakening Individual. 

No one speaks of it. There is no question of the author explaining how to awaken that individuality. 

Individuality is the essence of human achievement. 

Sri Aurobindo awakens the Individuality of the aspirant, tells him its essence, Brahman, and supplies 

him with every minor and major details and attitudes needed to realize God, the Omnipresent 
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Reality. 

It is a Book the like of which has never been written or even contemplated to write. 

Poonjolai 

One who desires to read of love that carries eternal values can enjoy the story of Poonjolai. 

Muthu is a simple worker who has skill in single stick playing. An angry brute of an English lieutenant 

provoked a bystander and killed him for the fun of it. It was Muthu’s father. This was in 1856 AD. Muthu 

was consumed by a consummate revenge. Finding his way into a dinner party where Mckinsy, the officer 

was flirting with his fiancé, Muthu delivered the attack of knife. It should have been fatal. By luck Mckinsy 

escaped with serious injuries. Muthu ran for his life and sought refuge in a hut. Poonjolai fell in love with 

Muthu who lost himself in her at once. She skillfully saved them from the pursuing soldiers. Rakan who 

was an adorer of Poonjolai betrayed her and Muthu was sent to the gallows where Ashley, a just officer 

helped him to escape. Muthu pursued his vengeance but Mckinsy was dispatched with his regiment to 

Calcutta to quell the Mutiny of 1857. Poonjolai was told of Muthu’s death and got married to Rakan. Muthu 

escaped and reached her. She felt betrayed and announced to Muthu, in violent defiance of her people, that 

she would follow him. Muthu was lost as she was now married and was another Man’s wife. He was 

crestfallen, followed Mckinsy to North India. Poonjolai had no qualms of conscience as she had been 

betrayed. Muthu refused to touch another Man’s wife. She followed him who met another firing squad and 

again miraculously was helped to escape. In the North the couple entered the Mutiny, fought on the Indian 

side, saved by chance Mckinsy’s wife Emily and earned her gratitude. Ashley who loved Emily missed her 

by timidity. Now he was Mckinsy’s subordinate. Ashley entered the den of refuge and kissed Emily who 

was disillusioned with Mckinsy. Hearing Ashley was not even the husband Poonjolai exclaimed “Had you 

given me half of this affectionate embrace”. Mckinsy entered to meet his fate which was equally fatal to 

Muthu. Poonjolai longed to be with Muthu, begged for a word, devoted herself to him, walked a thousand 

miles with him. Seeing Ashley in the tight embrace of Emily, Mckinsy’s wife, Poonjolai longs for a little of 

it. His value of not violating a married woman, her flouting the value of a foisted marriage are values that 

are eternal. Mr. Bennet’s decision was one such value. 

“ஆனால் இது நிேமா, முற்றிலும் நிேமா?” 

ெந்ஜதகத்னத இவ்வாறு உண்னமயாக சவைிப்படுத்தியது லிடியானவக் கண்டுபிடிப்பதற்கான 

அறிகுறியாகும். 

பிரபஞ்ெத்தின் மனறபுலனான ஒழுங்கனமப்பிற்குத் தீனம அத்தியாவெியமாகும். 

தீனமக்கு எதிரான நன்னமக்கான பாகுபாடு பாிணாமத்திற்கு ஒரு தவிர்க்க முடியாத 

உண்னமயாகும்.(p. 608 The Life Divine) 

லாங்பர்ன் சபம்பர்லினய அனடவதற்கு லிடியா ஓடிப்ஜபாவது இன்றியனமயாததாக இருந்தது. 

ஆதாய ஜநாக்னக ஒரு இலட்ெிய செயல்முனறயாக மாற்றுவஜத, இறுதி இலக்னக அனடவதற்கு 

இன்றியனமயாததாகும். இனதக் கீழ்க்கண்டவாறு புாிந்துசகாள்ைலாம்.   

— மனிதன் உண்ணும் ெக்கனரயின் அைவு இனறவனால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

— மனிதனின் சுதந்திரமான விருப்பம் பிரம்மத்தின் தீர்மானம் ஆகும். 

— மனிதன் ஆன்மீக மனிதனாக மாற ஜவண்டும்.   

— கீைிருந்து எடுக்கப்படும் முயற்ெி ஜமலிருந்து கினடக்கும் அருைினால் மாற்றி அனமக்கப்பட 

ஜவண்டும்.   

— சபாய்னமயின் கவர்ச்ெினயவிட ஒரு கனவானின் உண்னம ஜமலானதாக இருப்பதால் அதுஜவ 

சவல்கிறது.  

— ெமுதாயத்னதப் சபாறுத்த அைவில் மனிதன் ஏற்றுக்சகாள்வதும், நிராகாிப்பதும் அவனன 

ெமுதாயத்திற்குத் தனலனமத் தாங்குபவனாக மாற்றுகிறது. 

— ெிருஷ்டினயத் சதாடர்ந்து வருவது பாிணாமம்.   

— ‘ேீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்று’ என்ற அத்னவத ெித்தாந்தம் இறுதியில் ‘அனனத்தும் 

பிரம்மம்’ என்பஜதாடு ெமரெப்பட்டு விட்டது. (p. 24 The Life Divine) 

— இயற்னகயுடன் ஐக்கியம் என்பது பிரம்மத்துடன் ஐக்கியம் என்று உயர்த்தப்பட்டுள்ைது. 

— பிரபஞ்ெத்தின் உள்ளுணர்வு ஒப்புதல் அைிக்கும்வனர ஒருவர் நடுவில் நிறுத்துவதில்னல.   

— இயந்திரத்தின் இரண்டு பக்கத்திலிருந்தும் கம்பிகள் அகற்றப்படுவதுஜபால் மனாீதியான 

இயந்திரத்தின் அகந்னதயும் அகற்றப்பட ஜவண்டும்.  

— சுயம் எவ்வைவுதான் உயர்ந்ததாக இருந்தாலும், ஒருவர் அங்ஜகஜய தன்னன முடித்துக்சகாள்ை 

முடியாது. 
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— தாழ்ந்த மற்றும் உயர்ந்த மானயக்கு இனடஜய உள்ை எண்ணத்தின் இனணப்பு காணப்படுகிறது. 

— இனியும் அது ேீவஜனா, ேீவியஜமா அல்லது ஆனந்தஜமா அல்ல, அனனத்தும் ஏகஜனயாகும்.  

— இது ஏகஜனா அல்லது அஜனகஜனா அல்ல, இரண்னடயும் உள்ைடக்கிய ஒன்றாகும்.   

— உயர்நினலனயயும், ஆழ்நினலனயயும் இனணப்பது ஜபாதுமானதல்ல, ஆனால் ஒருவர் பிரம்ம 

நினலக்கு உயர ஜவண்டும்.  

ஒரு பிரச்ெினன எழும்சபாழுது மனிதன் அனதத் தீர்க்க விரும்புகிறான். ெில பிரச்ெினனகள் 

உடனடியாகத் தீர்க்கப்பட ஜவண்டும். 

இங்கு இலக்காக இருப்பது அங்கு நிரந்தரமானதாக இருக்கும்.(p. 59 The Life Divine). 

ஒரு உயர்ந்த நாகாிகமுனடய ெமுதாயத்தில் சபற்றுக்சகாள்ை வாய்ப்புகள் இருக்கும், தீர்ப்பதற்குாிய 

பிரச்ெினனகள் இருக்காது. 

ஒரு ஏழ்னமயான ெமுதாயத்தில் அனனவரும் கடன் சபறுவர், ஆனால் அனதத் திருப்பித் தர 

கஷ்டப்படுவர். 

ஒரு வைமான ெமுதாயத்தில் ஒவ்சவாருவருக்கும் கணிெமான அைவு ஜெமிப்பு இருக்கும். 

அனரகுனறயான படிப்பறிவுனடய மக்களுனடய மனதில் எப்சபாழுதும் ெந்ஜதகங்கள் இருக்கும். 

படிப்பறிவில்லாத ஒரு ெமூகத்தினாிடம் ெந்ஜதகங்கஜை எைாது. 

உயர்ந்த கல்வி அறிவு சபற்ற ஒரு ெமுதாயத்தில் சபரும்பாலானவர்கள் பனடப்பாற்றலுனடய 

எண்ணங்கனைக் சகாண்டிருப்பர். 

இந்தப் பாிணாமம், அறியானமயிலிருந்து அறிவுக்கு என்கிறார் ஸ்ரீ அரவிந்தர். 

ஆன்மீக ேீவன் ஜதான்றிய பிறகு பாிணாமம் ெிறிய உண்னமகைிலிருந்து சபாிய உண்னமகளுக்கு 

இருக்கும். 

நம் நாட்டு மருத்துவ மனனகைில் காத்திருப்ஜபார் பட்டியல் இருக்கும்ஜபாது, அங்கு மருத்துவ 

மனனகள் காலியாக இருக்கும். 

‘தி னலஃப் டினவன்’-ல் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அைிக்கும் ஞானத்னதப் சபறும் ஒரு ஆர்வமுள்ை 

ஆன்மாவிற்கு அது ஒரு 'ெித்தி'யாக இருக்கும். 

ொராம்ெம், பிரம்மன், செயல்முனறனய அைித்தல், ெிருஷ்டியின் தத்துவம் ஆகியவற்றின் எல்லா 

படிகனையும் மிகவும் விவரமாக விைக்கும் நூலாகும் இது. 

அறிவு, கனல, கவினத, இனெ, இராணுவம், அதிகாரம், செல்வம், இலக்கியம் ஜபான்ற எல்லாத் 

துனறகைிலும் ொதித்துள்ை பலர் ெமுதாயத்னத வைி நடத்திச் சென்றுள்ைனர்- இவற்னற எவ்வாறு 

செய்வது, எவ்வாறு செய்தனர் என்பனதப் பற்றியும் பலர் எழுதியுள்ைனர்.  

இந்தப் புத்தகங்கள் வாழ்வின் உண்னமகள், கருத்துகள், ஜகாட்பாடுகள் ஜபான்றனவகைால் 

நினறந்துள்ைன.  

அனவ பலராலும் வாெிக்கப்படுகின்றன, எண்ணற்ற குறிப்புகள் வாெகர்கைால் அவற்றிலிருந்து 

எடுத்துக்சகாள்ைப்படுகின்றன. 

ஆனால் எந்தப் புத்தகமும் ொரத்னதத் சதாடுவதில்னல என்பதால், வாெகர்கைின் ொதனனகைில் 

அவ்வாறு ஏஜதனும் இருப்பின், படித்தனவ ஏஜதனும் தாக்கத்னத ஏற்படுத்தியுள்ைனவா என்பது ஒரு 

ஜகள்வியாகும். 

மனித ொதனனயின் ொராம்ெம் விைிப்புறும் தனி மனிதனாகும். 

இனதப் பற்றி யாரும் ஜபசுவதில்னல. தனித்துவத்னத விைிப்புறச் செய்வது எப்படி என்று எந்த 

ஆெிாியரும் விைக்குவதில்னல. 

தனித்துவஜம மனித ொதனனயின் ொராம்ெம் ஆகும். 

ஆர்வமுள்ைவாின் தனித்துவத்னத ஸ்ரீ அரவிந்தர் விைிப்புறச் செய்து, அவனுக்கு அதன் ொராம்ெம், 

பிரம்மனனப் பற்றியும் கூறி, இனறவனன உணரவும், எங்கும் நினற பரம்சபாருனை 

உணருவதற்குத் ஜதனவயான ஒவ்சவாரு ெிறிய மற்றும் சபாிய விவரங்கனையும், 

அணுகுமுனறகனையும் அவனுக்கு அைிக்கிறார். 

இது ஜபான்ற ஜவறு ஒரு புத்தகம் இதுவனர எழுதப்படவில்னல, எழுத ஜவண்டும் என்று நினனத்தும் 

பார்க்கப்படவில்னல. 

பூஞ்ஜொனல 

நிரந்தரமானப் பண்புகனைத் தாங்கியுள்ை காதனலப் பற்றிப் படிக்க விரும்புபவர் ‘பூஞ்ஜொனல’ 

எனும் கனதனயப் படித்து மகிைலாம். 

முத்து ஒரு எைிய சதாைிலாைி, ஒற்னறக் குச்ெி சுற்றுவதில் திறனமொலி. ஒரு ஜகாபக்கார 

ஆங்கிஜலய அதிகாாி ஒருவர் ஒரு பார்னவயாைனர எாிச்ெலூட்டி தன்னுனடய ெந்ஜதாஷத்திற்காக 

அவனனக் சகானல செய்தார். அவர் முத்துவின் தந்னதயாவார். இது கி.பி. 1856 ல் நடந்தது. 

முத்துவிற்குப் பைி வாங்க ஜவண்டும் என்கிற வன்மம் எழுந்தது. அந்த அதிகாாி Mckinsy, 
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தன்னுனடய வருங்கால மனனவியுடன் ஒரு விருந்தில் கைித்துக் சகாண்டிருந்தசபாழுது முத்து 

அவனரக் கத்தியால் தாக்கினான். அது அவனர மாய்த்திருக்க ஜவண்டும். பலத்த காயமனடந்த 

அவர் அதிர்ஷ்டவெமாக உயிர் தப்பினார். முத்து தனது உயினரக் காப்பாற்றிக் சகாள்ை ஓடி ஒரு 

குடினெயில் தஞ்ெம் புகுந்தான். அங்கிருந்த பூஞ்ஜொனல எனும் சபண்மணி அவன் மீது காதல் 

சகாண்டாள் அவனும் அவைிடத்தில் தன்னன இைந்தான். அவனனத் துரத்தி வந்த இராணுவ 

வீரர்கைிடமிருந்து அவனன அவள் புத்திொலித்தனமாகக் காப்பாற்றினாள். 

பூஞ்ஜொனலனய மிகவும் ஜநெித்த ரகன், அவனை ஏமாற்றி முத்துனவத் தூக்கு ஜமனடக்கு 

அனுப்பினான். நியாய உணர்வினனக் சகாண்ட ஆஷ்லி எனும் ஒரு ஜபாலீஸ் அதிகாாி அவன் 

தப்பித்துக் சகாள்ை உதவி செய்தார். வன்மத்துடன் சவைிஜய வந்தான் முத்து. ஆனால் 

இதற்கினடயில் 1857 கலகத்னத அடக்க Mckinsy கல்கத்தாவிற்கு அனுப்பப்பட்டார். முத்து 

இறந்துவிட்டதாக பூஞ்ஜொனலக்குக் கூறப்பட்டு அவள் ரகனனத் திருமணம் செய்து சகாள்ை 

ஜநாிட்டது. முத்து தப்பித்துக் சகாண்டு அவனைப் பார்க்க வந்தான். துஜராகம் இனைக்கப்பட்டனத 

அறிந்த அவள் தன்னுனடய குடும்பத்தினனர எதிர்த்துக் சகாண்டு, முத்துவுடன் செல்ல முடிவு 

செய்தாள். ஆனால் இன்சனாருவாின் மனனவி என்பனத அறிந்த முத்து மனம் உனடந்து 

Mckinsyஐத் ஜதடி வட இந்தியாவிற்குப் புறப்பட்டுச் சென்றான்.  

பூஞ்ஜொனல ஏமாற்றப்பட்டதால், அவள் தன்னுனடய மனொட்ெிக்குப் பயப்படவில்னல. முத்து 

அடுத்தவன் மனனவினயத் சதாட மறுத்தான். ஆனால் அவள் அவனனப் பின் சதாடர்ந்து 

சென்றாள். முத்து இன்னுசமாரு துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கு ஆைாகி, அதிலிருந்தும் வியக்கத்தக்க 

வனகயில் தப்பித்துக் சகாண்டான். இருவரும் கலகத்தில் ஜெர்ந்து சகாண்டு, இந்தியாவின் பக்கம் 

நின்று ெண்னடயிட்டு, தற்செயலாக Mckinsy-ன் மனனவி எமிலினயனயக் காப்பாற்ற ஜநாிட்டு 

அவளுனடய நன்றி உணர்னவப் சபற்றனர். எமிலினய விரும்பிய ஆஷ்லி, ஜகானைத்தனத்தால் 

அவனைத் தவற விட்டார். இப்சபாழுது அவர் Mckinsy-யின் கீழ் பணிபுாிபவராக இருந்தார். 

Mckinsyடம் ஏமாற்றம் அனடந்திருந்த எமிலினய, அவள் பாதுகாப்பாக தங்கியிருந்த தனி 

அனறக்குள் நுனைந்த ஆஷ்லி முத்தமிட்டார். அவர் எமிலியின் கணவர்கூட அல்ல என்பனத அறிந்த 

பூஞ்ஜொனல, “இதில் பாதி அைவிற்காவது என்னிடம் பாெமாக நடந்து சகாண்டிருப்பாயா” என்று 

முத்துவிடம் ஜகட்கிறாள். தனது விதினயச் ெந்திக்க Mckinsy அங்கு நுனைந்தனதப் ஜபால், 

முத்துவிற்கும் இது அபாயகரமானதாக இருந்தது. முத்துவுடன் இருக்க பூஞ்ஜொனல 

ஆனெப்பட்டாள், தன்னுடன் ஜபெ ஜவண்டும் என ஏங்கினாள், அவனுக்காகஜவ தன்னன 

அர்ப்பணித்துக் சகாண்டாள், அவனுடன் ஆயிரம் னமல்கள் நடந்தாள். Mckinsy-ன் மனனவி 

எமிலியிடம் ஆஷ்லி நடந்து சகாண்டனதப் பார்த்த பூஞ்ஜொனல, இது ஜபால் ஓரைவிற்காவது 

தன்னுடன் முத்து நடந்துசகாள்ை மாட்டானா என ஏங்கினாள். திருமணமான சபண்னண அவன் 

மதித்தது, திணிக்கப்பட்ட திருமணத்தால் அவமானம் அனடந்த அவைது உணர்வுகள் நிதலயாை 

பண்புகள் ஆகும். திரு சபன்னட் எடுத்த தீர்மானம் இத்தனகய ஒரு பண்பாகும். 

 

"Oh yes! They left Brighton together on Sunday night, and were traced almost to London, but not beyond: 

they are certainly not gone to Scotland." 

“ஆமாம், இருவருமாகச் ஜெர்ந்து ஞாயிறு இரவு ப்னரட்டனன விட்டுச் சென்றனர். இலண்டன்வனர 

அவர்கள் சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது. ஆனால் அதற்குப் பிறகு எங்கு ஜபானார்கள் 

என்று சதாியவில்னல. கண்டிப்பாக அவர்கள் ஸ்காட்லாண்டிற்குப் ஜபாகவில்னல.”  

15. “Oh, yes, they left Brighton together on Sunday.” 

Phenomenon entering ether disappears as it contains them, constitutes them and they are contained 

in it. (p. 76 The Life Divine) 

Man who is absolute, takes himself to be the relative and allows problems to rule him. 

Elopement is a transitory phenomenon, Longbourn is the permanent essence. 

Phenomena allowed a free run tries to overcome the essence, not knowing that when the essence asserts, it 

has to disappear.  

Man who is the infinitesimal is governed by the infinite ocean of energy called by the Gita, sarvam 

brahma, the mighty mother. (p. 71 The Life Divine) 

Infinity is self-existent. 

It imposes on the frontal appearance of the finite its ineffable self-existence. (p. 74 The Life Divine) 

As our apparent stability is based on an eternal Movement, it is based on an eternal Stability, Sthanu. (p. 73 

The Life Divine) 

Trade during the Industrial Revolution generated plentiful wealth. 
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Banking in the next period multiplied Money a thousand-fold. 

Urbanisation raised the value of land a thousand times or even ten thousand times. 

These are all the outer expressions of Man becoming an Individual. 

Such an individuality forms in the physical plane and rises through the vital, Mental planes to reach the 

plane of Spirit as the Spiritual Individual who is preceded by the Mental Individual and the vital Individual.  

To trace this movement with illustrations is a valuable study. Agriculture, trade, industry, anking, 

education, market, cities and now internet are the successive planes created by this movement. 

Military leaders like Caesar and Alexander were physical individuals. Explorers belong to this type at a 

higher level.  

Traders, bankers are vital individuals like leaders of politics. 

Geniuses are Mental Individuals. They are all great Men though their individuality is partial. 

These institutions too have great power of personality and bestow it on the favoured individual. 

Those who love these institutions, serve them, know their psychology. 

Bill Gates and Warren Buffet like Ambani were the beneficiaries. 

Apart from these institutions and individuals, a host of symbols have developed which carry these powers 

of wealth in them. Of them, Money remains the most prominent. Diplomacy, goodwill, artistic tastes are the 

smaller versions of political power, social status, creative arts which are the real repositories of social 

power. 

Mother’s consciousness, especially after the descent, confers this in a greater and richer measure on 

all those who are fortunate enough to know Her. 

Bill Gates knows the market psychology. 

The devotee carries Mental psychology or even spiritual psychology. 

The agriculturist labours and produces a pittance. 

The industrialist organises and creates a bundle. 

Money, the symbol of social power, brings this in great abundance to him who knows the psychology 

of wealth. 

Being a symbol, Money’s earnings are symbolically infinite, as a simple numerical figure of a million 

represents a million rupees. 

Market Money seeks the owner of these symbols. 

Stock market can multiply one’s Money thousand-fold or even higher. 

If we say it has the other side of loss, it is still there in the basic field of production. 

Pure goodwill eliminates loss and attracts the market. 

Goodwill knows no failure. 

When it knows values, character, organisation, only great success awaits him. 

Being a devotee is a thousand times higher symbol of prosperity. 

Can you ensure absolute Truth and total self-giving? 

Then a few hundred crores of rupees can come to you as Mother’s gift. 

It will serve as the spiritual foundation for yoga. 

Supermind demands such a foundation. 

India can become richer than America when Truth and Self-giving become articles of faith of the nation. 

The contribution of ego-sense to the formation of separative being is indispensable to evolution. (p. 

590 The Life Divine) 

To us good acts are welcome, bad acts are not. 

We little realise that bad acts announce or prepare for a better act. 

Had he married Elizabeth without the elopement, it would have been a lucky marriage for her. 

By the elopement he was forced to accept the entire family with a more sympathetic understanding. 

Now that Wickham came into the fold, he was out of mischief. 

Whether his marriage would have automatically led to Bingley’s marriage or he would have been obstinate 

about his earlier decision is not clear. 

Anyway the stress Lydia brought about cleared the path to Jane without Elizabeth pleading on her 

sister’s behalf. 

Ego separates Man from God and the Universe. 

This separation helps Man to grow to saturation in his limited being. 
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Without that ensured separation, this growth, a necessity to universalize himself is not possible. 

The scientists who are aware of the superstitious limitation of Science refuse to acknowledge and act on that 

basis. 

It is because the wrong formation is not yet saturated. 

Saturation is a necessary condition for something to outgrow itself. 

This is true positively as well as negatively. 

One whose education is not saturated at one level cannot rise. 

Evil doers too do not rise out of it without a prior saturation. 

No abscess will be broken before it is maturely ripe. 

It is this principle which says desire can be exhausted. 

The four stages of life in India are based on this principle. 

Mrs. Bennet’s breakdown came after twenty five years of organised dissipation, a point, perhaps, at which 

she exhausted herself. 

We can also say Mr. Bennet’s patience was exhausted. 

It is certain that Elizabeth’s newfound hope of Pemberley was fully exhausted. 

It can be added that Wickham had no more trumps to play. 

“ஆமாம், அவர்கள் இருவருமாகச் ஜெர்ந்து ஞாயிறு அன்று ப்னரட்டனன விட்டுச் சென்றனர்.” 

காற்று சவைியினடஜய நுனையும் நிகழ்வு அவற்னற உட்சகாண்டிருப்பதால், அவற்னற 

உருவாக்குவதால், அவற்றில் அடங்கியிருப்பதால் அதில் மனறந்து விடுகிறது.(p. 76 The Life Divine) 

பிரம்மமான மனிதன், தன்னனஜய ஒப்புனடனமயாக்கிக் சகாண்டு, பிரச்ெினன தன்னன ஆை 

அனுமதிக்கிறான். 

ஓடிப்ஜபாவது என்பது ஒரு இனடப்பட்ட நிகழ்வாகும், லாங்பர்ன் நிரந்தரமான ொரமாகும். 

நிகழ்விற்கு முழுனமயான சுதந்திரம் அைிக்கப்படும்ஜபாது ொராம்ெத்னதத் தாண்டிச் செல்ல 

முயலுகிறது. ொராம்ெம் தன்னன வலியுறுத்திக்சகாள்ளும்ஜபாது, தான் மனறந்துவிட ஜவண்டும் என 

நிகழ்வு அறிவதில்னல. 

மிகச் ெிறியவனான மனிதன் ெர்வம் பிரம்மம், வல்லனம மிக்க தாய் என்று கீனத அனைக்கும் 

கடலைவு ெக்தியால் ஆைப்படுகிறான்.(p. 71 The Life Divine) 

அனந்தம் சுயமாக இருப்பது. 

தனது சொல்லில் அடங்காத சுய வாழ்தவ, இது அைவுக்குட்பட்டதின் முன்ஜதாற்றத்தின் மீது 

சுமத்துகிறது.(p. 74 The Life Divine) 

நமது சதைிவான உறுதிப்பாடு ஒரு நிரந்தர இயக்கத்தின் அடிப்பனடயில் இருப்பதால், இது 

ஸ்தாணு எனப்படும் நிரந்தர உறுதிப்பாட்டின் அடிப்பனடயில் உள்ைது- .(p. 73 The Life Divine) 

சதாைிற்புரட்ெி காலத்தில் வர்த்தகம் அபாிமிதமான செல்வ வைத்னத உருவாக்கியது.  

அடுத்த காலகட்டத்தில் வங்கித்துனற பணத்னத ஆயிரம் மடங்கு சபருக்கியது. 

நகரமயமாக்கல் நிலத்தின் வினலனய ஆயிரம் மடங்கு அல்லது பத்தாயிரம் மடங்காகக்கூட 

உயர்த்தியது. 

இனவ யாவும் மனிதன் தனித்துவத்னத அனடயும் புற சவைிப்பாடுகள் ஆகும்.  

இத்தனகய தனித்துவம் ேடநினலயில் ஜதான்றி உணர்வு மற்றும் மன நினலகைின் மூலம் ஆன்மீக 

நினலனய அனடந்து மனதாலான மனிதனுக்கும், உணர்வாலான மனிதனுக்கும் முன்னால் 

ஜதான்றிய ஆன்மீக மனிதனாக உயருகிறது.  

இந்த இயக்கத்னத எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் ஆராய்வது ெிறப்பாக இருக்கும். விவொயம், 

வர்த்தகம், சதாைில்துனற, வங்கித்துனற, கல்வி, ெந்னத, நகரங்கள், இப்சபாழுது இனணயதைம் 

ஆகியனவ இந்த இயக்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அடுத்தடுத்த நினலகள் ஆகும். 

Caesar, Alexander ஜபான்ற இராணுவத் தனலவர்கள் ேடநினல மனிதர்கள் ஆவர். 

கண்டுபிடிப்பாைர்கள் ஒரு உயர்ந்த நினலயில் இந்த வனகனயச் ஜெர்ந்தவர்கள். 

வியாபாாிகளும், வங்கியாைர்களும் அரெியல் தனலவர்கனைப் ஜபால் உணர்வு நினல மனிதர்கள் 

ஆவர். 

ஜமனதகள் மனதாலானவர்கள். அவர்களுனடய தனித்துவம் பகுதியானதாக இருந்தாலும், அவர்கள் 

யாவரும் உயர்ந்த மனிதர்கள் ஆவர். 

இந்த நிறுவனங்களும் சபாிய ஆளுனமயின் ஆற்றனலக் சகாண்டிருப்பஜதாடு குறிப்பிட்ட நபருக்கு 

அனத வைங்கவும் செய்கிறது. 

இந்த நிறுவனங்கனை விரும்புபவர்கள், அங்கு பணி புாிபவர்கள் அவற்றின் உைவியனலயும் 

அறிந்திருப்பர். 
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அம்பானினயப் ஜபால், Bill Gates-ம், Warren Buffet-ம் இதனால் பயன் சபற்றவர்கள் ஆவர்.  

இந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் மனிதர்கனைத் தவிர, செல்வ வைத்தின் ெக்தினயத் தாங்கி நிற்கும் பல 

அனடயாைங்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ைன. அவற்றில் பணம் மிகவும் முக்கியமானதாக 

விைங்குகிறது. ெமூக ெக்தியின் உண்னமயான கைஞ்ெியமாக விைங்கும் அரெியல் அதிகாரம், ெமூக 

அந்தஸ்து, பனடப்பாற்றல் சகாண்ட கனல ஆகியவற்றின் ெிறிய பதிப்புகைாக, செயல் நயம், 

நல்சலண்ணம், கனல நயம் ஆகியனவ விைங்குகின்றன. 

அன்னனயின் ேீவியம், குறிப்பாக ெத்திய ேீவியம் புவியில் இறங்கிய பிறகு, அன்னனனய அறியும் 

பாக்கியம் சபற்றவர்கள் அனனவருக்கும் இதனன அதிக அைவிலும் ஜமலும் வைமாகவும் 

அைிக்கிறது.  

Bill Gates ெந்னதயின் மனப்ஜபாக்னக அறிவார். 

அன்பர்கள் மனாீதியான உைவியனலயும், ஆன்மீகாீதியான உைவியனலயும்கூட தாங்கி 

உள்ைனர். 

விவொயிகள் அதிக அைவில் உனைத்து ெிறிய அைவில் வருமானத்னத ஈட்டுகிறார்கள். 

சதாைிலதிபர்கள் முனறப்படுத்தி ஏராைமாகச் ெம்பாதிக்கின்றனர். 

ெமூக ெக்தியின் அனடயாைமான பணம், செல்வ வைத்தின் மனப்ஜபாக்கினன அறிந்திருக்கும் 

ஒருவருக்கு இதனன அதிக அைவில் அைிக்கிறது. 

ஒரு அனடயாைமாக இருப்பதால், பணத்னத ஈட்டுவது அனடயாைமாக அனந்தமாக இருக்கிறது, 

பத்து இலட்ெம் என்கிற ஒரு எைிய எண், பத்து இலட்ெம் ரூபானயக் குறிக்கிறது.  

ெந்னதயிலுள்ை பணம் இந்த அனடயாைங்கைின் சொந்தக்காரர்கனை நாடுகிறது. 

பங்குச் ெந்னத ஒருவரது பணத்னத ஆயிரம் மடங்கும் அதற்கு ஜமலும் சபருக்கக்கூடியது. 

இதற்கு நஷ்டமும் உண்டு எனில், அது அடிப்பனட உற்பத்தித் துனறயில் இன்ைமும் உள்ைது. 

உண்னமயான நல்சலண்ணம் நஷ்டத்னத அகற்றி ெந்னதனய ஈர்க்கிறது. 

நல்சலண்ணத்திற்குத் ஜதால்விஜய கினடயாது. 

பண்புகள், குணம், அனமப்பு ஆகியவற்னற நல்சலண்ணம் அறியும்சபாழுது, சபாிய சவற்றி 

மட்டுஜம ஒருவருக்குக் காத்திருக்கும். 

ஒரு அன்பராக இருப்பது ஆயிரம் மடங்கு உயர்ந்த சுபீட்ெத்தின் அனடயாைம் ஆகும். 

பூரண உண்னமனயயும், முழுனமயான சுய அர்ப்பணத்னதயும் நம்மால் உறுதியாகக் கனடப்பிடிக்க 

முடியுமா? 

இவ்வாறு இருப்பின் ெில நூறு ஜகாடி ரூபாய்கள் அன்னனயின் பாிொக நமக்குக் கினடக்கும், 

இது ஜயாகத்தின் ஆன்மீக அடிப்பனடயாக அனமயும். 

இத்தனகய அடித்தைம் ெத்திய ேீவியத்திற்குத் ஜதனவ. 

உண்னமயும், சுய அர்ப்பணமும் நாட்டின் நம்பிக்னகயாக மாறினால் இந்தியா அசமாிக்கானவவிட 

செல்வம் பனடத்த நாடாக மாறும். 

தனி ேீவன் உருவாவதற்கு அகந்னத உணர்வின் பங்கைிப்பு பாிணாமத்திற்கு 

இன்றியனமயாததாகும். (p. 590 The Life Divine) 

நமக்கு நல்ல செயல்கள் வரஜவற்கத்தக்கதாக இருக்கும், தீய செயல்கள் அவ்வாறு அல்ல. 

தீய செயல்கள் ஜமலும் ெிறந்த செயனல அறிவிக்கின்றன அல்லது தயார் செய்கின்றன என்பனத 

நாம் உணருவதில்னல. 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வு நனடசபறாமல் டார்ெி எலிெசபத்னதத் திருமணம் செய்து சகாண்டிருந்தால், 

அவளுக்கு அது அதிர்ஷ்டம் அைிக்கும் திருமணமாக அனமந்திருக்கும். 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வால் அக்குடும்பம் முழுவனதயும் ஒரு இரக்க உணர்ஜவாடு அவன் 

ஏற்றுக்சகாள்ை ஜவண்டியதாயிற்று. 

அக்குடும்பத்தின் பிடிக்குள் விக்காம் வந்துவிட்டதால், அவனால் இனி தவறு எதுவும் செய்ய 

முடியாது. 

டார்ெியின் திருமணம், அதுவாகஜவ பிங்கிலியின் திருமணத்திற்கு வைி வகுத்திருக்குமா, அல்லது 

டார்ெி அவனது முந்னதய தீர்மானத்தில் பிடிவாதமாக இருந்திருப்பானா என்பது சதைிவாக 

இல்னல. 

எப்படி இருந்தாலும் லிடியா ஏற்படுத்திய அழுத்தம், எலிெசபத்தின் முயற்ெி எதுவும் இல்லாமபலஜய 

ஜேனுனடய திருமணத்திற்கு வைி வகுத்தது.  

அகந்னத மனிதனன இனறவன் மற்றும் பிரபஞ்ெத்திலிருந்து பிாிக்கிறது.  

இந்தப் பிாிவினன மனிதனன அவனது அைவுக்குட்பட்ட ேீவனில் செறிவனடய உதவுகிறது.  

அந்த உறுதியான பிாிவினன இல்லாமல், அவன் பிரபஞ்ெமயமாவதற்குத் ஜதனவயான இந்த 

வைர்ச்ெி ொத்தியமாகாது. 
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அறிவியலின் மூடநம்பிக்னக வரம்னப அறிந்த விஞ்ஞானிகள், அந்த அடிப்பதடயில் ஒப்புக் 

சகாண்டு செயல்பட மறுக்கின்றனர். 

தவறான உருவாக்கம் இன்னமும் செறிவனடயவில்னல என்பதுதான் இதற்குக் காரணம்.  

ஒன்று தன்னனஜய விஞ்ெ ஜவண்டும் எனில் செறிவனடதல் ஒரு அவெியமான நிபந்தனன ஆகும். 

இது ஜநர்மனறயாகவும் எதிர்மனறயாகவும் உண்னம ஆகும். 

ஒருவரது கல்வி ஒரு நினலயில் செறிவனடயவில்னல எனில் அவரால் உயர முடியாது.  

தீங்கினைப்பவர்களும் முன் செறிவின்றி அதிலிருந்து சவைி வர முடியாது.  

ஒரு கட்டி பழுத்தால் மட்டுஜம உனடயும். 

இந்தத் தத்துவம்தான் ஆனெகள் முழுவதுமாகத் தீர்க்கப்பட ஜவண்டும் என்று கூறுகிறது. 

இந்தியாவில் வாழ்வின் நான்கு நினலகள் இந்தத் தத்துவத்தின் அடிப்பனடயில் உள்ைன. 

இருபத்தி ஐந்து வருடங்கைாக முனறயாக அைிச்ொட்டியம் செய்ததன் பலனாக, ஒரு இடத்தில் 

திருமதி சபன்னட் தன்னனஜய முழுவதுமாகத் தீர்த்துக் சகாண்டதால், அவளுக்கு அந்த இடத்தில் 

நினலகுனலவு ஏற்பட்டது. 

திரு சபன்னட்டின் சபாறுனமயும் தீர்ந்தது எனலாம். 

சபம்பர்லி மீதிருந்த எலிெசபத்தின் புதிய நம்பிக்னகயும் முழுனமயாகத் தீர்க்கப்பட்டுவிட்டது 

என்பது உறுதி. 

விக்காமிடம் பிரஜயாகிப்பதற்கு எந்த துருப்புச் ெீட்டும் இனி இல்னல என்றும் கூறலாம். 

16. “They are traced almost to London, not beyond.” 

Life, its opportunities and problems exist in a graded structure. 

Life is a non-stop Movement, regardless of direction. 

What is true of life is true of Force, Becoming, Being. 

At the level of the Absolute the law yields to the Law of self-determination. 

The Absolute can choose to be moving or still. 

Maybe it is true at all levels too. 

At each level the self determination is of a different intensity. 

At the level of the Absolute it is Self-determination. 

Only that at all levels other than the Absolute once progress stops, the movement continues in the 

opposite direction as division becomes aggregation in Mind. 

In our understanding of The Life Divine this phenomenon, the principle of Movement can be seen in the 

sequence of the chapters, in the comprehension of the chapters, in His revealing the contents of the 

chapters to us. 

There is another wider evolutionary Movement in the construction of the Book which is not a straight line, 

not widening concentric circles, but a zigzag movement letting one principle evolve at a time and keeping 

all the rest under abeyance. 

We may style these as 

  1. Logic of progress 

  2. Logic of wider progress leading up to the logic of the infinite 

  3. Logic of evolutionary progress. 

  4. Logic of Self-discovery in the opposites. 

None of these need to be pursued to the end for the purposes of comprehension, though one is free to do so 

for his own limited joy, as when the essential purpose is served one can move up to the next level without 

completing the first. It is perceived in education, accumulation of wealth, conquest of territories, 

development of capacities, etc. There are universal laws which will delight the explorer of knowledge. As 

and when each plane is saturated one will feel like Copernicus ushering in new dimensions. The tenth 

Man, we love to discover, is exactly at the level of Copernicus. Vedas, Upanishads, the Gita, Buddha, 

Shankara, Sri Aurobindo fall into this category as all else. 

Obviously one need not pursue such analysis everywhere comprehensively. It is enough we see the 

revelation of the underlying wider Laws. Let us see it 

1. In the chapter The Pure Existent 

2. In the initial chapters of The Life Divine. 

3. The story of Pride and Prejudice. 

Seeing such progression in world history, particularly in the national history with an emphasis on culture, in 

one’s own life from history, progress, outer discipline of behavior, inner discipline of character leading to 
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Individuality is the widest beginning of landing on the knowledge of earlier and future births. 

The Pure Existent. 

1. Unegoistic view. 

2. Ego’s selfish assertion that makes It give an ironic smile. 

3. Discovery of Time–infinite–Energy. 

4. Discovery of Timeless–infinite– xistence. 

5. Becoming. 

6. Being. 

7. Wisdom of the relationship between Being and Becoming. 

8. Giving birth to its power as conscious Force. 

The Life Divine Book - I 

1. Life seen as contradictions. 

2. Attempt at reconciliation of forms 

a. Primary reconciliation 

b. Final reconciliation. 

3. Faith, if not knowledge of the whole. 

4. Higher reconciliation in consciousness. 

5. Self-realisation of the whole in the Individual. 

6.Overcoming the obstacle converting it into opportunity. 

7. Limitation of Mind. 

8. Realisation of the whole in its triune status. 

9. Instrument of creation in the Absolute. 

10.Instruments of creation in Nature. 

11.Widening the sphere of creation with Time and Space. 

12. Revelation of Marvel. 

13. Creation of Mind, Life, Psychic, Matter. 

14. Fullness of Life at each of these levels. 

15. Possibility of evolution. 

16. Principle and process of evolution. 

17. Secret of evolution. 

Book II Part (i) 

1. Man taking over the determinism from God. 

2. Self-knowledge of God in all the six aspects. 

Their expression in three dimensions of Time. 

3. Man becoming God in the spiritual plane. 

4. Repeating it in the plane of Life to the fullest extent. 

5. Capacity for deviation– gnorance into illusion.  

Its relation with Reality. 

6. God as knowledge, creation as Ignorance. 

7. Extension of knowledge into thinking and Memory. 

Deviation leading to formation of Ego. 

8. Levels of knowledge. 

9. Boundaries of Ignorance. 

10. Its Origin. 

11. Consummation of Ignorance. 

12. Evolution of Ignorance into Evil. 

Part (ii) 

1. Widest spiritual existence in Nature. 

2. Its extension into life. 

3. Greater integration of consciousness and its culmination. 

4. Transformation of seven ignorances into seven knowledge. 

5. Extending existence into the past as well as future. 

6. Impact of evolution on the human existence in the body. 
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7. Levels of transformation leading to Supramentalisation. 

8. Birth of Gnostic Being. 

9. Birth of Divine Life. 

Evolution of life of Meryton after the descent of the French Revolution. 

1. The French Revolution translating it into life’s opportunity. 

2. Ego’s aggressive attempt to possess it. 

3. Withdrawal of opportunity mutilated. 

4. Creation of ignorance into falsehood. 

5. Clash of mutilated knowledge and organised ignorance as pride. 

6. Birth of aspiration in the physical. 

7. Demand of life to include the full scope of its expression. 

8. Man rising to the new opportunity. 

9. Reconciliation of knowledge and ignorance. 

10. Life’s protection to Man’s folly. 

11. Assertion of the dying flame. 

12. Man further cleansing himself. 

13. Consummation of the reversed consciousness. 

Each Man can see these stages in his own life. 

Life reveals itself to each person at his own level. 

An idealist seeking prosperity for the nation realises its immediate impossibility – but is rewarded with 

national freedom. 

His first duty, as he is constituted, is to secure prosperity for his own family. 

Widening of his personality negatively, he is disillusioned of smaller goals having fulfilled it to his moral, 

ethical satisfaction. 

Prosperity of income becomes prosperity of property. 

Discovery of higher sources of income for the world. 

It must be preceded by great security abolishing sources of danger. 

Life’s greatest response to national prosperity by law. 

Rediscovery of the widening bases of knowledge of production and distribution as a law of human life. 

Global life beckoning for global action. 

Discovering deeper foundation of purity as richer knowledge of The Life Divine. 

The Life Divine revealing its deeper golden realities. 

Moving from prayer to consecration to calling. 

She calls from inside. 

“லண்டன்வனர அவர்கள் சென்றனதக் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது, அதற்குப் பிறகு எங்கு சென்றார்கள் 

எனத் சதாியவில்னல.”  

வாழ்வு, அதன் வாய்ப்புகள், பிரச்ெினனகள் ஆகியனவ ஒரு வாினெப்படுத்தப்பட்ட அனமப்பாகும். 

வாழ்வு எத்தினெனய ஜநாக்கிச் சென்றாலும், அது ஒரு இனடவிடாத இயக்கமாகும். 

வாழ்விற்கு உண்னமயாக இருப்பது, ெக்தி, ெத் மற்றும் அெத்திற்கும் உண்னமயாகும்.  

பிரம்மத்தின் நினலயில் ெட்டம் சுய நிர்ணயத்தின் ெட்டத்திற்கு உடன்படுகிறது.  

பிரம்மத்தால் இயங்கஜவா, இயங்காமல் இருக்கஜவா முடியும். 

எல்லா நினலகைிலும் இது உண்னமயாக இருக்கலாம். 

ஒவ்சவாரு நினலயிலும் சுய நிர்ணயம் சவவ்ஜவறு தீவிரம் சகாண்டது. 

பிரம்மத்தின் நினலயில் இது சுய நிர்ணயமாகும். 

பிரம்மத்னதத் தவிர மற்ற எல்லா நினலகைிலும் முன்ஜனற்றம் நின்று விடும்சபாழுது பிாிவினன 

மனதில் ஒருங்கினணப்பாக மாறுவதால், இயக்கம் எதிர் தினெயில் சதாடருகிறது.  

‘தி னலப் டினவன்’-ஐ நாம் புாிந்து சகாண்டதில், இந்த நிகழ்வில், இயக்கத்தின் தத்துவத்னத, 

அத்தியாயங்கள் சதாடரப்பட்டிருக்கும் வாினெக் கிரமத்திலும், அத்தியாயங்கனைப் புாிந்து 

சகாள்வதிலும் பார்க்கலாம். அத்தியாயங்கைின் சபாருனை நமக்கு பகவான் சவைிப்படுத்துவதிலும் 

பார்க்கலாம்.  

புத்தகத்தின் கட்டனமப்பில் ஜவசறாரு அகண்ட பாிணாம இயக்கம் உள்ைது, இது ஒரு 

ஜநர்ஜகாடல்ல, ஒஜர னமயத்னத சகாண்டுள்ை அகண்டு செல்லும் வட்டங்களும் அல்ல, ஆனால் 
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இது ஒரு ெமயத்தில் ஒரு தத்துவம் மட்டுஜம சவைிவர அனுமதி அைித்து, மற்ற யாவற்னறயும் 

தற்காலிகமாக நிறுத்தி னவக்கும் ஏற்ற இறக்கமான இயக்கமாகும். 

இவற்னற நாம் கீழ்க்கண்டவாறு அனைக்கலாம்.  

1.முன்ஜனற்றத்னதப் பற்றிய அறிவுபூர்வமான விைக்கம். 

2.அனந்தத்தின் தர்க்கத்திற்கு வைிவகுக்கும் பரந்த முன்ஜனற்றத்தின் தர்க்கம்.  

3. பாிணாம முன்ஜனற்றத்தின் தர்க்க வாதம்.   

4. ஜநசரதிரானதில் சுய கண்டுபிடிப்பின் தர்க்கம்.  

ஒருவர் தனது வரம்புக்குட்பட்ட சுய ெந்ஜதாஷத்திற்காக இனதச் செய்யலாம் என்றாலும் இனவ 

எனதயுஜம புாிந்துசகாள்ை ஜவண்டும் என்பதற்காக இறுதிவனர சதாடர ஜவண்டிய 

அவெியமில்னல. ஏசனனில், முக்கியமான ஜநாக்கம் நினறஜவற்றப்படும்ஜபாது, முதல் நினலனயப் 

பூர்த்தி செய்யாமஜலஜய ஒருவர் அடுத்த நினலக்கு உயரலாம். இது கல்வியில், செல்வம் ஜெர்ப்பதில், 

நாடுகனைக் னகப்பற்றுவதில், ஆற்றல்கனை ஜமம்படுத்துவதில் உணரப்படுகிறது. அறினவத் 

ஜதடுபவனர மகிழ்விக்கும் உலகைாவிய ெட்டங்கள் உள்ைன. ஒவ்சவாரு நினல செறிவனடயும் 

சபாழுதும் ஜகாபர்னிகஸ் புதிய பாிமாணங்கனை ஜநாக்கிச் செல்வது ஜபால் ஒருவர் உணருவார். 

நாம் கண்டறிய விரும்பும் பத்தாவது மனிதன் மிகச் ொியாக ஜகாபர்னிகஸ் நினலயில் உள்ைான். 

மற்ற அனனத்னதயும் ஜபால ஜவதங்கள், உபநிஷதங்கள், கீனத, இந்த வனகனயச் ொர்ந்தனவ. 

புத்தர், ெங்கரர், ஸ்ரீஅரவிந்தர் அனனவரும் இந்த வனகனயச் ொர்ந்தவர்கள்.  

ஒருவர் இத்தனகய ஆய்வுகனை எல்லா இடங்கைிலும் விாிவாகத் சதாடர ஜவண்டிய 

அவெியமில்னல என்பது சவைிப்பனட. அடிப்பனட ெட்டங்கைின் சவைிப்பாட்னட நாம் பார்ப்பஜத 

ஜபாதுமானது. இப்சபாழுது நாம் அனதப் பார்ப்ஜபாம். 

1. ‘The Pure Existent’ எனும் அத்தியாயத்தில். 

2. ‘தி னலப் டினவன்’-ன் ஆரம்ப அத்தியாயங்கைில். 

3. ‘Pride and Prejudice’ கனதயில். 

இத்தனகய முன்ஜனற்றத்னத, குறிப்பாகக் கலாச்ொரத்னதப் சபாறுத்த அைவில் ஒரு நாட்டின் 

ொித்திரத்தில், ொித்திரத்திலிருந்து ஒருவரது சொந்த வாழ்க்னகயில், முன்ஜனற்றத்தில், நடத்னதயின் 

புறக்கட்டுப்பாட்டில், தனித்துவத்திற்கு வைிவகுக்கும் குணத்தின் அகக் கட்டுப்பாட்டில், உலகத்தின் 

சதாடர் நிகழ்வுகைில் காண்பது, முந்னதய மற்றும் எதிர்காலப் பிறப்புகனைப் பற்றிய அறினவப் 

சபறுவதன் சதாடக்கமாகும்.  

ெத் புருஷன் 

1. அகந்னதயற்ற பார்னவ. 

2. அகந்னதயின் சுயநலமான வலியுறுத்தல் அதற்கு ஒரு முரணான புன்னனகனய அைிக்கிறது. 

3. ஜநரம், அனந்தம், ெக்தி ஆகியவற்றின் கண்டுபிடிப்பு. 

4. காலமின்னம- அனந்தம்- சபருவாழ்வு ஆகியவற்றின் கண்டுபிடிப்பு. 

5. அெத். 

6. ெத். 

7. ெத் மற்றும் அெத்திற்கு இனடஜய இருக்கும் சதாடர்பினனப் பற்றிய அறிவு. 

8. அதன் ெக்திக்கு ெித் ெக்தியாக அதிகாரம் அைிப்பது. 

 'தி னலப் டினவன்' புத்தகம்-1 

1. வாழ்வு முரண்பாடுகைாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 

2. வடிவங்கைின் ெமரெத்திற்கான முயற்ெி. 

a. அடிப்பனட ெமரெம். 

b. இறுதி ெமரெம். 

3. முழுனமயின் ஞானமாக இல்லாவிட்டாலும், நம்பிக்னக. 

4. ேீவியத்தில் உயர்ந்த ெமரெம். 

5. தனி நபாில் முழுனமயின் சுய உணர்தல். 

6. தனடனயத் தாண்டி வந்து, அனத வாய்ப்பாக மாற்றுவது. 

7. மனதின் வனரயனற. 

8. முழுனமனய அதன் மூன்று நினலகைில் உணருதல். 

9. பிரம்மத்தில் பனடப்பின் கருவி. 

10. இயற்னகயில் பனடப்பின் கருவிகள். 

11. காலம் மற்றும் இடத்துடன் பனடப்பின் எல்னலனய விாிவுபடுத்தல். 

12. அற்புதத்தின் சவைிப்பாடு. 

13. மனம், வாழ்வு, னெத்தியம் மற்றும் ேடத்தின் பனடப்பு. 
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14. இந்த ஒவ்சவாரு நினலயிலும் வாழ்வின் முழுனம. 

15. பாிணாம வைர்ச்ெியின் ொத்தியக் கூறுகள் 

16. பாிணாமத்தின் சகாள்னக மற்றும் செயல்முனற. 

17. பாிணாமத்தின் இரகெியம். 

புத்தகம் II பகுதி (i) 

1. மனிதன் இனறவனிடமிருந்து தீர்மான வாதத்னத எடுத்துக்சகாள்வது. 

2. அனனத்து ஆறு அம்ெங்கைிலும் இனறவனனப் பற்றிய சுய அறிவு. 

காலத்தின் மூன்று பாிமாணங்கைில் அவற்றின் சவைிப்பாடு. 

3. ஆன்மீக நினலயில் மனிதன் இனறவனாவது. 

4. வாழ்வின் நினலயில் இனத முழு அைவில் செயல்படுத்துவது. 

5. விலகலுக்கான திறன் - அறியானம மானயயாவது. 

உண்னம நினலயுடன் இதன் சதாடர்பு. 

6. இனறவன் ஞானமாகவும், பனடப்பு அறியானமயாகவும். 

7. அறினவ ெிந்தனன மற்றும் ஞாபகமாக விாிவுபடுத்துவது. 

விலகல் அகந்னதக்கு வைி வகுப்பது. 

8. அறிவின் நினலகள். 

9. அறியானமயின் எல்னலகள்.  

10. அதன் பிறப்பிடம். 

11. அறியானமயின் நினறவு. 

12. அறியானம தீனமயாக மாறுவது. 

பகுதி (ii) 

1. இயற்னகயில் விாிவான ஆன்மீகப் சபருவாழ்வு. 

2. வாழ்வில் அதன் சதாடர்ச்ெி. 

3. ேீவியத்தின் ஜமலான ஒருங்கினணப்பும் அதன் முடிவான உச்ெ நினலயும். 

4. ஏழுவனக அறியானமனய ஏழுவனக ஞானமாகத் திருவுருமாற்றுவது. 

5. சபருவாழ்னவ கடந்த காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் விாிவனடயச் செய்வது. 

6. உடலில் மனித வாழ்வின் மீது பாிணாமத்தின் பாதிப்பு. 

7. ெத்தியேீவிய மயமாக்குவதற்கு வைி வகுக்கும் திருவுருமாற்றத்தின் நினலகள். 

8. ஆன்மீக ேீவனின் பிறப்பு. 

9. சதய்வீக வாழ்வின் பிறப்பு. 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெிக்குப் பின் சமாிடன் வாழ்வின் பாிணாமம். 

1. பிசரஞ்சுப் புரட்ெி அனத வாழ்வின் வாய்ப்பாக மாற்றுவது. 

2. அனத அனடவதற்கான அகந்னதயின் வலினமயான முயற்ெி. 

3. ெினதந்த வாய்ப்னபத் திரும்பப் சபறுவது. 

4. அறியானம சபாய்னமயாக உருவாவது. 

5. ெினதந்த அறிவு மற்றும் முனறப்படுத்தப்பட்ட அறியானமக்கு இனடஜய ஏற்படும் ஜமாதனல 

சபருனமயாக எடுத்துக் சகாள்வது.  

6. ேடத்தில் ஆர்வத்தின் ஜதாற்றம். 

7. வாழ்வின் சவைிப்பாட்டின் முழு வாய்ப்பினனயும் உள்ைடக்க அதன் ஜகாாிக்னக. 

8. புதிய வாய்ப்பிற்கு மனிதன் உயர்வது. 

9. அறிவு மற்றும் அறியானமயின் ெமரெம். 

10. மனிதனின் மடனமக்கு வாழ்வின் பாதுகாப்பு. 

11. அனணயும் சுடாின் வலியுறுத்தல். 

12. மனிதன் ஜமலும் தன்னனத் தூய்னமப்படுத்திக் சகாள்வது. 

13. மாறிய ேீவியத்தின் பூர்த்தி. 

ஒவ்சவாரு மனிதனும் அவனது வாழ்க்னகயில் இந்தக் கட்டங்கனைக் காணலாம். 

ஒவ்சவாரு மனிதனுக்கும் அவனது நினலயில் வாழ்வு தன்னனஜய சவைிப்படுத்திக் சகாள்கிறது. 

நாட்டிற்கான சுபீட்ெத்னத நாடும் ஒரு இலட்ெியவாதி, அது உடனடியாக ொத்தியம் ஆகாது 

என்பனத உணருகிறான்—ஆனால் நாட்டின் விடுதனல பலனாகக் கினடக்கிறது. 

அவன் கட்டனமக்கப்பட்டிருக்கும் விதத்தில், அவனுனடய முதல் கடனம அவனது குடும்பத்திற்கு 

சுபீட்ெம் சபறுவஜதயாகும். 

அவனது ஆளுனமனய எதிர்மனறயாக விாிவுபடுத்துவதில், அவைது ெிறிய குறிக்பகாள்கதள 

தார்மீக மற்றும் சநறிமுனற திருப்திக்கு நினறஜவற்றிய பிறகு, ஏமாற்றம் அனடகிறான். 
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வருமானத்தின் சுபீட்ெம் சொத்தின் சுபீட்ெமாக மாறுகிறது. 

உலகத்திற்கான உயர்ந்த வருவாய் ஆதாரங்கனைக் கண்டுபிடித்தல். 

ஆபத்தின் மூல காரணங்கனை நீக்கி, உயர்ந்த பாதுகாப்பு இதன் முன் எை ஜவண்டும். 

ெட்டத்தின் மூலம் நாட்டின் சுபீட்ெத்திற்கான வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பதில்.  

உற்பத்தி மற்றும் விநிஜயாகத்னதப் பற்றிய அறிவூட்டும் அகண்ட தைங்கனை, மனித வாழ்வின் ஒரு 

ெட்டமாக மீண்டும் கண்டுபிடிப்பது.  

உலகைாவிய செயற்பாட்டிற்கான உலகைாவிய வாழ்வின் அனைப்பு. 

தூய்னமயின் ஆைமான அடித்தைத்னத, ‘தி னலப் டினவன்’-ன் உயர்ந்த ஞானமாகக் கண்டுபிடிப்பது. 

‘தி னலப் டினவன்’ அதன் ஆழ்ந்த உயர்ந்த உண்னமகனை சவைிப்படுத்துவது.  

பிரார்த்தனனயிலிருந்து ெமர்ப்பணம், பின்னர் அனைப்பிற்கு நகர்தல். 

அன்னன உள்ைிலிருந்து அனைக்கிறார். 

17. “They have certainly not gone to Scotland.” 

Sri Aurobindo says the rationale for karma is the being that holds the past actions in it sending it up 

as results or memory to the surface. (p. 585 The Life Divine) 

Meeting Wickham at Philip’s, she gave herself up to him entirely, received the full intensity of his 

falsehood as charm, felt energized by his unreasonable jealousy in her very reasonable hurt feelings at 

Darcy’s ‘tolerable’. 

On reading Darcy’s letter the facts were clear to her. Even the essential motive of Wickham of philandering 

and exploiting became well revealed. The charm remained in the vital. In giving up the charm she would be 

owning to herself that she became a fool by her own willing folly. 

That is the worst condemnation for anyone, that he was a fool particularly by his own greed. 

No Man wants to see his smallness, his mean motives. 

When another Man points it out, he finds it uncharitable. 

His own self-discovery of hidden folly is psychological suicide. 

One needs yogic sincerity to do it. 

Paul became St. Paul as he received the message of the crow. 

Crow is a symbol of bad omen. 

It crowed thrice to warn Paul. 

What she received from Wickham was sent up to her by her being while at Lambton, reminding her of the 

work to be done. Of course, she confessed to Darcy, she could have prevented the tragedy. 

It was her telling herself that as she was unwilling to expose Wickham, Wickham could then act. 

To that extent she reversed herself. 

Loyalty to one whose true colours have come out, as one whom she loved earlier, is still loyalty in 

spite of the consequences. 

Life rewarded her for that basic value of true loyalty, in spite of his treacherous character. 

Organisation is classified coordination. 

பகுத்துணரும் பாங்கு திறனமசயனும் அனமப்பாகும். 

She exercised her Mind on the possible course of Lydia and Wickham. 

Body readily acts on sensation. 

Emotions powerfully express sensations. 

Thought is born of coordination of facts. 

Prior to it, the facts are automatically classified. 

Such a classified coordination is Mental organisation. 

Thinkers transfer such coordination to work which becomes efficiency of work. 

Efficiency of the person issues out of his own Mental capacity. 

Work itself has an inherited efficiency inherited from the society. 

Out of individual efficiencies, the collective selects the common denominator of such organised behavior. 

These are the pioneering individuals. 

Those who take it from the collective are the followers who are led by the society. 

Mental organisation makes for clarity of thought. 

Emotional organisation is effectivity in life. 

Sensational organisation is a thrilling fulfillment of bodily life. 

Athletes enjoy the execution of physical sensation. 
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Leaders of action are filled to the full by the exercise of such emotional equipment. 

Scholars become thinkers when they so organize the Mind. 

A wife who appreciates the thought process of her husband emotionally gives him the joy of sensation in 

the relationship. 

Man and woman meeting on the Mental plane of emotional comprehension of their lives, enjoy a bodily 

sensation which is consummated by the smiles that bring them together. 

Allowing their relationship to slide down to the emotional plane, their marital life expands to include their 

entire life. 

Consummation of marriage is to let the sensations rise to their emotional thought. 

Separative knowledge laboring to reach identical knowledge is human Mentality. 

(p. 553 The Life Divine) 

Lydia took the initiative to break the social tradition of wedding. 

To solve this problem is to bring them under the fold of marriage. 

Restoring the status quo solves a problem created. 

How does consecration solve a problem. 

Each Man living in comfort, is the highest new level of existence attained in the godward journey. 

A problem is one which is created by a movement away from that stability. 

Consecration is to dedicate the work to the path of progress directing all the energies towards that goal. 

When it succeeds, it restores the status quo. 

Restoration of the status quo is the rectification of the aberration. 

The Hindu religion is the eternal religion, sanatana dharma. 

It is not sectarian. 

It affirms its faith in the Infinite which admits all religions seeking God in any form. 

Maya, Lila, imminence of the Infinite are its basic tenets. 

These are words found in popular songs, in the daily conversation of the masses. 

Sri Aurobindo says such a penetration of the highest ideals down to the masses has not been reached in any 

other culture. 

Whether it is in America, or in Europe, particularly England the scientific Mind that thinks in terms of the 

truth of the work is found. Give a work to an English carpenter, the first thing he does is to understand it. It 

is the scientific Mentality. 

Similarly, the Spiritual Mentality to evaluate life and its events in terms of the highest religious values is 

found among the Indian masses. It is seen in the air and soil of India by foreigners. It is this protective 

cover that kept World War II away from her borders. 

The distantly awakening Individual in India realises this as prosperity. 

He, in time, will redeem the world from Mind, ushering in Supermind. 

“அவர்கள் கண்டிப்பாக ஸ்காட்லாண்டிற்குப் ஜபாகவில்னல.” 

கடந்தகாலச் செயல்கனை தன்னுள் னவத்திருக்கும் ேீவன் அவற்னற, பலன்கைாகஜவா அல்லது 

ஞாபகமாகஜவா ஜமல்மனதிற்கு அனுப்புவது, கர்மத்தின் அடிப்பனடக் ஜகாட்பாடு என்று  

ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார்.(p. 585 The Life Divine) 

பிலிப்ஸின் இல்லத்தில் விக்கானமச் ெந்தித்தஜபாது அவனிடன் தன்னன முழுனமயாக அைித்தாள், 

அவனுனடய சபாய்னமயின் முழு தீவிரத்னத கவர்ச்ெி எனும் ரூபத்தில் சபற்றுக்சகாண்டாள், டார்ெி 

‘பரவாயில்னல’ என்று கூறியதில் நியாயமாகப் பாதிக்கப்பட்ட அவள், விக்காமின் நியாயமில்லாத 

சபாறானமயின் மூலம் ெக்தி சபற்றாள். 

டார்ெியின் கடிதத்னதப் படித்த அவளுக்கு உண்னமகள் சதைிவாகப் புலப்பட்டன. சபண்கைின் 

பின்னால் அனலயும் விக்காமின் அடிப்பனட ஜநாக்கங்களும் சதைிவாக சவைிப்பட்டன. அவன் 

மீதிருந்த கவர்ச்ெி அவைது உணர்வில் நினலத்திருந்தது. கவர்ச்ெினயக் னகவிடுவதன் மூலம், அவள் 

தானாகஜவ விரும்பித் ஜதர்ந்சதடுத்திருந்த அவைது முட்டாள்தனத்னதப் புாிந்துசகாண்டிருப்பாள். 

தனது ஜபரானெயினால்தான் முட்டாைாஜனாம் என்பது ஒருவர் சபறக்கூடிய மிக ஜமாெமான 

கண்டனமாகும். 

எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுனடய அற்ப குணத்னதயும், அற்ப ஜநாக்கங்கனையும் பார்க்க 

விரும்புவதில்னல.  

இதனன ஜவசறாரு மனிதன் சுட்டிக் காட்டும்சபாழுது, அவன் அனதக் கடுனமயான 

குற்றச்ொட்டாகக் கருதுகிறான். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

79 

 

அவனிடம் மனறந்திருக்கும் முட்டாள்தனத்னத அவனாகஜவ கண்டுபிடிப்பது மனதைவில் 

தற்சகானலக்குச் ெமமாகும். 

இதனனச் செய்ய ஒருவருக்கு ஜயாக அைவில் உண்னம ஜவண்டும். 

காகத்தின் செய்தினயப் சபற்றதனால் பால், செயின்ட் பால்-ஆக மாறினார். 

காகம் சகட்ட ெகுனத்தின் ஒரு ெின்னமாகும். 

பால்-ஐ எச்ொிக்க அது மூன்று முனற கனரந்தது. 

விக்காமிடமிருந்து சபற்றுக்சகாண்டனத அவைது ேீவன் அவள் லாம்ப்டனில் இருக்கும்சபாழுது 

அவள் செய்ய ஜவண்டிய ஜவனலனய ஞாபகப்படுத்தும் வண்ணம் அவளுக்கு அனுப்பியது. அவள் 

டார்ெியிடம் விஷயத்னதப் பகிர்ந்து சகாண்டாள், நிச்ெயமாக ஆபத்னத அவள் தவிர்த்திருக்கலாம். 

விக்கானம அவள் காட்டிக்சகாடுக்க விரும்பாதது அவனன இவ்வாறு செயல்பட னவத்தது. 

அந்த அைவிற்கு அவள் தன்னன மாற்றிக்சகாண்டாள். 

யாாிடம் எலிெசபத் விஸ்வாெமாக இருந்தாஜைா, அவனது உண்னமயான சொரூபம் சவைிவந்த 

பின்பும், அதனால் எழுந்த வினைவுகளுக்குப் பிறகும், இன்னமும் விஸ்வாெமாக இருக்கிறாள். 

அவனது ஜமாெமான குணத்னதத் தாண்டி, அவைது விஸ்வாெத்திற்கு வாழ்வு அவளுக்குப் பலன் 

அைித்தது. 

அனமப்பு என்பது வனகப்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கினணப்பு ஆகும். 

பகுத்துணரும் பாங்கு திறனம எனும் அனமப்பாகும்.  

லிடியா மற்றும் விக்காம் எவ்வாறு செயல்படுவார்கள் என்பனதப்பற்றி அவள் எண்ணலானாள். 

உணர்ச்ெியில் உடல் உடனடியாகச் செயல்படுகிறது. 

உணர்ச்ெிகள் உணர்வுகனை வலினமயுடன் சவைிப்படுத்துகிறது. 

விஷயங்கைின் ஒருங்கினணப்பின் மூலம் எண்ணம் ஜதான்றுகிறது. 

இதற்கு முன் விஷயங்கள் தாமாகஜவ வனகப்படுத்தப்படுகின்றன. 

இத்தனகய வனகப்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கினணப்பு மனதின் ஒழுங்கனமப்பாகும். 

ெிந்தனனயாைர்கள் இத்தனகய ஒருங்கினணப்னப ஜவனலயில் கனடப்பிடிக்கின்றனர், இது 

ஜவனலயின் செயல்திறனாக மாறுகிறது. 

ஒருவரது மனதின் திறன் அவரது ஆற்றலாக எழுகிறது. 

ஜவனலஜய ெமூகத்திலிருந்து சபற்றுக்சகாண்ட மரபு வைி வந்த செயல்திறனனயுனடயது.  

தனிப்பட்ட செயல்திறன்கைிலிருந்து ெமூகம் இத்தனகய முனறப்படுத்தப்பட்ட நடத்னதயின் 

சபாதுவான பிாினவத் ஜதர்ந்சதடுக்கிறது. 

இவர்கள் முன்ஜனாடியாவார்கள். 

ெமூகத்திலிருந்து அனத எடுத்துக்சகாள்பவர்கள் ெமூகத்தால் வைி நடத்திச் செல்லப்படும் 

சதாண்டர்கள் ஆவர். 

மனாீதியான ஒழுங்கனமப்பு சதைிவான எண்ணத்திற்கு வைி வகுக்கிறது.  

உணர்ச்ெிபூர்வமான அனமப்பு வாழ்வில் செயல்திறன் ஆகும். 

உணர்வுபூர்வமான அனமப்பு உடல்ாீதியான வாழ்வின் ஒரு ெிலிர்ப்பூட்டும் நினறவாகும். 

உடல்ாீதியான உணர்வுகைின் செயல்பாட்டில் வினையாட்டு வீரர்கள் ெந்ஜதாஷம் அனடகின்றனர். 

செயலாக்கம் மிக்க தனலவர்கள், இத்தனகய உணர்ச்ெிபூர்வமான ஆற்றனலச் செயல்படுத்துவதில் 

முழுனமயாக நினறவனடகின்றனர். 

மனனத இவ்வாறு முனறப்படுத்தும்சபாழுது அறிவாைிகள் ெிந்தனனயாைர்கைாக மாறுகின்றனர். 

தன்னுனடய கணவாின் எண்ணப் ஜபாக்னக உணர்ச்ெிபூர்வமாகப் பாராட்டும் மனனவி தங்கைது 

உறவில் உணர்வுபூர்வமான ெந்ஜதாஷத்னதக் கணவருக்கு அைிப்பாள். 

ஆணும் சபண்ணும் அவர்கைது வாழ்வின் உணர்ச்ெிபூர்வமான புாிதலின் மன நினலயில் ெந்திக்கும் 

சபாழுது, உடல்ாீதியான ெந்ஜதாஷத்னதப் சபறுகின்றனர், இது அவர்கனை இனணக்கும் 

புன்னனகயின் மூலம் நினறவனடகிறது. 

அவர்கைது உறவினன உணர்ச்ெிபூர்வமான நினலக்குக் சகாண்டு வரும்சபாழுது, அவர்கைது 

திருமண வாழ்க்னக அவர்கைது முழு வாழ்னவயும் உள்ைடக்கும் வனகயில் விாிவனடகிறது.  

திருமணம் நினறவனடவது உணர்வுகனை உணர்ச்ெிபூர்வமான எண்ணங்கைாக உயர்த்துவதாகும். 

பிாித்தறியும் ஞானம் ஒத்த அறிவாக மாற உனைப்பது மனித மன நினலயாகும்.(p. 553 The Life 

Divine) 

திருமணத்தின் ெமூகப் பாரம்பாியத்னத உனடக்கும் தன்முனனப்னப லிடியா ஜமற்சகாண்டாள். 

இப்பிரச்ெினனனயத் தீர்க்க இவற்னறத் திருமணம் எனும் அனமப்பின் கீழ் சகாண்டு வர ஜவண்டும்.  

முன்பிருந்த நினலனய மீட்சடடுப்பது உருவாகிய பிரச்ெினனனயத் தீர்க்கும். 

ெமர்ப்பணம் எவ்வாறு பிரச்ெினனனயத் தீர்க்கிறது? 
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ஒவ்சவாரு மனிதனும் வெதியுடன் வாழ்வது, இனறவனன ஜநாக்கிய பயணத்தில் அனடயப்பட்ட 

மிகவும் உயர்ந்த புதிய நினல வாழ்வாகும்.  

அந்த உறுதி நினலயிலிருந்து விலகிய இயக்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டஜத ஒரு பிரச்ெினனயாக 

மாறுகிறது. 

அனனத்து ெக்திகனையும் அந்த இலக்னக ஜநாக்கிச் செலுத்தி, முன்ஜனற்றத்தின் பானதயில் 

செயனல அர்ப்பணிப்பஜத ெமர்ப்பணம் ஆகும். 

இது சவற்றி அனடயும்சபாழுது முன்பிருந்த நினலனமனய இது மீட்சடடுக்கிறது. 

முன்பிருந்த நினலனய மீட்சடடுப்பது மாறுபாட்னடத் திருத்துவதாகும்.  

இந்து மதம் ெனாதன தர்மம் ஆகும். 

இது குறிப்பிட்ட ெமய நம்பிக்னக உனடயதல்ல. 

இனறவனன எந்த ரூபத்திலும் நாடும் அனனத்து மதங்கனையும் ஏற்றுக்சகாள்ளும் அனந்தத்தின் 

மீதுள்ை அதன் நம்பிக்னகனய இது உறுதிப்படுத்துகிறது.  

மானய, லீனல, அனந்தத்தின் உடனடி நிகழ்வு ஆகியனவ அதன் அடிப்பனடக் ஜகாட்பாடுகள் 

ஆகும். 

இனவ பிரபலமான பாடல்கைிலும், மக்கைின் தினொி உனரயாடல்கைிலும் காணப்படும் 

வார்த்னதகள் ஆகும். 

மிகவும் உயர்ந்த இலட்ெியங்கள் இதுஜபான்று ஜவறு எந்த கலாச்ொரத்திலும் மக்கைிடம் ஜபாய்ச் 

ஜெரவில்னல என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

அசமாிக்காவிஜலா அல்லது ஐஜராப்பாவிஜலா, குறிப்பாக இங்கிலாந்தில், ஜவனலயின் 

உண்னமனயப் சபாறுத்து ெிந்திக்கும் கவனமான மனம் காணப்படுகிறது. ஒரு ஆங்கிஜலய 

தச்ெனிடம் ஒரு ஜவனலனயக் சகாடுத்தால், முதலில் அவன் அனதப் பற்றி புாிந்துசகாள்ை 

முயற்ெிப்பான். இது துல்லிய மனநினலயாகும். 

இஜதஜபால வாழ்க்னக மற்றும் அதன் நிகழ்வுகனை உயர்ந்த மதப் பண்புகனைப் சபாறுத்த அைவில் 

கணிக்க முற்படும் ஆன்மீக மனநினல இந்திய மக்கைினடஜய காணப்படுகிறது. இது இந்திய 

மண்ணிலும், காற்றிலும், சவைி நாட்டினரால் காணப்படுகிறது. இந்தப் பாதுகாப்பு கவெம்தான் 

இரண்டாம் உலகப் ஜபாாிலிருந்து இந்தியானவப் பாதுகாத்தது. 

இந்தியாவில் விைிப்புறும் மக்கள் இதனன சுபீட்ெமாகப் சபற்றுக்சகாள்கின்றனர். 

பகவான், காலப்ஜபாக்கில் உலகத்னத மனதிலிருந்து மீட்டு, ெத்திய ேீவியத்திற்கு எடுத்துச் 

செல்வார். 

 

"And what has been done, what has been attempted, to recover her?"  

“ அவனை மீட்க என்ன செய்தீர்கள், என்ன முயற்ெி எடுக்கப்பட்டது?” 

18. “And what has been done? What has been attempted to recover them”? asked Darcy. 

This shows his Mind. She despaired, not realising this hint of life. 

He who has the sense of life will never despair. 

Knowledge of His yoga turns into a perception of Life Response when it becomes emotional or sensational 

knowledge. 

It reveals the enduring Hope of Mankind to one’s nerves. 

Prior to freedom, India, rather the Indian perception of life was steeped in deep fear of tragedy. 

Immediately after freedom for ten or twenty years there was a widespread feeling of the country going to 

the dogs. In 1973 August Darshan a wave of desperate calls rose to Mother about the country. She said ‘the 

Lord knows more’. Personally I had vast hopes about the future of India though I shared the general despair 

and had not seen the LIVE symptoms of the golden future. I began to see it only around 1980. 

Now I see India will soon be richer than America. 

The present dominant position of USA dwarfed the previous giant in international affairs, UK, suddenly 

after 1945. At the stroke of the Hour, America will suffer a similar stroke and India will rise high leaving 

the erstwhile giant to bring up the rear. 

It is not India’s eminence, but Man coming into his own. 

The widespread crises of various types are a negative symptom of the coming shape of events, much as the 

famous ‘tolerable’ of Darcy. 

I feel it in the lives of devotees. 

I only remind them of Her message “A world of delight is waiting at our gates for our call”. 

When anything great is proposed, Man feels it is not for him. 
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It is for him who chooses to call. 

‘Tolerable’–Cosmic truth moving to Cosmic Ignorance. (p. 286) 

No event occurs in our life if we are not to learn a lesson out of it. 

As soon as a Man fully learns the lesson out of an incident, it disappears from his memory. 

Memory relates the past with the present. It does so only for the Man to gain knowledge out of that 

experience. 

There are meaningless events of the distant past insistently presenting to the Mind to the point of annoying. 

It only means you are yet to learn something out of it. 

Memory, censor, thinking and understanding stand in the way of Silence in the Mind. Sri Aurobindo wiped 

it out for two people in a trice. The principles of The Life Divine – there are a few in every page – related to 

our past lingering opinion serve a double purpose, one intellectual and the other yogic. 

1. Intellectual – The principle gets an example in our life. 

 Examples from our own life are the most powerful. 

2. It dissolves a lingering past burden of experience – a process of deconditioning. 

Darcy’s ‘tolerable’, I have often said, was due to his intense liking of her. 

Moving from Cosmic Truth to Cosmic Ignorance (p. 286) in the Overmind, all actions of this Mind Energy 

proceed by the intelligence of the opposite Ignorance. 

It requires deep serious thought to see ‘tolerable’ reflects this principle. That is our endeavour to read The 

Life Divine. The fact that such an annoying Mental experience disappearing on a sudden will confirm the 

rightness of our understanding. 

Temperamental sensitivities, pleasant as well as unpleasant, will linger in the memory. 

Suppose the memory of a friend who has offered genuine help so lingers, it may mean one has to fully learn 

the true value of gratitude. 

One’s whole psychological horoscope is there in memory. 

Any event that comes to us fully but symbolically expresses the potential of the atmosphere we live in. 

Elizabeth is at the tether end of despair. 

It was not a time for her to think. 

Had she had the foreknowledge Jane Austen had, she would have wondered at the capacity of that tragedy 

to raise Longbourn to attract Netherfield and Pemberley for alliance. 

It was not in human capacity, but within human potential. 

Hundreds of events of the past having unleashed such powers, movements, developments is the historical 

experience. 

Man welcomes when life immensely expands out of character, but never tries to know what is happening. 

A pushy boor may selfishly prod a placid organisation when life cuts it open to permit Himalayan 

expansion. 

One should be awake in the soul to hear the voice of the evolution. 

If constant nonstop active self-giving is one’s persistent ideal, he will be a witness in the lives of his people 

for this phenomenon. 

One good Man can give all around Himalayan luck. 

How much more Life can give us all. 

It is a privilege of spiritual knowledge–evolving knowledge– o conceive what Mother offers Man. 

During that moment of conception his Mind will touch the supramental consciousness. 

All the known ideals– he highest achievements of the society–are dwarfed by what opens up. 

The principle of one crisis solved, all crises are solved and all opportunities are at once fulfilled. 

By solving unemployment in the world we can wipe out the financial crisis and restore ecology to the 

original level, is difficult to believe, but true. 

Look at your own life, you will find this character from the beginning. 

Man runs away from luck and grace is a long known fact to all those who are spiritually aware. 

“என்ன செய்யப்பட்டுள்ைது? அவனைக் கண்டுபிடிக்க என்ன முயற்ெி எடுக்கப்பட்டுள்ைது?” என்று 

டார்ெி வினவினான். 

இது அவன் மனனதக் காண்பிக்கிறது. வாழ்வின் இக்குறிப்னப உணராது, அவள் 

கவனலப்பட்டாள். 

வாழ்வின் குறிப்னப உணருபவர் ஒருஜபாதும் கவனல அனடயமாட்டார். 
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பகவானின் ஜயாகத்னதப் பற்றிய அறிவு உணர்ச்ெிபூர்வமான அல்லது உணர்வுபூர்வமான அறிவாக 

மாறும்சபாழுது, அது வாழ்வின் மறுசமாைியின் புாிதலாக மாறுகிறது. 

மனித குலத்தின் நீடித்த நம்பிக்னகனய இது ஒருவரது உணர்வுகளுக்கு சவைிப்படுத்துகிறது.  

சுதந்திரம் அனடவதற்கு முன் இந்தியாவும், வாழ்க்னகதயப்பற்றிய இந்தியாவின் புாிதலும், துயர 

நிகழ்வுகனைப்பற்றிய ஆழ்ந்த பயத்தில் மூழ்கியிருந்தது. 

சுதந்திரம் கினடத்த பின்னர், பத்து அல்லது இருபது வருடங்களுக்கு நாட்டின் நினலனம 

ஜமாெமாகிக் சகாண்டிருக்கும் உணர்வு பரவலாக ஏற்பட்டது. 1973ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாத 

தாிெனத்தின்சபாழுது கவனலக் குரல்கள் அனல அனலயாக அன்னனனய ஜநாக்கி எழுந்தன. 

“பகவானுக்கு அதிகம் சதாியும்” என்று அன்னன பதிலைித்தார். சபாதுவாகக் கவனலப்பட்டாலும் 

இந்தியாவின் எதிர்காலத்னதப்பற்றிய நம்பிக்னக என்னுள் இருந்தது, ஆனால் வைமான 

எதிர்காலத்னதப் பற்றிய ஜநரடி அறிகுறிகனை நான் பார்க்கவில்னல.1980ஆம் ஆண்டு வாக்கில் 

அது காணப்பட்டது.  

அசமாிக்கானவவிட இந்தியா வினரவில் பணக்கார நாடாகிவிடும் என்பனத இப்சபாழுது நான் 

காண்கிஜறன். 

அசமாிக்காவின் தற்சபாழுனதய ஜமலாதிக்க நினல ெர்வஜதெ விவகாரங்கைில், முந்னதய 

ோம்பவானாக விைங்கிய இங்கிலாந்னத, 1945ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு திடீசரன விஞ்ெியது. இஜத 

ஜபால் ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் அசமாிக்கானவ ஒரு நாள் இந்தியா விஞ்சும். 

இது இந்தியாவின் திறன் அல்ல, மனிதன் தன்னன உணரும் ஜநரம் இது. 

‘பரவாயில்னல’ என டார்ெி கூறியனதப் ஜபால், பல்ஜவறு வனகயான பரவலான சநருக்கடிகள், 

வரவிருக்கும் நிகழ்வுகைின் எதிர்மனறயான அறிகுறிகளாகும்.  

அன்பர்கைின் வாழ்வில் இனத நான் உணர்கிஜறன். 

அவர்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்தும் அன்னனயின் செய்தி, ‘நம் அனைப்பிற்காக அற்புதமான ஒரு 

உலகம் நமது வாயில்கைில் காத்துக் சகாண்டிருக்கிறது,’ என்பதுதான். 

ஏஜதனும் சபாியதாக ஒன்று அைிக்கப்படும்சபாழுது, மனிதன் அது தனக்கு இல்னல என்று 

நினனக்கிறான்.  

அனைக்க விரும்புபவனுக்கு உாியது அது. 

‘பரவாயில்னல’- பிரபஞ்ெ உண்னம பிரபஞ்ெ அறியானமனய ஜநாக்கி நகருவது.(p. 286) 

ஒரு நிகழ்விலிருந்து பாடம் கற்றுக்சகாள்வதற்காகஜவ எந்த ஒரு நிகழ்வும் நம் வாழ்க்னகயில் 

நிகழ்கிறது. 

ஒரு நிகழ்விலிருந்து மனிதன் முழுனமயாகப் பாடம் கற்றுக்சகாண்டவுடன், உடனடியாக அது 

அவனது ஞாபகத்திலிருந்து மனறந்து விடுகிறது. 

ஞாபகம் கடந்த காலத்னத நிகழ் காலத்துடன் சதாடர்புசகாள்ை னவக்கிறது. அந்த 

அனுபவத்திலிருந்து மனிதன் ஒரு பாடம் கற்றுக்சகாள்வதற்காகஜவ இது இவ்வாறு செய்கிறது. 

சவகு நாட்களுக்கு முன்பு நடந்த அர்த்தமற்ற நிகழ்வுகள் எாிச்ெலூட்டும் வனகயில் மனதில் 

எழுகின்றன. 

இன்னமும் நாம் அதிலிருந்து கற்றுக்சகாள்ை மீதம் இருக்கிறது என்பனத இது குறிக்கிறது. 

ஞாபகம், எச்ொிக்னக, ெிந்தனன மற்றும் புாிதல் ஆகியனவ மனதின் சமௌனத்திற்குக் குறுக்ஜக 

நிற்கின்றன. இரண்டு நபர்களுக்கு ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஒரு க்ஷணத்தில் இவற்னற அகற்றினார்.  

‘தி னலப் டினவன்’-ன் தத்துவங்கள்- ஒவ்சவாரு பக்கத்திலும் ஒரு ெில உள்ைன- நமது கடந்தகால 

நீடித்து இருக்கும் கருத்துடன் சதாடர்புசகாண்டிருக்கும் இது, இரண்டு ஜநாக்கங்களுக்குப் 

பயன்படுகிறது, ஒன்று அறிவார்த்தமாகவும் மற்சறான்று ஜயாக ஜநாக்கத்திற்காகவும் ஆகும். 

1. அறிவுொர்ந்தனவ- தத்துவம் நமது வாழ்க்னகயிலிருந்து ஒரு உதாரணத்னதப் சபறுகிறது. 

2. நமது வாழ்க்னக உதாரணங்கஜை மிகவும் ெக்தி வாய்ந்தனவ. 

3.இது அனுபவத்தின் ஒரு கடந்தகாலச் சுனமனயக் கனரக்கிறது-இருக்கும் நினலனய மாற்றுவது. 

எலிெசபத்னதத் தீவிரமாக விரும்பிய காரணத்தினாஜலஜய டார்ெி அவனை ‘பரவாயில்னல’ என்று 

கூறினான்.  

சதய்வீக மனதில் பிரபஞ்ெ உண்னமயிலிருந்து பிரபஞ்ெ அறியானமக்கு நகரும்ஜபாது, இந்த 

மனதின் ெக்தியின் அனனத்து செயல்களும் ஜநசரதிரான அறியானமயின் அறிவிலிருந்து 

செயல்படுகிறது.  

‘பரவாயில்னல’ என்பது இத்தத்துவத்னதப் பிரதிபலிக்கிறது என்பனதப் பார்ப்பதற்கு ஆழ்ந்த தீவிர 

ஜயாெனன அவெியம். அதுஜவ நாம் ‘தி னலப் டினவன்’ படிப்பதற்கு எடுக்கும் முயற்ெியாகும். 

இத்தனகய எாிச்ெலூட்டும் மனாீதியான அனுபவம் திடீசரன மனறந்து விடுவது நமது ொியான 

புாிதனல உறுதிப்படுத்தும். 
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மன நினலயின் உணர்வுகள், இனினமயானஜதா அல்லது இனினமயற்றஜதா, நினனவில் நீடித்து 

இருக்கும். 

உண்னமயாக உதவி செய்த நண்பனது ஞாபகம் இவ்வாறு மனதில் இருப்பின், நன்றி உணர்வின் 

உண்னமயான மதிப்னப ஒருவர் முழுனமயாகக் கற்றுக்சகாள்ை ஜவண்டும் என்று சபாருள். 

ஒருவரது உைவியல்ாீதியான ோதகம் முழுவதும் நினனவில் உள்ைது. 

நம்மிடம் முழுனமயாக ஆனால் அனடயாைபூர்வமாக வரும் எந்த ஒரு நிகழ்வும் நாம் வெிக்கும் 

சூைலின் வித்தினன சவைிப்படுத்துகிறது. 

எலிெசபத் விரக்தியின் எல்னலயில் இருந்தாள். 

அவள் ெிந்திக்க ஜவண்டிய ஜநரமல்ல இது.  

ஜேன் ஆஸ்டினுக்கு இருந்ததுஜபால் முன்னறிவு எலிெசபத்திற்கு இருந்திருந்தால், சநதர்பீல்ட் 

மற்றும் சபம்பர்லினய திருமண பந்தத்திற்குள் ஈர்த்து, லாங்பர்னன உயர்த்தும் அைவிற்கு இருந்த 

அந்த ஆபத்தின் ஆற்றனல நினனத்து ஆச்ொியப்பட்டிருப்பாள். 

இது மனிதத் திறனமயில் இல்னல, ஆனால் மனித ஆற்றலின் வித்தாக இருக்கிறது. 

இத்தனகய ெக்திகனை, இயக்கங்கனை, முன்ஜனற்றங்கனைக் கட்டவிழ்த்துவிட்ட நூற்றுக் 

கணக்கான கடந்தகால நிகழ்வுகள், ொித்திர அனுபவங்கைாகும். 

வைக்கத்திற்கு மாறாக வாழ்க்னக சபரும் அைவில் விாிவனடயும்சபாழுது மனிதன் அனத 

வரஜவற்கிறான், ஆனால் என்ன நடக்கிறது என்பனத அறிய முற்படுவதில்னல. 

மிகப் சபாிய விாிவாக்கத்திற்கு வாழ்க்னக வைிவகுக்கும்ஜபாது, அடாவடியாக இருக்கும் 

பண்பற்றவன், சுயநலத்துடன் ஒரு சதைிவான அனமப்னப ஆதாிக்கலாம். 

பாிணாமத்தின் குரனலக் ஜகட்பதற்கு ஒருவர் ஆன்மாவில் விைிப்புற்று இருக்க ஜவண்டும். 

இனடவிடாத தீவிரமான சுய அர்ப்பணம் ஒருவரது சதாடர்ந்த இலட்ெியமாக இருப்பின், அவர் 

இந்த நிகழ்வுக்காக அவரது மக்கைின் வாழ்வில் ஒரு ொட்ெியாக இருப்பார்.  

ஒரு நல்ல மனிதரால் அவனரச் சுற்றியுள்ை அனனவருக்கும் மிகப் சபாிய அதிர்ஷ்டத்னத அைிக்க 

முடியும். 

வாழ்க்னக நம் அனனவருக்கும் இதற்கு ஜமலும் எவ்வைவு அைிக்க முடியும்.  

அன்னன மனிதனுக்கு அைிக்கக் கூடியனத நினனத்துப் பார்ப்பது ஆன்மீக அறிவின்-சவைிவரும் 

அறிவின்-ஒரு உாினம ஆகும். 

கருத்தில்சகாள்ளும் அத்தருணத்தில் மனிதனது மனம் ெத்திய ேீவியத்னதத் சதாடும். 

அறிந்த அனனத்து இலட்ெியங்களும்- ெமூகத்தின் மிக உயர்ந்த ொதனனகளும்- திறந்துசகாள்ளும் 

வாயில்கைால் ெிறிதாகி விடுகின்றன. 

ஒரு சநருக்கடி தீர்க்கப்படும்ஜபாது அனனத்து சநருக்கடிகளும் தீர்க்கப்பட்டு அனனத்து 

வாய்ப்புகளும் உடனடியாக நினறஜவறுகின்றன என்பது தத்துவம். 

உலகில் ஜவனலயில்லாத் திண்டாட்டத்னதத் தீர்ப்பதன் மூலம் நாம் சபாருைாதார சநருக்கடினய 

அகற்றலாம், சுற்றுச் சூைனல அதன் பனைய நினலக்கு மீட்சடடுக்கலாம் என்பனத நம்புவது 

கடினம், ஆனால் இது உண்னம. 

 நமது வாழ்க்னகனயக் கவனித்தால், நாம் இந்த குணத்னத ஆரம்பத்திலிருந்ஜத காணலாம். 

மனிதன் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் அருைிலிருந்து விலகிச் செல்கிறான் என்பது ஆன்மீக விைிப்புணர்வு 

சபற்றவர்கள் அனனவரும் அறிந்த உண்னம. 

 

"My father is gone to London, and Jane has written to beg my uncle's immediate assistance; and we shall be 

off, I hope, in half an hour. But nothing can be done -- I know very well that nothing can be done. How is 

such a man to be worked on? How are they even to be discovered? I have not the smallest hope. It is every 

way horrible!"  

“எனது தகப்பனார் இலண்டனுக்குச் சென்றிருக்கிறார், எங்கள் மாமானவ உடனடியாக உதவிக்கு 

வரச் சொல்லி ஜேன் கடிதம் எழுதியுள்ைாள்; இன்னும் அனர மணி ஜநரத்தில் நாங்கள் இங்கிருந்து 

புறப்பட்டு விடுஜவாம் என்று நினனக்கிஜறன். எதுவும் செய்ய முடியாது. எதுவும் செய்ய முடியாது 

என்று எனக்குத் சதாியும். இது ஜபான்ற ஒருவனன என்ன செய்ய முடியும்? அவர்கனை எப்படிக் 

கண்டுபிடிப்பது? எனக்கு ெிறிதும் நம்பிக்னக இல்னல. எப்படிப் பார்த்தாலும் இது பயங்கரமாக 

உள்ைது.” 

19. “My father has gone to London.” 

This is a moment for a serious decision making. 

Life is full of major, minor decisions. 

Man becomes conservative as such decisions endure. 
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It is a decision of social conformity. 

Daily existence is governed by subconscious. 

Major decisions in life are for marriage, course, employment. 

In a static society people develop ideals for these. 

Problems arise in a changing society. 

Decisions of value are enduring. They require patience. 

People are impulsive and insist on impulsive choices. 

Nowadays the eternal conflict of changing generations in the matter of matrimonial choice has become 

acute. 

Love and romance are eternal themes. 

In any decision, there are hidden factors that cannot be predicted. 

The kernel of the matter in marriage is not so much of marriage as the unpredictability of any future 

circumstance that will arise. 

Those who rely on horoscope mostly want the horoscope to satisfy their expectations. 

No marriage can be satisfactorily decided by horoscope, as parents want their choice of alliance to be 

endorsed by the horoscope. 

It amounts to a decision based on two requirements often opposed, even diametrically opposed. 

In this matter values have no alternatives. 

Among the values, there are grades. 

Impulsive people seeking enduring values meet choices that wait for their impulses to rise to the 

highest values. 

Help can be sought to make choices according to one’s values. 

For those who have no values, they have to possess their souls in eternal patience. 

Hence the significance of making decisions. 

Life is full of too many choices even for those who live by values. 

Help is valuable in those cases. 

A successful Man cannot be advised at all. Success is no value. 

Value ensures eternal success, but values are to be sought for values and not for success. 

He who seeks success and gets something done, also gets it for his values. 

What is the significance of human action? 

As he is not an animal, nor a clod, he must act by his reason. If not reason, he must act from emotions-an 

emotion of goodwill. 

He must use his highest instrument positively. 

A decision, like in a wedding, will never go wrong if acted thus. 

It may not work for others; for him it will give good results. 

Things go wrong when he chooses the second best or something low. 

In that case, he gets the experience to go back to his own values. 

Acting from one’s best, his experience betters his values. 

Success, sustained success, high or low, does not meet with obstacles. 

People, asking for peaceful life, refuse progress. 

Continuous learning is non-stop success. 

Smooth life is a life of learning. 

To learn the maximum at each moment is adventure. 

Life becomes a problem only when one refuses to learn the minimum. 

Learning is Mental enjoyment. 

Doing is the enjoyment of the will of consciousness. 

Ananda is pure enjoyment, an enjoyment of Being, Self-existing enjoyment, a causeless enjoyment. 

One who enjoys without an object of learning or doing, enjoys being himself; it is to be, better than 

knowing or doing. 

Sat is to be, Chit is to know, Ananda is to enjoy. 

Something greater than this is to disappear in its opposite. 

Akilan’s story & ெித்திரப் பானவ 

Higher values are acquired by commensurate negative intensity. 
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As Kandekar, his story has the social setting of transition to higher values. 

An artist of unformed personality loved a girl of well formed nature born out of social norms. 

The trespass of a Man of worldly success created compunction in her as he forcibly kissed her. 

She felt she could not be another Man’s wife. 

The artist’s marriage was a tragedy as his wife was immature and impulsive. 

His love’s marriage was a tragedy as she was idealistic and he sought coarse material results devoid of 

values. 

Finally it was too much for her and she went back to the artist as he was a widower then. 

She, who could not conceive of being another’s wife as a Man forcibly kissed her, learnt that she could be 

that after a few years of married life. 

Decades of changing societies acquire this knowledge and give it to its members. 

Serious Mental contemplation can give the same clarity of knowledge for action in some days. 

These were not themes of fiction in the last century. 

Society that is in a flux offers these themes to writers. 

A Man in the last century who acquired this clarity could not act against the whole society, but his own 

inner strength would offer him conducive outer circumstances. 

Clarity without strength offers no scope for action in security. 

The French Revolution saved Lydia. 

Mother’s atmosphere allows any amount of inner progress by offering the appropriate external 

atmosphere.The course of events in Pride and Prejudice is not one of corrective effectivity but is one of 

transformation. 

Transformation transfigures. 

For devotees who aspire for prosperity, Pride and Prejudice explains how an attitude of transformation can 

achieve it better. 

“என்னுனடய தகப்பனார் லண்டனுக்குச் சென்றுள்ைார்.” 

தீவிரமாக முடிசவடுக்கும் தருணம் இது. 

வாழ்க்னக சபாியதும், ெிறியதுமான முடிவுகைால் நினறந்துள்ைது. 

இது ஜபான்ற முடிவுகள் நீடித்து இருப்பதால், மனிதன் பதழனமவாதியாக மாறுகிறான். 

ெமூக இணக்கத்தின் முடிவாகும் இது. 

தினொி வாழ்க்னக ஆழ்மனதால் ஆைப்படுகிறது. 

திருமணம், படிப்பு, ஜவனல ஆகியவற்றிற்காக வாழ்வின் சபாிய முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

ஒரு நினலயான ெமூகத்தில் மக்கள் இவற்றிற்கு இலட்ெியங்கனை உருவாக்குகின்றனர். 

மாறும் ெமுதாயத்தில் பிரச்ெினனகள் எழுகின்றன. 

ெிறந்த முடிவுகள் நீடித்து இருக்கும். அவற்றிற்குப் சபாறுனம ஜதனவ. 

மக்கள் உணர்ச்ெியின் உந்துதல் உனடயவராக உள்ைனர், அதன் அடிப்பனடயில் 

ஜதர்ந்சதடுப்பனத வலியுறுத்துகின்றனர்.  

இன்னறய நாட்கைில் திருமணத் ஜதர்வு விஷயத்தில், மாறும் தனலமுனறகைின் அன்றாட ஜமாதல் 

கடுனமயாகி விட்டது. 

காதலும், அமரகாதலும் நிரந்தர விஷயங்கைாகும். 

எந்த ஒரு தீர்மானத்திலும், முன்கூட்டிஜய கூற முடியாத மனறந்துள்ை விஷயங்கள் உள்ைன. 

திருமணத்தின் முக்கியத்துவம் திருமணம் என்பதற்கு பமலாக பின்ைர் எழக்கூடிய ெந்தர்ப்பத்தின் 

கணிக்க முடியாத தன்தமபய ஆகும். 

ோதகத்னத நம்புபவர்கள், அவர்கைது எதிர்பார்ப்புகனை ோதகம் திருப்திப்படுத்த ஜவண்டும் 

என்று சபரும்பாலும் விரும்புவர். 

தாங்கள் ஜதர்ந்சதடுத்த வரனன ோதகம் உறுதிப்படுத்த ஜவண்டும் என்பது சபற்ஜறார்கைின் 

விருப்பமாக இருப்பதால் எந்தத் திருமணத்னதயும் ோதகத்தால் திருப்திகரமாகத் தீர்மானிக்க 

முடியாது. 

இது இரண்டு ஜதனவகனை, சபரும்பாலும் இரண்டு முழுனமயாக எதிர்மனறயான ஜதனவகனை 

அடிப்பனடயாகக் சகாண்ட ஒரு தீர்மானம் ஆகும். 

இந்த விஷயத்தில் பண்புகளுக்கு மாற்று எதுவும் இல்னல.  

பண்புகளுக்கு இனடஜய வாினெக்கிரமங்கள் உள்ைன. 

நீடித்தப் பண்புகனை நாடும் உந்துதல் உனடய மக்கள், தங்கைது உந்துதல்கள் மிகவும் உயர்ந்த 

பண்புகளுக்கு உயரக் காத்திருக்கும் ஜதர்ந்சதடுப்பினனச் ெந்திப்பர். 
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ஒருவரது பண்புகளுக்கு ஏற்ப ஜதர்வுகள் செய்ய உதவினய நாடலாம். 

எந்தவிதப் பண்புகளும் இல்லாதவர்கள் தங்கைது ஆன்மாக்கனை நிரந்தரப் சபாறுனமயில் இருத்த 

ஜவண்டும்.  

எனஜவ தீர்மானங்கள் எடுக்க ஜவண்டியது முக்கியம் வாய்ந்தது. 

பண்புகளுடன் வாழ்பவர்களுக்குக்கூட வாழ்க்னகயில் அதிக ஜதர்ந்சதடுப்புகள் உள்ைன. 

இந்த விஷயங்கைில் உதவி மதிப்பு வாய்ந்தது. 

ஒரு சவற்றிகரமான மனிதனுக்கு அறிவுனர கூறஜவ முடியாது. சவற்றி ஒரு மதிப்பு அல்ல. 

பண்பு நிரந்தர சவற்றினய உறுதி செய்கிறது, ஆனால் பண்புகள் பண்புகளுக்காக நாடப்பட 

ஜவண்டுஜம தவிர சவற்றிக்காக அல்ல.  

சவற்றினய நாடி ஏதாவது ஒன்னறப் சபறுபவர், அவரது பண்புகளுக்காகவும் அனதப் சபறுவார். 

மனிதச் செயலின் முக்கியத்துவம் என்ன? 

அவன் ஒரு விலங்ஜகா அல்லது ஒரு மூடஜனா அல்ல என்பதால், அவன் அவனது அறிவின் மூலம் 

செயல்பட ஜவண்டும். அறிவுடன் இல்னலசயனில், அவன் அவனுனடய உணர்ச்ெிகள் மூலம் 

செயல்பட ஜவண்டும்- நல்சலண்ணத்தின் உணர்ச்ெியின் மூலம் செயல்பட ஜவண்டும். 

அவன் தனது மிக உயர்ந்த ஆற்றனல ஜநர்மனறயாகப் பயன்படுத்த ஜவண்டும். 

இவ்வாறு செயல்படும்சபாழுது திருமணம் ஜபான்ற எந்த ஒரு முடிவிலும் தவறு ஏற்படாது.  

இது மற்றவர்களுக்குச் செயல்படாமல் ஜபாகலாம், அவனுக்கு இது நல்ல பலன்கனைஜய அைிக்கும்.  

இரண்டாம்பட்ெ நல்லனதஜயா அல்லது ஏஜதனும் தாழ்ந்தனதஜயா அவன் ஜதர்ந்சதடுக்கும்சபாழுது 

தவறு ஏற்படலாம். 

இவ்வாறு நடந்தால் அவன் தனது சுய பண்புகளுக்குத் திரும்பிச் செல்வதற்கான அனுபவம் 

சபறுவான். 

ஒருவர் தனது உயர்ந்தபட்ெத்திலிருந்து செயல்படும்சபாழுது, அவரது அனுபவம் அவரது 

பண்புகனை ஜமன்னமயாக்குகிறது. 

சவற்றி, நீடித்த சவற்றி, உயர்ந்தஜதா அல்லது தாழ்ந்தஜதா, தனடகள் எனதயும் ெந்திக்காது. 

அனமதியான வாழ்க்னகனய விரும்பும் மக்கள் முன்ஜனற்றத்னத மறுக்கின்றைர். 

சதாடர்ந்த கற்றல் சதாடர்ந்த சவற்றியாகும். 

சுமுகமான வாழ்க்னக ஒரு கற்றுக்சகாள்ளும் வாழ்வாகும். 

ஒவ்சவாரு தருணத்திலும் அதிகபட்ெத்னதக் கற்பது ொதனனயாகும். 

குனறந்தபட்ெத்னதக் கற்க மறுக்கும்சபாழுது மட்டுஜம வாழ்க்னக ஒரு பிரச்ெினனயாக மாறுகிறது.  

கற்பது மனாீதியான மகிழ்ச்ெியாகும். 

செயலாற்றுவது ேீவியத்தின் விருப்புறுதியின் மகிழ்ச்ெியாகும். 

ஆனந்தம் தூய்னமயான ெந்ஜதாஷம் ஆகும், ேீவனின் ெந்ஜதாஷம், சுய இருத்தலின் ெந்ஜதாஷம், 

காரணமில்லாத ெந்ஜதாஷம். 

கற்கஜவா அல்லது செயல்படஜவா எதுவும் இல்லாதஜபாது ெந்ஜதாஷப்படும் ஒருவர், தானாக 

இருப்பனதஜய மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிக்கிறார்; கற்பனதவிட அல்லது செயல்படுவனதவிட இது 

ஜமலானது. 

‘ெத்’ இருப்பது,‘ெித்’ அறிந்து சகாள்வது, ஆனந்தம் மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிப்பது. 

இனதவிட உயர்ந்த ஒன்று அதன் ஜநசரதிரானதில் மனறந்து விடுவது. 

அகிலனின் கனத மற்றும் ெித்திரப் பானவ. 

உயர்ந்த பண்புகள் அதற்கு ஒப்பான எதிர்மனற தீவிரத்தின் மூலம் சபறப்படுகிறது. 

காண்ஜடகனரப்ஜபால, அவரது கனதயும் உயர்ந்த பண்புகளுக்கு மாறும் ெமூகப் பின்னணினயக் 

சகாண்டுள்ளது. 

ொியாக உருவாகாத ஆளுனமனயக் சகாண்ட ஒரு கனலஞர், ெமூக விதிமுனறகைிலிருந்து பிறந்த 

நற்குணம் சகாண்ட ஒரு சபண்னணக் காதலித்தார்.  

உலக அைவில் சவற்றி அனடந்த ஒரு ஆணின் அத்துமீறல், அவர் வலுக்கட்டாயமாக 

முத்தமிட்டதால், அவைிடம் மனவுறுத்தனல ஏற்படுத்தியது. 

இன்சனாருவாின் மனனவியாக இருக்க முடியாது என்பனத அவள் உணர்ந்தாள். 

கனலஞாின் மனனவி முதிர்ச்ெி அனடயாதவைாகவும், உந்துதல் உனடயவளுமாக இருந்ததினால் 

அவருனடய திருமணம் சபருந்துயரத்தில் முடிந்தது.  

அவள் இலட்ெியவாதியாகவும், கணவன் எந்தவித பண்புகளும் அற்ற சபாருள்ாீதியான பலன்கனை  

நாடுபவனாகவும் இருந்ததினால் அவரது காதலியின் திருமணம் துயரத்தில் முடிந்தது. 

இறுதியில் அது அவளுக்கு மிகவும் தாங்கமுடியாததாக இருந்தது. அவர் அச்ெமயம் மனனவினய 

இைந்திருந்ததால், அவள் கனலஞாிடம் சென்றாள்.  
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ஒரு ஆண் தன்னன வலுக்கட்டாயமாக முத்தமிட்டதால் ஜவசறாருவாின் மனனவியாக தன்னன 

நினனத்துப் பார்க்க முடியாத அவள், ெில வருட திருமண வாழ்க்னகக்குப் பிறகு அவ்வாறு இருக்க 

இயலும் என்பனத அறிந்தாள்.  

பல வருடங்கைாக மாறும் ெமுதாயங்கள் இந்த அறினவப் சபற்று அதன் அங்கத்தினர்களுக்கு 

வைங்குகின்றன. 

தீவிரமான மனதின் ெிந்தனன ெில நாட்கைில் செயலுக்கான அறிவின் அஜத சதைிவினன அைிக்க 

முடியும். 

கடந்த நூற்றாண்டில் கனதக்கான கருக்கைாக இனவ இருக்கவில்னல. 

மாற்றத்தின் தருணத்தில் இருக்கும் ெமூகம் இக்கததக் கருக்கனை எழுத்தாைர்களுக்கு 

வைங்குகிறது. 

கடந்த நூற்றாண்டில் இத்சதைிவினனப் சபற்ற ஒரு மனிதனால் ெமூகம் முழுவதற்கும் எதிராகச் 

செயல்பட முடியவில்னல. ஆனால், அவனது மஜனாபலம் அவனுக்குத் தகுந்த புறச்சூைனல 

அைிக்கும். 

வலினமயற்ற சதைிவு பாதுகாப்ஜபாடு கூடிய செயல்பாட்டிற்கான வாய்ப்னப அைிப்பதில்னல. 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெி லிடியானவக் காப்பாற்றியது. 

அன்னனயின் சூைல் தக்க புறச் சூழ்நினலனய அைிப்பதன் மூலம் எந்த அைவிற்குமான அக 

முன்ஜனற்றத்னதயும் அனுமதிக்கிறது. 

Pride and Prejudice-ல் நிகழ்வுகைின் ஜபாக்கு திருத்தும் செயல்திறன் சகாண்டதல்ல, 

திருவுருமாற்றத்திற்கு உாியதாகும். 

திருவுருமாற்றம் மாற்றத்னதக் சகாண்டு வரும். 

செல்வ வைத்திற்கு ஆர்வப்படும் அன்பர்களுக்கு, திருவுருமாற்றத்திற்கான மஜனாபாவம் எவ்வாறு 

அனத ஜமலும் ெிறப்பாக அனடய உதவும் என்பனத 'Pride and Prejudice' விைக்குகிறது. 

20. “Jane has written to beg for my uncle’s immediate assistance.” 

She seeks for an assistance to solve an almost insurmountable problem. 

Of all the assistance, the very best is self-help. 

Which is the best way one can help oneself? 

To express his maximum capacity in maximum goodwill is what he can do for himself. 

Russell became very famous as no British citizen had. 

That was his secret. 

He was a Victorian. His English was Victorian, of long winding–sentences. 

He chose to write in simple, short, elegant sentences. 

Such changes come over time, not brought about consciously. 

It is goodwill to the reading public, a great service. 

This service of linguistic goodwill was the secret of his popularity. 

Churchill too did something similar. 

His great strength was his intense courage. 

He used his courage to serve England and save the world. 

The Nobel committee went out of their way to award both these people the Prize. 

Behind the World Food Prize there is direct service to Mother. 

Behind Churchill His Force was there. 

Russell was one who served the cause of the English Language. 

English spreads in the world because He wrote in English. 

In that sense His Force was behind Russell’s popularity. 

Wherever He or She is there, you will see a new creative improvement in established custom. 

Mother is creative consciousness. 

He is the Hour of God. 

It is significant that these great departures were after the descent. 

To FEEL them in the atmosphere is devotion. 

To let them act in us is celestial privilege. 

Immediate Assistance: 

Assistance is available in a graded scale. 

Readily available for total relief and transformation into an opportunity–Divine Grace of the Mother. 

This is asked from a depth that crosses Mind and emotions arising from a devotion that has the goal of 
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moving to Her through every act. 

Assistance of this type comes on its own the same instant. 

Assistance that surely relieves in a short time solving the problem fully– ental faith steadily but not 

readily turning to Mother in a prayer or consecration. 

Such assistance is sought by the devotee from among his acquaintances which is offered readily. 

That which holds out hope without removing the difficulties-What Grace offers without the knowledge 

of the devotee through anyone of the goodwill agencies around him. 

It is sought after by the devotee with feeble hope but a far fuller sympathy is voluntarily offered, which 

wipes out the problem before the devotee tries to solve it. 

Assistance is of every variety of the problem and its revolution expands into every temperamental 

possibility. Obviously a scale of ten grades can be easily constructed. Let me mention the very last that 

represents the last level as a type. உயிதர தவத்துக் சகால் kill him without murdering the victim is the 

phrase among successful tyrants in a civilized world. For those who have exhausted the first round of 

cruelty, when they enjoy its recoil upon them, they would want No help. 

Anyone who offers help will receive their first phase of cruelty. The victim would not die, but allow life to 

torture him in all possible dimensions of his temperament. Such a help is voluntarily offered, against 

Mother’s advice, and allows the benefactor to rise to a height not known in the world, after suffering a 

torture not meant for him. 

In such a perverse case, how can one follow Mother’s advice? 

It will be a blood relation or an intimate friend. 

Her method can be followed by those who can withdraw that affection issuing from such a relationship. It is 

not possible. The victim, by his perversity, will gradually remove such intimacy. The rule is withdraw 

affection, relate to duty and the person impersonally. Such an attitude takes the benefactor’s help or 

Mother’s Grace through the benefactor in a greater measure. 

Such victims belong to the type Mother describes as those who could murder had they the courage. 

Their powerful ill will recoils upon themselves. 

Here the only persons the victim can harm are those who come to them offering help. 

Such people do not have even one friend or relative coming to them. 

Those who come to offer help are those whose sympathy is misplaced. 

The one striking case I refer to more than once is that of an orphan who ran away from his uncle unable to 

stand the terror. 

He rose to become a fleet owner and had gracious gratitude to his uncle whom he installed in his house 

as a patron. He lost all his buses, was reduced to poverty again, but would not part with his uncle. This is 

gratuitous gratitude, beyond help. 

A devotee won’t have such a circumstance. 

It may come to him as a discipline of life. 

Whether he overcomes it in fourteen years or twenty eight years which were known experiences or is 

extended to fifty six years, they fall into the pattern of fourteen year or its multiple known to the tradition. It 

means at that depth the devotee is ruled by the traditional belief. At least after such long experiences, he can 

wake up and try to see the reality of Mother’s instantaneous miraculousness. Should he succeed in one such 

experiment, he may not have to meet such cases thereafter. Pride and Prejudice illustrates several facets of 

this principle, the miraculous event being at Pemberley and the long discipline being Mr. Bennet’s married 

life. 

“எங்கள் மாமானவ உடனடியாக உதவிக்கு வரச் சொல்லி ஜேன் கடிதம் எழுதியிருக்கிறாள்.” 

சபரும்பாலும் ெமாைிக்க முடியாத ஒரு பிரச்ெினனனயத் தீர்க்க ஜேன் ஒரு உதவினய நாடுகிறாள். 

எல்லா உதவிகனைக் காட்டிலும் மிகச் ெிறந்தது சுய உதவிஜய. 

ஒருவர் தனக்குத் தாஜன உதவி செய்துசகாள்ளும் ெிறந்த வைி எது? 

ஒருவர் தனக்குச் செய்துசகாள்ை ஜவண்டியது, அதிகபட்ெ நல்சலண்ணத்தில் தனது அதிகபட்ெ 

ஆற்றனல சவைிப்படுத்துவஜத ஆகும். 

எந்த ஆங்கில குடிமகனுக்கும் கினடக்காத புகழ் ரஸ்ைலுக்குக் கினடத்தது. 

அது அவரது இரகெியம் ஆகும். 

விக்ஜடாாியா ராணி காலத்னதச் ஜெர்ந்தவராக இருந்த அவரது ஆங்கிலம், நீண்ட வாக்கிய 

அனமப்னபக் சகாண்ட அக்காலத்திற்குாியதாக இருந்தது. 
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எைினமயான, ெிறிய ஜநர்த்தியான வாக்கிய அனமப்பில் எழுதுவனத அவர் னகயாண்டார். 

இது ஜபான்ற மாற்றங்கள் காலப்ஜபாக்கில் வருகின்றன, அறிந்து செய்யப்படுவதில்னல. 

இது, அவற்னறப் படிக்கும் சபாது மக்களுக்குக் காண்பிக்கப்படும் நல்சலண்ணமும், சபாிய 

ஜெனவயும் ஆகும். 

அவர் செய்த சமாைிாீதியான நல்சலண்ண ஜெனவஜய அவரது புகைின் இரகெியம் ஆகும்.  

ெர்ச்ெிலும் இனதப்ஜபான்ற ஒன்றினனச் செய்தார். 

அவரது தீவிர னதாியஜம அவரது சபாிய பலம் ஆகும். 

இங்கிலாந்திற்குச் ஜெனவ செய்யவும், உலகத்னதக் காப்பாற்றவும் அவர் தனது னதாியத்னதப் 

பயன்படுத்தினார். 

வைக்கத்திற்கு மாறாக இவர்கள் இருவருக்கும் ஜநாபல் பாிசு அைிக்கப்பட்டது.  

உலக உணவுப் பாிெிற்குப் பின்னால் அன்னனக்குச் செய்யப்படும் ஜநரடியான ஜெனவ ஒன்றுள்ைது.  

ெர்ச்ெிலுக்குப் பின்னால் பகவானின் ெக்தி இருந்தது. 

ஆங்கில சமாைிக்கு ரஸ்ைல் ஜெனவ செய்தார். 

பகவான் ஆங்கிலத்தில் எழுதியதால் ஆங்கிலம் உலசகங்கும் பரவுகிறது. 

இந்த விதத்தில் பார்த்தால் ரஸ்ைலின் புகழுக்குப் பின்னால் பகவானின் ெக்தி இருந்திருக்கிறது. 

எங்சகல்லாம் அன்னனயும் பகவானும் இருக்கிறார்கஜைா, அங்சகல்லாம் காலம் காலமாக நிலவி 

வரும் பைக்க வைக்கங்கைில் புதிய பனடக்கும் திறன் சகாண்ட முன்ஜனற்றங்கனை நாம் 

பார்க்கலாம்.  

அன்னன பனடக்கும் ேீவியம் ஆவார். 

பகவான் இனறவன் வரும் தருணமாகும். 

இந்தப் சபாிய புறப்பாடுகள் ெத்திய ேீவியம் புவியில் இறங்கிய பிறகுதான் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

அவர்கனை சூைலில் உணர்வது பக்தியாகும்.  

அவர்கனை நம்முள் செயல்பட னவப்பது சதய்வீகப் ஜபறாகும். 

உடனடி உதவி: 

உதவி வாினெக்கிரமங்கைில் உள்ைது. 

அன்னனயின் சதய்வீக அருள் முழுனமயான நிவாரணம் அைிப்பதற்கும், வாய்ப்பாகத் 

திருவுருமாறுவதற்கும் தயாராக உள்ைது.  

ஒவ்சவாரு செயல் மூலமும் அன்னனனய அனடயும் இலக்கினனக் சகாண்டுள்ை பக்தியிலிருந்து 

எழும் மனம் மற்றும் உணர்ச்ெிகனைக் கடக்கும் ஒரு ஆைத்திலிருந்து இது ஜகட்கப்படுகிறது. 

இத்தனகய உதவி உடனடியாகத் தானாகஜவ வருகிறது. 

குனறந்த காலத்திஜலஜய உறுதியாகப் பிரச்ெினனனய முழுனமயாகத் தீர்க்கும் உதவி- 

பிரார்த்தனனயிபலா அல்லது ெமர்ப்பணத்திபலா மனதின் நம்பிக்னக உடனடியாக இல்லாவிடினும், 

படிப்படியாக அன்னனனய ஜநாக்கித் திரும்புவது. 

உடனடியாக வைங்கப்படும் இத்தனகய உதவினய அன்பர் அவரது நண்பர்கைிடமிருந்து 

நாடுகிறார். 

கஷ்டங்கனை அகற்றாமல் நம்பிக்னகனய அைிக்கும் ஒன்று—ஒருவனரச் சுற்றி நல்சலண்ணம் 

சகாண்டவர்கைின் மூலம் அன்பருக்குத் சதாியாமஜலஜய அருள் வைங்குகிறது.  

குனறந்த நம்பிக்னகயுடன் இது அன்பரால் நாடப்படுகிறது, ஆனால் முழுனமயான அனுதாபம் 

தானாகஜவ முன்வந்து வைங்கப்படுகிறது. இது அன்பர் பிரச்ெினனனயத் தீர்க்க முயற்ெிக்கும் 

முன்பாகஜவ அதனன அகற்றிவிடுகிறது. 

எல்லாவிதப் பிரச்ெினனகளுக்கும் உதவி உண்டு, அதன் சுைற்ெி ஒவ்சவாரு மனநினல ொத்தியக் 

கூற்றிலும் விாிவனடகிறது.  

பத்து நினல வாினெக்கிரமங்கனைக் சகாண்ட அைவுஜகானல சுலபமாக அனமக்க முடியும் என்பது 

சவைிப்பனட. கனடெி நினலனயப் பிரதிபலிக்கும் கனடெி வாினெ நாகாிகம், வைர்ந்த உலகத்தில் 

சவற்றி அனடந்த சகாடுங்ஜகாலர்கைால் னகயாைப்பட்ட ‘உயினர னவத்துக் சகால்’ 

என்பஜதயாகும். முதல் சுற்றுக் சகாடுனமனய முழுனமயாகத் தீர்த்தவர்கள், அனவ அவர்கனை 

ஜநாக்கித் திரும்பத் தாக்குவனத ெந்ஜதாஷமாக அனுபவிக்கும்ஜபாது, எந்தவித உதவினயயும் 

விரும்பமாட்டார்கள். 

உதவி அைிக்க முன் வரும் எவரும் முதல் கட்ட சகாடுனமனயப் சபறுவர். பாதிக்கப்பட்டவர் 

மரணம் அனடய மாட்டார், ஆனால் அவரது மனவுணர்வுகளுக்கு ஏற்ப ொத்தியமாகும் அனனத்து 

பாிமாணங்கைிலும் வாழ்வு அவனரத் துன்புறுத்துவனத அனுமதிப்பார். துன்பப்பட ஜவண்டிய 

அவெியமில்லாத ஒருவர், அதனன அனுபவித்து முடித்த பிறகு, உலகம் அறிந்திராத உச்ெத்திற்கு 
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உயர அவனர அனுமதிக்கும் இது ஜபான்ற உதவி, அன்னனயின் அறிவுனரக்கு எதிராக 

அைிக்கப்படுகிறது.  

இத்தனகய ஒரு வக்கிரமான விஷயத்தில் ஒருவர் எவ்வாறு அன்னனயின் அறிவுனரனயப் பின்பற்ற 

முடியும்?  

அது ஒரு இரத்த பந்தம் உனடயவராகஜவா அல்லது சநருங்கிய நண்பராகஜவா இருக்கும். 

இத்தனகய உறவுகைிலிருந்து எழும் பாெத்னத விலக்கிக் சகாள்பவர்கைால் அன்னனயின் 

முனறனயப் பின்பற்ற முடியும். இது ொத்தியமில்னல. பாதிக்கப்பட்டவர், அவரது வக்கிரத்தால் 

படிப்படியாக இத்தனகய சநருக்கத்னத அகற்றி விடுவார். பாெத்னத விலக்கிக் சகாண்டு 

கடனமயுடனும், ெம்பந்தப்பட்ட நபருடனும் பற்றற்று சதாடர்புசகாள்ை ஜவண்டும். இத்தனகய 

மனப்பான்னம நன்னம செய்தவாின் உதவினயஜயா அல்லது அன்னனயின் அருைினன நன்னம 

செய்தவாின் மூலம் சபரும் அைவில் சபற்றுக்சகாள்கிறது. 

இது ஜபான்று பாதிப்பனடந்தவர்கள், னதாியம் இருந்தால் சகானலயும் செய்வர் எனும் வனகனயச் 

ஜெர்ந்தவர்கள் என்று அன்னன விவாிக்கிறார்.  

இவர்களுனடய ெக்திவாய்ந்த சகட்ட எண்ணம் அவர்கனைஜய திரும்பத் தாக்கும். 

உதவி அைிக்க முன் வருபவர்களுக்கு மட்டுஜம பாதிப்பனடந்தவர்கள் தீங்கினைக்க முடியும். 

இத்தனகய நபர்களுக்கு ஒரு நண்பஜனா ஒரு உறவினஜனாகூட உதவிக்கு வர மாட்டார்கள். 

ஜவண்டாத இடத்தில் அனுதாபம் சகாள்பவஜர உதவி செய்ய முன் வருகின்றனர்.  

மாமாவின் சகாடுனமனயத் தாங்க முடியாமல் ஓடிப்ஜபான ஒரு அனானதச் ெிறுவன் இதற்குச் ெிறந்த 

உதாரணமாவான்.  

பல ஊர்திகளுக்குச் சொந்தக்காரனாக மாறி, தன்னுனடய மாமாவிடம் சபாருத்தமற்ற நன்றி 

உணர்னவக் காண்பித்து வீட்டில் தனக்குப் பாதுகாவலராக னவத்துக் சகாண்டான். அவனுனடய 

ஊர்திகள் அனனத்னதயும் இைந்தான், மீண்டும் ஏழ்னமக்குத் தள்ைப்பட்டான், ஆனால் தன்னுனடய 

மாமானவ விட்டுச் செல்லவில்னல. இது உதவிக்கும் ஜமலாகத் ஜதனவயற்ற நன்றி உணர்வாகும். 

ஒரு அன்பருக்கு இது ஜபான்ற ெந்தர்ப்பம் எைாது. 

வாழ்வின் ஒரு கட்டுப்பாடாக அவாிடம் இது வரலாம். 

நமக்குத் சதாிந்த அனுபவங்கனைப்ஜபால் அவர் அனத 14 அல்லது 28 ஆண்டுகைில் கடந்து 

வந்தாலும் அல்லது 56 ஆண்டுகளுக்கு அது நீட்டிக்கப்பட்டாலும் அது மரபு வைி வந்த 

முனறயிஜலஜய சதாடரும். 

அந்த ஆைத்தில் அன்பர் மரபுவைி வந்த நம்பிக்னகயால் வைி நடத்தப்படுகிறார் என்பது இதற்குப் 

சபாருள். இத்தனகய நீண்ட அனுபவங்களுக்குப் பிறகாவது அவர் விைித்துக் சகாண்டு 

அன்னனயின் உடனடி அற்புதத்னதப் பார்க்க முயற்ெி செய்யலாம். அவர் இத்தனகய ஒரு 

ஜொதனனயில் சவற்றி அனடந்தால் இதற்குப் பிறகு இது ஜபான்ற ஒரு விஷயத்னத அவர் ெந்திக்க 

ஜநராது. இக்கருத்தின் பல வனககள் ‘Pride and Prejudice’ல் விைக்கப்பட்டுள்ைன. சபம்பர்லியில் 

இருப்பது ஒரு அற்புத நிகழ்வு, மற்றும் திரு சபன்னட்டின் திருமண வாழ்க்னக ஒரு நீண்ட 

கட்டுப்பாடு. 

21. “We shall be off, I hope, in half an hour.” 

Hope is the subjective personality of an individual. 

Action is its expression. 

Man is always a whole of everything he is inside. 

Hope is the psychological unit of the physical individual. 

A society organizes itself at its own level and within that organization it is inflexible, carries all its 

virtues and vices inside that structure. 

Outside that structure it is frivolous, fully compensates for the rigidity inside its organization. 

Its achievements in its future are determined neither by the one nor the other, but by the excess value of one 

over the other. 

The core of that value is of the Spirit. 

Abstract thought has no value, it has no existence. 

Thought that arises from life experience, based on the realities alone has significance. 

As long as that thought is related to the base of experience, it has no ultimate self-existent value. It has to 

detach itself from the base. 

Thought born out of experience, abstracted from it, becoming self-existent, is a valuable guide to life. 

The value of honour of the Britisher was born out of life experience. 

Later, it was valued for its own independent significance. 
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In Mr. Bennet’s life, it proved to be powerful by this character. 

Faria’s golden experience was fully related to the field of experience. 

It landed him in jail. 

Only in the next ‘generation’ it acquired the value it had. 

It served an inglorious purpose of revenge, not for a positive, higher, good purpose except building Dante’s 

personality of revenge. 

What the computer does physically, Mother’s consciousness does psychologically in the subtle physical. 

One who wants to know what fabric of organization this is--its real potentials-–can stay on non-stop 

consecration for one full day of unbroken twenty four hours. 

Man acts instantaneously, allowing the minimum time for physical work. 

In selfish Man this faculty at work is best seen. 

The selfless idealist is equally so for reasons of efficiency. 

It is true Man is lazy; it is equally true he is most efficient. 

Sri Aurobindo says Man will not wait if he knows. 

We see in India corrupt officials and Ministers working till late at night to gain at once the fruits of 

corruption. 

In the retail trade where Man has seen the market coming to him also we see this efficiency as an 

expression of impatient hurry. 

America became rich in the previous centuries by such an urge. 

Man is sluggish or undynamic when his urges and possibilities are at variance. 

The first condition of their being in harmony is he should be in power which the corrupt politician is 

today. 

A prior more fundamental condition for the right spiritual urge to be released is territorial unity. 

India does not enjoy it today. 

The world will enjoy global unity at various levels when India gets it. 

It is not only true of India, but of all countries. 

Today we see America fully reflected in all countries. 

The European mental culture universally accomplished by the entire society, is an exemplary achievement. 

America has done it in prosperity and technology. 

In a sense every country that has accomplished has so accomplished. 

To understand the African social achievement is a tribute to anyone. 

The earlier accomplishments of Greece, Rome, France, Russia, UK are of that character. 

To see what happened to them today is ultimate wisdom. 

Greece was a preeminent Mental culture. 

Rome was the seat of the widest empire and the source of Law. 

France excelled in fashion, intellectuality and was considered a leader of culture. 

Russia for centuries was the strongest of European powers. 

Pride and Prejudice, among other things, represents the principle of transition from revolution to 

evolution. 

Realisation of an individual extended to the collective creates the violence of revolution. 

The collective realising the benefit of the changed status is evolution. 

Evolution of the future announced now is revolution. 

While a genius is capable of formulated expression, the common Man is capable of comprehension. 

Changing social values of the collective society are created and preserved by individuals, families, 

institutions. 

Creative writers capture the revolutionary future in the individuals, the arts, cultural values, families, in 

human temperament. 

In periods of cultural ascent, the market through commercial benefit spreads the values energizing them by 

the social power of Money, status and prestige. 

In periods of decline, valuable values are preserved again by the same institutions–individuals, family, arts, 

etc.—while the market discourages them. 

Market is culturally neutral. 

Individuals, families, arts, their institutions are culturally positive. 
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A genius formulates in his Mind, heart, vital the highest future values the present common Man can 

comprehend by his maximum abilities. 

An outstanding genius finds the distant future formulating in his soul in such a fashion that no present 

intelligence can ever comprehend. 

The genius is a product of social ascent. 

An outstanding genius is the result of divine descent. 

Dissipation and indulgence can lead to discovery of the Brahman in the senses like the fine food and 

fashionable dress of the French and the degenerated Brahmin’s faculties in memory, food, music, etc. 

It is the corrupt aristocracy that preserves culture, values, taste, elegance, rich living, adorable 

manners. 

It is created by degenerate aristocracy by insensibility as Mr. Traffic M.P., son of an impoverished Lord in 

Ayala the Angel. 

Insensibility is the reverse status of Ananda. 

Insensibility is the idealist’s sacrifice of irritated reaction. 

“நாங்கள் இன்னும் அனர மணி ஜநரத்தில் புறப்பட்டு விடுஜவாம் என்று நம்புகிஜறன்.” 

நம்பிக்னக என்பது தனிநபாின் அகநினல ஆளுனமயாகும். 

செயல் அதன் சவைிப்பாடு. 

மனிதன் எப்சபாழுதும் அவன் அகத்தில் இருப்பதன் முழுனம ஆவான்.  

நம்பிக்னக ேடநினல மனிதனது மனதின் அம்ெம் ஆகும். 

ஒரு ெமுதாயம் அதன் நினலயிஜலஜய தன்னன முனறப்படுத்திக் சகாள்கிறது, அந்த அனமப்பிற்குள் 

அது வனைந்து சகாடுக்க முடியாததாக உள்ைது, அந்த அனமப்பிற்குள் அதன் நல்லது சகட்டது 

அனனத்னதயும் தாங்கி உள்ைது. 

அந்த அனமப்புக்கு சவைிஜய இது அற்பத்தனமானது, அதன் அனமப்பிற்குள் உள்ை வனைந்து 

சகாடுக்காத தன்னமக்கு முழுனமயாக ஈடு செய்கிறது. 

அதன் எதிர்காலத்தில் அதன் ொதனனகள் ஒன்றினாஜலா அல்லது மற்சறான்றினாஜலா 

நிர்ணயிக்கப்படுவதில்னல, ஒன்னறவிட மற்சறான்றின் அதிகமான மதிப்பினால் 

நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. 

அந்த மதிப்பின் முக்கிய அம்ெம் ஆன்மாவினுனடயது. 

புலனாகாத எண்ணத்திற்கு மதிப்பில்னல, அது நிலவுவதுமில்னல. 

வாழ்வின் அனுபவத்திலிருந்தும், உண்னமகைின் அடிப்பனடயிலும் எழும் எண்ணத்திற்ஜக 

முக்கியத்துவம் உண்டு. 

அந்த எண்ணம் அனுபவத்தின் அடித்தளத்துடன் சதாடர்புனடயதாக இருக்கும்வனர அதற்கு 

முடிவான சுய மதிப்பு எதுவும் கினடயாது. அடித்தளத்திலிருந்து அது தன்னன விலக்கிக்சகாள்ை 

ஜவண்டும். 

அனுபவத்திலிருந்து எழும் எண்ணம், அதிலிருந்து பிாித்து எடுக்கப்படும் எண்ணம், தன்னினறவு 

அனடவது வாழ்வின் மதிப்புவாய்ந்த வைிகாட்டியாகும். 

ஆங்கிஜலயாின் சகௌரவத்தின் மதிப்பு வாழ்வின் அனுபவத்திலிருந்து பிறந்தது. 

பின்னர் அதன் சுய தனிப்பட்ட முக்கியத்துவத்திற்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

திரு சபன்னட்டின் வாழ்வில் இந்தப் பண்பின் மூலம் அது வலினம வாய்ந்ததாக இருந்தது. 

பாியாவின் ெிறப்பான அனுபவம், அனுபவத்தின் கைத்துடன் முழுனமயாகத் சதாடர்புனடயதாக 

இருந்தது. 

இது அவனன ெினறச்ொனலக்கு அனுப்பியது. 

அடுத்த ‘தனலமுனற’யில்தான் அது தனது மதிப்னபப் சபற்றது.  

பைிவாங்கும் இைிவான ஜநாக்கத்திற்கு இது உதவியது, டான்ஜடயின் பைிவாங்கும் குணத்திற்கு 

உதவுவனதத் தவிர ஜவறு ஜநர்மனறயான உயர்ந்த ஒரு விஷயத்திற்கு இது உதவவில்னல. 

ேடநினலயில் கணினி செய்வனத அன்னனயின் ேீவியம் சூட்சும ேடநினலயில் மஜனாாீதியாகச் 

செய்கிறது. 

இந்த அனமப்பின் அனமப்னபப் பற்றியும் அதன் உண்னமயான ஆற்றனலப் பற்றியும் 

சதாிந்துசகாள்ை விரும்புபவர், இனடவிடாது இருபத்தி நான்கு மணிஜநர ெமர்ப்பணத்னத 

ஜமற்சகாள்ைலாம். 

உடல் உனைப்பிற்கு குனறந்த அைவு ஜநரத்னதஜய அனுமதிக்கும் மனிதன் உடனடியாகச் 

செயல்படுகிறான்.  

சுயநலமான மனிதனிடம் இந்தத் திறனமயினனச் ெிறப்பாகக் காண முடியும். 
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தன்னலமற்ற இலட்ெியவாதி திறனமயின் காரணமாக இவ்வாஜற உள்ைான். 

மனிதன் ஜொம்ஜபறி என்பது உண்னம; அவன் மிகவும் திறனமொலி என்பதும் இதற்குச் ெமமான 

உண்னம. 

மனிதனுக்குப் புாிந்துவிட்டால் அவன் காத்திருக்க மாட்டான் என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

ஊைல் புாியும் அதிகாாிகள் மற்றும் அரெியல்வாதிகள், ஊைலின் பலனன உடனடியாகப் 

சபறுவதற்காக இரவு சவகு ஜநரம் வனர ஜவனல செய்வர். 

ெந்னத தன்னன ஜநாக்கி வருவனத மனிதன் காணும் ெில்லனற வர்த்தகத்தில், இத்திறனமனய 

சபாறுனமயற்ற அவெரத்தின் சவைிப்பாடாகவும் நாம் காண்கிஜறாம். 

கடந்த நூற்றாண்டுகைில் அசமாிக்கா இது ஜபான்ற உந்துதலினால் பணக்கார நாடாக மாறியது. 

மனிதனின் உந்துதல்களும், ொத்தியக்கூறுகளும் மாறுபடும்சபாழுது அவன் மந்தமாகவும் 

ஆற்றலற்றவனாகவும் இருக்கிறான். 

இனவ சுமுகமாக இருப்பதற்கான முதல் நிபந்தனன, ஊைல் புாியும் அரெியல்வாதிகள் இன்று 

இருப்பனதப்ஜபால், அவன் அதிகாரத்தில் இருக்க ஜவண்டும். 

ொியான ஆன்மீக உந்துதல் சவைிப்பட முதல் முக்கியமான அடிப்பனட நிபந்தனன நாட்டின் 

ஒற்றுனமயாகும். 

இன்று இந்தியாவில் அது காணப்படவில்னல. 

இந்தியா இனதப்சபறும்சபாழுது உலகஜம உலகைாவிய ஒற்றுனமனய அனடயும். 

இது இந்தியாவிற்கு மட்டும் உண்னமயில்னல, அனனத்து நாடுகளுக்கும் இது உண்னம. 

இன்று அனனத்து நாடுகைிலும் அசமாிக்காவின் பிரதிபலிப்னபக் காண்கிஜறாம். 

ஒட்டுசமாத்த ெமுதாயத்தாலும் உலகைாவிய அைவில் சபறப்பட்டுள்ை ஐஜராப்பாவின் 

மனாீதியான கலாச்ொரம் ஒரு ெிறந்த ொதனனயாகும். 

செல்வ வைத்திலும், சதாைில் நுட்பத்திலும் அசமாிக்கா இதனனச் ொதித்துள்ைது. 

ஒரு விதத்தில் ொதித்துள்ை ஒவ்சவாரு நாடும் இவ்வாஜற ொதித்துள்ைது. 

ஆப்பிாிக்க நாட்டின் ெமூகாீதியான ொதனனனயப் புாிந்துசகாள்வது எவருக்கும் ஒரு ஜபாற்றத்தக்க 

விஷயமாகும். 

கிாீஸ், ஜராம், பிரான்ஸ், ரஷ்யா, பிாிட்டன் ஆகியவற்றின் ஆரம்ப ொதனனகள் இஜத ஜபான்றனவ. 

இன்று அந்நாடுகைின் நினலனமனயக் காண்பது முடிவான ஞானமாக இருக்கும். 

கிஜரக்க நாடு ெிறப்பான மனாீதியான கலாச்ொரத்னதக் சகாண்டிருந்தது.  

ஜராம், பரந்த ொம்ராஜ்யத்தின் இருப்பிடமாகவும், ெட்டத்தின் பிறப்பிடமாகவும் இருந்தது. 

பிரான்ஸ் நாகாிகத்திலும் அறிவிலும் சவகுவாக முன்ஜனறி இருந்தது, கலாச்ொரத்திற்குத் தனலனம 

வகித்து வந்தது. 

ரஷ்யா பல நூற்றண்டுகைாக ஐஜராப்பிய நாடுகளுக்கு இனடஜய மிகவும் வலினம வாய்ந்தாக 

இருந்தது. 

மற்ற விஷயங்களுக்கு இனடஜய 'Pride and Prejudice’, புரட்ெியிலிருந்து பாிணாமத்திற்கான 

மாற்றத்தின் தத்துவத்னதப் பிரதிபலிக்கிறது.  

தனிநபாின் விைிப்புணர்வு ெமூகத்திற்குச் சென்றதடயும்சபாழுது அது புரட்ெியின் வன்முனறனய 

உருவாக்குகிறது. 

மாறிய நினலயின் பலனன ெமூகம் உணருவது பாிணாமமாகிறது. 

எதிர்காலத்தின் பாிணாமம் இப்சபாழுது அறிவிக்கப்படுவது புரட்ெியாகும். 

ஒரு ஜமனத முனறப்படுத்தப்பட்ட சவைிப்பாட்டினன சவைிப்படுத்தும் திறன் சகாண்டவராக 

இருக்னகயில், ொதாரண மனிதன் புாிந்துசகாள்ளும் திறனுனடயவனாக இருக்கிறான். 

மக்கட் ெமுதாயத்தின் மாறிவரும் ெமூகப் பண்புகள் தனி நபர்கள், குடும்பங்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்கைால் உருவாக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 

தனி நபர்கள், கனலகள், கலாச்ொரப் பண்புகள், குடும்பங்கள், மனித உணர்வுகள் ஆகியவற்றின் 

புரட்ெிகரமான எதிர்காலத்னத, பனடக்கும் திறனுனடய எழுத்தாைர்கள் சவைிப்படுத்துகின்றனர்.  

கலாச்ொர எழுச்ெிமிக்க காலங்கைில் சபாருைாதாரப் பலனின் மூலம் ெந்னத பண்புகனைப் 

பரப்புகிறது. பணம், அந்தஸ்து, சகௌரவம் ஆகியவற்றின் ெமூக ெக்தியின் மூலம் அவற்றிற்கு 

ெக்தினய அைிக்கிறது. 

ொிவனடயும் காலங்கைில் தனிநபர், குடும்பம், கனலகள் ஜபான்ற அஜத அனமப்புகைால் 

மதிப்புமிக்க பண்புகள் மீண்டும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன- ஆனால் ெந்னதஜயா அவற்றிற்கு ஊக்கம் 

அைிப்பதில்னல. 

ெந்னத கலாச்ொராீதியாக நடுநினலயாக உள்ைது. 
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தனிநபர்கள், குடும்பங்கள், கனலகள், அவற்றின் அனமப்புகள் ஆகியனவ கலாச்ொராீதியாக 

ஜநர்மனறயாக உள்ைன. 

தற்கால ொதாரண மனிதன் அவனது அதிகபட்ெ திறனால் புாிந்துசகாள்ைக்கூடிய  

எதிர்கால உயர்ந்த பண்புகனை, ஒரு ஜமனத தன்னுனடய மனதில், உள்ைத்தில், உணர்வில் 

முனறப்படுத்துகிறான்.  

ஒரு சபாிய ஜமனத தற்சபாழுனதய அறிவு புாிந்துசகாள்ை முடியாத விதத்தில், சதானலதூர 

எதிர்காலம் தன்னுனடய ஆன்மாவில் உருவகப்படுத்திக் சகாள்வனதக் காண்பார். 

ஜமனத, ெமூகம் முன்ஜனறுவதன் மூலம் உருவாகிறான். 

ஒரு மகா ஜமனத சதய்வ ெக்தி கீைிறங்குவதன் மூலம் உருவாகிறான். 

பிரான்சு நாட்டின் நாகாிக உனட, ெிறந்த உணவு மற்றும் ெீர் குனலந்த பிராமணர்கைின் ஞாபகம், 

உணவு, இனெ ஆகியவற்னறப்ஜபால் விரயமும் ஈடுபாடும் புலன்கைில் பிரம்மனனக் கண்டிபிடிக்க 

வைி வகுக்கும். 

ஊைல் செய்யும் உயர்குடியினஜர கலாச்ொரம், பண்புகள், ருெி, ஜநர்த்தி, வைமான வாழ்க்னக, 

ஜபாற்றத்தக்க நடத்னதகள் ஆகியவற்னறப் பாதுகாத்து னவக்கின்றனர். 

Ayala the Angel-ல் வறுனமயில் உள்ை பிரபுவின் மகன் Mr. Traffic M.P செய்தனதப்ஜபால், 

ெீர்குனலந்த பிரபுத்துவத்தின் உணர்வற்ற தன்தமயிைால் இது உருவாக்கப்படுகிறது.  

உணர்வின்னம ஆனந்தத்தின் மாறுபட்ட நினலயாகும். 

உணர்வின்னம, இலட்ெியவாதியின் எாிச்ெஜலாடு கூடிய எதிர்வினனயின் தியாகமாகும். 

22. “But nothing can be done. I know very well nothing can be done.” 

Wickham and Lydia are insensible, one by not having developed it, the other encashing it for his low 

benefit. 

The infinite being dissolves in Non-Being and reemerges as the finite soul in Man. (p. 110 The Life 

Divine).  

The infinite consciousness thus becomes the inconscient. 

Similarly the infinite capacity becomes incapacity. 

Infinite delight thus becomes insensibility. 

The idealist becomes insensible to indignity, dishonor, poverty, humiliation in pursuit of the ideal. 

The degenerated idealist insensibly pursues mercenary benefits, the products of falsehood. 

Religious fundamentalists have the original dynamism of the purest idealist devoid of that ideal. 

His energies will now be available for the ideal of Truth, if its pursuit secures him the mercenary material 

benefits. 

The truth is Man’s capacity for material accomplishment is at the level of 2G or 3G now. Further 

generations are in the offing. 

The energies to pursue them are now most available with those who were earlier the victims of the 

degenerated idealist, the corrupt aristocrat, the tyrannical ruler, in short with the oppressed and depressed 

all over the world. America has demonstrated the principle as a whole nation. 

Shamelessness is insensibility in expression. 

Wickham’s shameless pursuit of selfish dissipation brought him into the social periphery of Pemberley. 

The mercenary monster of today is the ‘idealist’ of the insensible for the society to achieve its high goal. 

In all ages, only the true idealists who can lead even the mercenary monster of the  

market. 

Conversion of the neutral market into a positive one is the real key for social transformation. 

Internet is profusely doing it in America now. 

Only when one feels nothing can be done, it is the appropriate hour to call Her. 

As Mind has lost all its moorings negatively–sarvadharman parithaja– he can act most effectively. 

Man does not possess his experience, nor does he allow it to possess him.  

He is only an instrument of experience like the subliminal. (p. 223) 

Enriching the instrument by experience is of the Supermind. 

The wife, (rather the spouse) is a field in which the husband finds and achieves in himself the innate bliss 

of human life. (p. 219)  

Thus elections are the nature of democracy. 

Economics is the nature of politics. 

Children are the social nature of parents. 
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Pain, in that sense, is the nature of delight which is discovered by the personal–impersonal attitude of 

reception. 

Non-Reaction is a great instrument of power. 

Non-endorsement of our preference is the positive non-reaction. 

A greater power than this is a realisation that the work is Hers. 

She is the Divine consciousness in Nature. 

To let Her work, we must withdraw our will subconsciously. 

Our will is there at all levels, conscious and subconscious, in consciousness and in substance. 

It can act even when it is not visible as the energy that drives us is of the inconscient. 

To commission Her will, our will must be decommissioned. 

To go behind Non-Reaction is to call Her to act. 

When Her acting meets our expectation, we can see our will in action silently. 

The result reflecting Her prophecy is the right action of Her will. 

One index of it, the act becoming universal, is by our seeing it everywhere in the world. 

One can see the ego satisfying or standing outside. 

Egoistic satisfaction, however meager, can be traced. 

Our progress depends upon our weaning ourselves from our egoistic attitude. 

A society in transition indicates the future changes by bringing the best of Men to a helpless state. 

Hamlet’s indecision was due to such a state. 

Today the world faces such a situation in nuclear arms and unemployment. 

Lydia’s running away was not a mere escapade. 

It was an indication of the changes that were to come. 

Nothing can be done by the attitudes and standards of the present. 

A hero or a heroic nation should break the impasse by a bold positive initiative. 

India took that initiative in Employment. 

England took that initiative in War. 

India must take that unilateral initiative about nuclear arms. 

It is the infinite imposing itself on the frontal appearance of the finite. 

It does so by its ineffugable self-existence (p. 74 The Life Divine)  

Man adoring a woman for what she is irrespective of age, caste is still unknown here, especially uniting 

them in wedlock. 

T.Janakiraman’s novel Mohamul depicts it in the years of war. 

Emerging values are enshrined in a family or an individual or act. 

Babu aged twenty adores Yamuna at thirty while she was of another caste, daughter of a concubine. 

In thirty years of his life he could only reinforce his love, not overcome it. 

It was at the end of ten years consummated in emotions, not in wedlock. 

His seeking ideal values were spared to music. 

Mr. Bennet upheld the higher values of the Hour in his honour. 

Darcy did so in behaving as an ideal gentleman. 

Elizabeth joined them by not being petulant and selfish. 

Kandehar does it in preserving the higher values in the family. 

Trollope does it in preserving the ruined aristocracy. 

A devotee’s effort was sanctioned for a short while – for one day – and was reversed. 

A sixty year old lady marrying a Man of twenty years in England was not unknown, not in India. 

It is a value of emotional adoration. 

“ஆனால் எதுவும் செய்ய முடியாது. எதுவும் செய்ய முடியாது என்பது எனக்கு நன்றாகத் சதாியும்.” 

விக்காமும் லிடியாவும் அறிவற்றவர்கள், ஒருவர் அனத வைர்த்துக் சகாள்ைவில்னல, மற்சறாருவர் 

கீைான பலனுக்கு அனதப் பயன்படுத்திக் சகாள்பவர். 

அனந்தமான ேீவன் அெத்தில் கனரந்து மனிதனில் வரம்புக்குட்பட்ட ேீவனாக மீண்டும் சவைி 

வருகிறது.(p. 110 The Life Divine).  

அனந்தமான ேீவியம் இவ்வாறு ேட இருைாக மாறுகிறது. 

இஜதஜபால் எல்னலயற்ற திறன் இயலானம ஆகிறது.  

எல்னலயற்ற ஆனந்தம் இவ்வாறு உணர்வின்னமயாக மாறுகிறது. 
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இலட்ெியத்னதத் சதாடரும்ஜபாது இலட்ெியவாதி அசகௌரவம், அவமாியானத, ஏழ்னம, அவமதிப்பு 

ஆகியவற்றிற்கு தனது உணர்வினனக் காட்ட முடியாதவனாகிறான். 

ெீர்குனலந்த இலட்ெியவாதி சபாய்னமயின் வினைவுகைான ஆதாயமைிக்கும் பலன்கனை அறிவற்று 

நாடுகிறார். 

மத அடிப்பனடவாதிகள் அந்த இலட்ெியத்னதக் சகாண்டிராத தூய இலட்ெியவாதியின் அெல் 

ஆற்றனலக் சகாண்டுள்ைனர்.  

உண்னமனய நாடுவது அவருக்குப் சபாருள்ாீதியான பலனன அைிக்கும் எனில், அவரது 

ஆற்றல்கள் உண்னமயின் இலட்ெியத்னத ஜநாக்கி இருக்கும். 

சபாருள்ாீதியான ொதனனக்கான மனிதனின் ஆற்றல் இப்சபாழுது 2G அல்லது 3G நினலயில் 

உள்ைது என்பஜத உண்னமயாகும். அடுத்த நினலகள் வினரவில் சவைிவரலாம். 

அவற்னறத் சதாடருவதற்கான ெக்திகள், முன்னர் ெீர்குனலந்த இலட்ெியவாதிகைால் 

பாதிப்பனடந்தவர்கள், ஊைல் நினறந்த ஜமல்தட்டு மக்கள், சகாடுங்ஜகால் ஆட்ெியாைர், 

கூறப்ஜபானால் உலசகங்கும் அடக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்கைிடம்தான் அதிக அைவில் 

இப்சபாழுது உள்ைன. 

இக்கருத்தினன அசமாிக்கா ஒரு முழுனமயான நாடு எனும் அைவில் நிரூபித்துள்ைது. 

சவட்கமின்னம சவைிப்பாட்டில் உணர்வின்னமயாகும். 

சுயநலம் பனடத்த அைிச்ொட்டியத்னத விக்காம் சவட்கமில்லாமல் சதாடர்ந்து செய்து வந்தது, 

அவனன சபம்பர்லியின் ெமூக எல்னலயில் சகாண்டு ஜெர்த்தது.  

இன்னறய ஆதாய மனப்பான்னம சகாண்ட அசுரஜன, ெமூகம் அதன் உயர்ந்த இலக்னக 

அனடவதற்கான அறிவற்றவர்கைின் இலட்ெியவாதியாவான்.  

எல்லா காலங்கைிலும், உண்னமயான இலட்ெியவாதிகைால் மட்டுஜம ெந்னதயின் ஆதாய 

மனப்பான்னமயுனடய அசுரனன வைி நடத்த முடியும். 

நடுநினலயான ெந்னத ஜநர்மனறயாக மாறுவஜத ெமூகத் திருவுருமாற்றத்திற்கான உண்னமயான 

வைியாகும். 

இனணயதைம் இப்சபாழுது இதனன தங்கு தனடயின்றி அசமாிக்காவில் செய்து வருகிறது. 

இனி எதுவும் செய்ய முடியாது என்கிற நினலஜய அன்னனனய அனைக்க உகந்த ஜநரம் ஆகும்.  

மனம் அதன் எல்லா பிடிப்புகனையும் எதிர்மனறயாக இைந்துவிட்டதால்- அனனத்து 

தர்மங்கனையும் னகவிட்டு என்னனச் ெரணனட என்று கீனதயில் கண்ணன் கூறியது ஜபால - 

அன்னனயால் மிகவும் திறம்படச் செயல்பட முடியும். 

மனிதன் தன்னுனடய அனுபவத்னத தன்னிடம் பிடித்து னவத்துக் சகாள்வதில்னல, அது அவனன 

பிடித்து னவத்துக்சகாள்ைவும் அவன் அனுமதிப்பதில்னல. 

அடிமனம்ஜபால் அவன் அனுபவத்தின் ஒரு கருவி மட்டுஜம ஆவான்.(p. 223) 

கருவினய அனுபவத்தின் மூலம் செறிவூட்டுவது ெத்திய ேீவியத்திற்குாியது. 

மனித வாழ்வின் உள்ைார்ந்த ஜபரானந்தத்னத கணவன் தன்னுனடய மனனவியிடத்து காண்கிறான், 

தன்னுள்ஜை அனடகிறான். மனனவிக்கும் இது சபாருந்தும். 

இவ்வாஜற ஜதர்தல்கள் ேனநாயகத்தின் இயல்பு ஆகும். 

சபாருைாதாரம் அரெியலின் இயல்பு ஆகும். 

குைந்னதகள் சபற்ஜறார்கைின் ெமூகாீதியான இயல்பு ஆவர். 

இந்த விதத்தில் பார்த்தால் வலி, ஏற்புத்தன்னமயின் தனிப்பட்ட- சபாதுவான அணுகுமுனறயினால் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆனந்தத்தின் இயல்பாகும். 

எதிர்வினன ஆற்றாமலிருப்பது ெக்தியின் ஒரு ெிறந்த கருவியாகும். 

நமது விருப்பத்னத வலியுறுத்தாமலிருப்பது ஜநர்மனறயான எதிர்வினனயாகும். 

ஜவனல அன்னனயுனடயது என்பனத உணர்வஜத இதற்கும் ஜமலான ெக்தியாகும். 

அன்னன இயற்னகயில் சதய்வீக ேீவியம் ஆவார். 

அன்னன செயல்படுவதற்கு நாம் நமது விருப்பத்னத ஆழ்மனதில் விலக்க ஜவண்டும். 

ஜமல்மனம், ஆழ்மனம், ேீவியம், அகம் ஜபான்ற எல்லா நினலகைிலும் நமது விருப்பம் இருக்கிறது. 

நம்னம இயக்கும் ெக்தி ேட இருளுக்கு உாியது என்பதால் நமது விருப்பம் கண்ணுக்குத் சதாியாத 

ஜபாதும் அதனால் செயல்பட முடியும். 

அன்னனயின் விருப்பத்னத செயல்படுத்த நமது விருப்பங்கள் னகவிடப்பட ஜவண்டும். 

எதிர்வினன ஆற்றாமலிருப்பதற்கு அன்னனனய செயல்பட அனைக்க ஜவண்டும். 

அன்னனயின் செயல்பாடு நாம் எதிர்பார்ப்பதுஜபால் இருக்கும்சபாழுது, நமது விருப்பம் 

செயல்படுவனத நாம் சமௌனமாகப் பார்க்கலாம். 

அன்னனயின் தீர்க்க தாிெனத்னதப் பலன் பிரதிபலிப்பது அன்னனயின் விருப்பம் ொியாகச்  
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செயல்படுகிறது என்பதாகும். 

செயல் உலகைாவியதாக மாறுவனத உலகம் முழுவதிலும் நாம் காண்பது இதன் ஒரு குறியீடாகும். 

அகந்னத திருப்தி அனடவனதஜயா அல்லது சவைியில் இருப்பனதஜயா ஒருவர் காண முடியும். 

எவ்வைவு குனறவாக இருந்தாலும் அகந்னத திருப்தி அனடவனதக் காணலாம். 

நமது அகந்னத நினறந்த அணுகுமுனறயிலிருந்து நாம் விலகி வருவனதப் சபாறுத்து நமது 

முன்ஜனற்றம் உள்ைது. 

மாறி வரும் ஒரு ெமூகம் ெிறந்த மனிதர்கனை நிராதவற்ற நினலக்குக் சகாண்டு வருவதன் மூலம் 

எதிர்காலத்தின் மாற்றங்கனைக் குறிக்கிறது. 

இது ஜபான்ற ஒரு நினலயினால்தான் ஹாம்சலட்டினால் ஒரு தீர்மானத்திற்கு வர முடியவில்னல. 

அணு ஆயுதம் மற்றும் ஜவனலயின்னம ஜபான்றவற்றில் இத்தனகய நினலனய இன்று உலகம் 

எதிர்சகாள்கிறது. 

லிடியா ஓடிப்ஜபாவது ஒரு ொதாரண தப்பிஜயாடல் அல்ல. 

வரப்ஜபாகும் மாற்றங்கைின் அறிகுறியாக அது இருந்தது. 

இன்னறய அணுகுமுனறகள், மதிப்பீடுகள் மூலம் எனதயும் செய்ய முடியாது. 

ஒரு னதாியொலிஜயா அல்லது ஒரு னதாியமான நாஜடா, னதாியமான ஜநர்மனறயான ஒரு 

தன்முனனப்பினால் இக்கட்டான நினலனயக் கடந்து வர ஜவண்டும். 

இந்தியா ஜவனல வாய்ப்பில் அந்த தன்முனனப்னப எடுத்தது. 

இங்கிலாந்து ஜபாாில் அந்த தன்முனனப்னப எடுத்தது. 

அணு ஆயுதங்கைின் விஷயத்தில் அந்த தன்முனனப்னப இந்தியா தன்னிச்னெயாக எடுக்க 

ஜவண்டும். 

இது அைவுக்குட்பட்டதன் முன் ஜதாற்றத்தின் மீது அனந்தம் தன்னன இருத்திக் சகாள்வதாகும். 

தவிர்க்க முடியாத சுய இருத்தலின் மூலம் இது இவ்வாறு செய்கிறது.(p. 74 The Life Divine)  

வயது, ோதி இவற்னறப் பார்க்காமல் ஒரு சபண்னண அவளுக்காகஜவ ஒரு ஆண் ஜபாற்றுவது, 

குறிப்பாகத் திருமணத்தில் அவர்கள் ஒன்று ஜெர்வது, இங்கு புாியாததாக உள்ைது.  

ஜபார்க் காலங்கைில், ‘ஜமாகமுள்’ எனும் தி. ோனகிராமனின் நாவலில் இது ெித்தாிக்கப்பட்டுள்ைது.  

வைர்ந்து வரும் பண்புகள், ஒரு குடும்பம், ஒரு தனி நபர் அல்லது ஒரு செயலில் சபாதிந்துள்ைன. 

தாெியின் மகைான முப்பது வயது நினறந்த ஜவறு ோதினயச் ஜெர்ந்த யமுனானவ இருபது வயது 

நினறந்த பாபு காதலிக்கிறான். 

அவனுனடய முப்பது வருட வாழ்வில் அவனால் தன்னுனடய காதனலத் தாண்டி வர முடியவில்னல, 

வலுப்படுத்த மட்டுஜம முடிந்தது.  

அது பத்து வருட வாழ்க்தக, உணர்ச்ெிகைில் பூர்த்தி அதடந்பத தவிர, திருமணத்தில் அல்ல. 

இலட்ெியமான பண்புகனை அவனால் இனெயில் நாட முடிந்தது. 

அந்ஜநரத்தின் உயர்ந்த பண்புகனை திரு சபன்னட் தனது சகௌரவத்தில் தக்க னவத்துக் 

சகாண்டார்.  

ஒரு ெிறந்த கனவானாக நடந்து சகாண்டதில் டார்ெி அதனனச் செய்தான். 

ஜகாபத்னதயும் சுயநலத்னதயும் னகவிடுவதன் மூலம் எலிெசபத் அவ்வாறு செய்தாள். 

குடும்பத்தில் உயர்ந்த பண்புகனைப் பாதுகாப்பதில் காண்ஜடகர் இவ்வாறு செயல்படுகிறார். 

அைிந்த பிரபுத்துவத்னதப் பாதுகாப்பதில் Trollope இதனனச் செய்கிறார். 

ஒரு அன்பாின் முயற்ெிக்கு குனறந்த ஜநரத்திற்ஜக, அதாவது ஒரு நாளுக்கு மட்டுபம பலன் 

கினடத்தது, பின்னர் அது திரும்பப் சபறப்பட்டது. 

ஒரு அறுபது வயது சபண்மணி இருபது வயஜதயான ஆனணத் திருமணம் செய்து சகாள்வது 

இங்கிலாந்தில் நடப்பது ெகேம், இந்தியாவில் அவ்வாறு அல்ல. 

உணர்ச்ெிபூர்வமான ஜபாற்றுதலின் பண்பாகும் அது. 

23. “How is such Man to be worked on?” 

No Man can easily work on another Man. 

One who deviates from an ideal he upholds in some sense can be appealed to with reference to it. 

Wickham had no such ideals. 

In yoga we call it evolutionary pressure. 

The conscient in the Inconscient aspires to go back to its origin. 

Grace fortifies it. 

Only in Man the spearhead becomes conscient. 

Till then the evolution is on its own, very slow. 

Man enjoys the slow deliberate pleasure of Nature by identification. 
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It is his taste of ignorance that prevents evolution. 

Aspiration overcomes the taste of ignorance, hence is desirable. 

Wickham aspired to dissipate and desert. 

He certainly could not be worked upon. 

His nature was dissipation. 

Nature is the field in which one has to find himself and achieve his inmost essence. (p. 219 The Life 

Divine)  

Lydia was the field where he would discover his utmost satisfaction to realize his revenge of Darcy. 

Darcy, by his marriage with Elizabeth, unconsciously appealed to that buried aspiration. 

It was energised by her aspiration to retain Wickham in the family. 

She did realise how difficult it would be to work on him and still cherished a fascination of him. 

It is one of the aims of the French Revolution. 

Capitalism survives not by its economic viability. 

As the poorest Man’s ambition is to be a capitalist, as the king still is, capitalism survives. 

Long after monarchy was abolished it remains the psychological goal of the entire population. 

The eminence of the erstwhile king which looms large in human Minds as pre-eminence keeps the ideal 

alive. 

Only at time of transition to a higher level one can work on such a Man. 

It is the spirit of the Times that has the power of transformation. 

Nothing less than such a power can effectively handle such a Man. 

The essential character of that Spirit is strength. 

Such strength must find expression through freedom, generosity and understanding. 

A spirit of condemnation or even condescension cannot do it. 

Recognition of the basic human value in the victim and the power inherent in it must be encouraged to 

emerge and reverse the crime. 

Pain can neither be accepted nor rejected. It must be accepted with the knowledge that it is the reversal of 

delight. (p. 110 The Life Divine) 

What changes the pain into delight is the being that receives it as such and its attitude of not 

condemning. 

Being has the innate spiritual potential of truth of everything it receives. 

Receiving pain in that Spirit, pain changes its objective character into its real subjective personal –

impersonal truth of delight. 

Intellectually, argument has this character. 

Argumentation is the ordered sequence into which anything put allows its innate truth to emerge. 

Argument is the power of truth offered in an ordered sequence. 

Non-Reaction makes it possible in the emotion. 

Capacity to see Mother’s hand behind a sensation can do the act of transformation. 

The thrill of the body is that sensation of transformation. 

Perhaps Darcy in receiving the intensity of her abuse felt a near approach to that thrill which led to her 

partial transformation and his full transformation. 

Pity, sympathy, compassion, grace have that character in different graded measures. 

The mortal vibration of death at the touch of such a transforming vibration becomes immortality. 

It is a process in which the centre of Man is raised from Force to Being. 

It has the power to expedite the evolution. 

It is the power to reverse the Movement of Force in the universe. 

In human life it is goodwill. 

Goodwill is the will of the Spirit flowering as truth. 

Anything in the society–knowledge, capacity, values, culture, skills, etc is accomplished, administered, 

practiced, and lasts by authority only. 

Authority vests with the family. The head of the family exercises it. 

It is mostly expressed as age, power, Money. 

The growing end of social culture is the individual. 

Authority maintains the conventions. 
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All that is New grows at the individual ends. 

The measure in which the individual end expresses the essence of convention is the index of that 

society’s culture. 

The growth of the society is determined by that individual’s inner progress. 

Mr. Bennet relinquished his authority till the crisis. 

Elizabeth lost herself totally in the dark attraction till she came to Pemberley. 

Mr. Bennet awoke at the time of the crisis. 

Elizabeth found in herself the spearhead of progress at Pemberley. 

Based on both these foundations, Darcy’s newfound personality built a new basis of a society at his own 

level for Longbourn. 

Mind, life, body, soul in us have double terms. 

The Psychic belongs to the latter type. 

It always seeks the right, never goes wrong or fails. 

Authority lost when it comes back, has the accumulated strength of the lost years. 

Such an authoritative basis for Supermind, says He, is wealth. 

Wealth includes Money, but is a comprehensive representative of all aspects of social authority – strength, 

power, Money, energy, capacity. 

The achievement of Pride and Prejudice we can say is the conferring on Longbourn such an authority in 

terms of status of wealth. 

Wealth includes Money, but Money will not constitute wealth. 

Values like punctuality, etc. if they can carry the power of wealth will be wholesome. 

Taken by itself, punctuality or other values can become a fad. 

The wholesomeness of a value prevents it from becoming a fad. 

More than acquiring a value, not allowing it to become a fad is important. 

India was a victim of the fad of Non-violence. 

“இத்தனகய மனிதனிடம் எவ்வாறு செயல்பட ஜவண்டும்? 

எந்த ஒரு மனிதனாலும் மற்சறாரு மனிதனிடத்து சுலபமாக செயல்பட முடியாது. 

ஏஜதா ஒரு விதத்தில் தான் ஆதாிக்கும் ஒரு இலட்ெியத்திலிருந்து விலகிச் செல்லும் ஒருவாிடம், அந்த 

விஷயத்ததப் சபாறுத்து முனறயிடலாம். 

விக்காமிற்கு அத்தனகய இலட்ெியம் எதுவும் இருக்கவில்னல. 

ஜயாகத்தில் நாம் இனதப் பாிணாமத்தின் அழுத்தம் என்கிஜறாம். 

ேட இருைில் இருக்கும் நனவுபூர்வமான ேீவன் அதனுனடய ஆதிக்குச் செல்ல ஆர்வப்படுகிறது. 

அருள் அனதப் பலப்படுத்துகிறது. 

மனிதனில் மட்டுஜம அவனன வைிநடத்துவது தன்னன உணர்வதாக மாறுகிறது.  

அதுவனர பாிணாமம் அதுவாகஜவ உள்ைது, மிக நிதானமாக உள்ைது. 

அனடயாைம் காண்பதன் மூலம் மனிதன் இயற்னகயின் நிதானமான ஆழ்ந்து ஆராய்ந்த 

ெந்ஜதாஷத்னத அனுபவிக்கிறான். 

அவனது அறியானமயின் ருெி பாிணாமத்னதத் தடுக்கிறது. 

ஆர்வம் அறியானமயின் ருெினயக் கடக்கிறது, அதனால் அது விரும்பத்தக்கது. 

விக்காம் அைிச்ொட்டியம் செய்வதற்கும், னகவிடுவதற்கும் ஆர்வப்பட்டான். 

அவனன நிச்ெயமாகத் திருத்த முடியாது. 

அவனது சுபாவம் அைிச்ொட்டியம் செய்வதாக இருந்தது. 

சுபாவம், ஒருவர் தன்னனஜய கண்டுபிடித்துக்சகாண்டு தனது உள்ைார்ந்த ொரத்னத அனடயும் 

தைம் ஆகும். (p. 219 The Life Divine)  

டார்ெினயப் பைிவாங்குவதில் ஏற்படும் அதிகபட்ெ திருப்தினயக் கண்டுபிடிக்கும் தைமாக 

விக்காமிற்கு லிடியா இருந்தாள். 

எலிெசபத்துடன் நடந்த திருமணத்தின் மூலம் டார்ெி தன்னன அறியாமஜலஜய அந்த 

புனதந்திருக்கும் ஆர்வத்திற்குப் பாத்திரமானான். 

விக்கானமக் குடும்பத்திற்குள் தக்க னவத்துக் சகாள்வதற்கான அவைது ஆர்வம் இதற்குச் ெக்தி 

அைித்தது. 

அவனனத் திருத்துவது எவ்வைவு கடினம் என்று அவளுக்குத் சதாிந்திருந்தஜபாதும் அவன்பால் 

அவளுக்கு இருந்த ஈர்ப்பினன அவள் ஜபாற்றி வந்தாள்.  

இது பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் இலக்குகைில் ஒன்றாகும். 
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முதலாைித்துவம் அதன் சபாருைாதாராீதியான நம்பகத்தன்னமயினால் தனைப்பதில்னல. 

மிகவும் ஏனை மனிதனின் இலட்ெியம் முதலாைித்துவமாக இருப்பதால், அரென் இன்றும் 

இருப்பதுஜபால், முதலாைித்துவம் தனைக்கிறது. 

முடியாட்ெினய ஒைித்து சவகு நாட்கைான பின்பும் அனனத்து மக்கைின் மனாீதியான இலக்கும் 

அதுவாகஜவ உள்ைது. 

முன்னாள் அரொின் ஜமன்னம மக்கள் மனதில் ெிறப்பான ஒன்றாக இன்னமும் நிலவி வருவதால், 

அந்த இலட்ெியத்னத அது ேீவனுடன் னவத்திருக்கிறது. 

உயர்ந்த நினலக்கு மாறும் காலத்தில் மட்டுஜம இது ஜபான்ற மனிதனனத் திருத்த முடியும். 

காலத்தின் ஆன்மாவிற்கு திருவுருமாற்றும் ெக்தி உள்ைது. 

இது ஜபான்ற ெக்தினயவிடக் குனறவான எதனாலும் இத்தனகய மனிதனனத் திறம்படக் னகயாை 

முடியாது. 

அந்த உற்ொகத்தின் முக்கியச் ெிறப்பியல்பு வலினமயாகும். 

இத்தனகய வலினம, சுதந்திரம், தாராை மனப்பான்னம, மற்றும் புாிதலின் மூலம் சவைிப்பட 

ஜவண்டும். 

கண்டனத்தின் மூலஜமா அல்லது கருனண காட்டுவதன் மூலஜமா இதனனச் செய்ய முடியாது.  

குற்றத்திலிருந்து சவைிஜய வருவதற்கும், அனத மாற்றிக்சகாள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்டவாிடம் 

உள்ை அடிப்பனட மனிதப் பண்பு அனடயாைம் காணப்பட ஜவண்டும், அதிலுள்ைிருக்கும் ெக்தி 

ஊக்குவிக்கப்பட ஜவண்டும்.  

வலினய ஏற்றுக்சகாள்ைவும் முடியாது, நிராகாிக்கவும் முடியாது. அது ஆனந்தத்திற்கு எதிரானது 

என்கிற அறிவுடன் ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட ஜவண்டும்.(p. 110 The Life Divine) 

வலினயப் சபற்றுக்சகாள்ளும் ேீவன், அனத அப்படிஜய ஏற்றுக் சகாள்வதாலும், அதன் மீது 

கண்டனம் சதாிவிக்காத மஜனாபாவத்தாலும் வலி ஆனந்தமாக மாறுகிறது. 

சபற்றுக்சகாள்ளும் அனனத்தினுனடய உண்னமயின் உள்ைார்ந்த ஆன்மீக வித்தினன ேீவன் 

சபற்றுள்ைது. 

அந்தக் கண்ஜணாட்டத்துடன் வலினயப் சபற்றுக்சகாள்ளும்ஜபாது, வலி அதன் புறநினல 

இயல்னப, உண்னமயான அகநினல ஆனந்தத்தின் தனிப்பட்ட அல்லது சபாதுவான உண்னமயாக 

மாற்றுகிறது. 

அறிவுபூர்வமாக விவாதத்திற்கு இக்குணம் உண்டு. 

வாதம் என்பது ஒழுங்குமுனறயான வாினெக்கிரமம் ஆகும், இதில் அடங்கும் அனனத்தும் அதன் 

உள்ைார்ந்த உண்னமனய சவைிவர அனுமதிக்கும். 

விவாதம் என்பது ஒரு வாினெப்படுத்தப்பட்ட வாினெக்கிரமத்தில் அைிக்கப்படும் ெத்தியத்தின் ெக்தி. 

எதிர்வினன ஆற்றாமலிருப்பது உணர்வுகைில் அனதச் ொத்தியமாக்குகிறது. 

ஒரு உணர்வுக்குப் பின்னால் அன்னனயின் செயல்பாட்டினனக் காணும் திறனால், 

திருவுருமாற்றத்னதச் செய்ய முடியும். 

உடல் ெிலிர்ப்பு திருவுருமாற்றத்தின் அந்த உணர்வாகும். 

எலிெசபத்தின் நிந்தனனயின் தீவிரத்னத டார்ெி சபற்றுக்சகாண்டதில் ஏற்பட்ட அவனது உடல் 

ெிலிர்ப்பு, அவனை ஓரைவிற்கும் அவனன முழுனமயாகவும் மாற்றியது.  

பச்ொதாபம், அனுதாபம், இரக்கம், அருள் ஆகியவற்றிற்கு அந்த குணம் சவவ்ஜவறு வாினெக் 

கிரமத்தில் சவவ்ஜவறு அைவில் உள்ைது. 

மாற்றத்னத ஏற்படுத்தும் அத்தனகய அதிர்வின் ஸ்பாிெம் மரணத்தின் அைியும் அதிர்வினன 

அமரத்துவமாக மாற்றுகிறது.  

மனிதனின் னமயம் ெக்தியிலிருந்து ேீவனுக்கு உயரும் ஒரு செயல்முனறயாகும் இது. 

பாிணாமத்னத வினரவுபடுத்துவதற்கான ெக்தினய இது சகாண்டுள்ைது. 

பிரபஞ்ெத்தில் ெக்தியின் இயக்கத்னத மாற்றும் ஆற்றல் பனடத்தது இது. 

மனித வாழ்வில் இது நல்சலண்ணம் ஆகும். 

நல்சலண்ணம் என்பது உண்னம என மலரும் ஆன்மாவின் உறுதியாகும். 

அறிவு, செயல்திறன், பண்பு, கலாச்ொரம், திறனம ஜபான்ற ெமூகத்தில் உள்ை எதுவுஜம 

அதிகாரத்தினால் மட்டுஜம ொதிக்கப்படுகின்றன, நிர்வகிக்கப்படுகின்றன, பின்பற்றப்படுகின்றன, 

நினலத்து நிற்கின்றன. 

அதிகாரம் குடும்பத்தில் உள்ைது. குடும்பத் தனலவன் அனதச் செயல்படுத்துகிறான். 

அது சபரும்பாலும் வயது, அதிகாரம், பணம் ஆகியவற்றில் சவைிப்படுகிறது. 

ெமூகக் கலாச்ொரத்தின் வைரும் முனன தனி மனிதனாவான்.  

அதிகாரம் பாரம்பாியத்னதப் பராமாிக்கிறது. 
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புதியன அனனத்தும் தனிப்பட்டவாிடம் வைருகிறது. 

தனிப்பட்டவர் எந்த அைவில் பாரம்பாியத்தின் ொரத்னத சவைிப்படுத்துகிறாஜரா, அதுஜவ ெமூகக் 

கலாச்ொரத்தின் குறியீடாகும். 

ெமூகத்தின் வைர்ச்ெி அந்தத் தனி நபாின் அக முன்ஜனற்றத்தால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.  

சநருக்கடி ஏற்படும்வனர திரு சபன்னட் தன்னுனடய அதிகாரத்னத விட்டுக் சகாடுத்திருந்தார். 

எலிெசபத் சபம்பர்லிக்கு வரும்வனர புாியாத கவர்ச்ெியில் தன்னன இைந்திருந்தாள். 

ஆபத்து ஜநரத்தில் திரு சபன்னட் விைித்துக் சகாண்டார். 

எலிெசபத் தன்னுள் முன்ஜனற்றத்திற்கான திறன் இருப்பனத சபம்பர்லியில் கண்டறிந்தாள்.  

இந்த இரண்டு அடித்தைத்தின் அடிப்பனடயில் டார்ெியிடம் புதியதாக உருவான ஆளுனம, அவனது 

நினலயில் ஒரு ெமூகத்தின் புதிய அடிப்பனடனய லாங்பர்னுக்காக அனமத்தது.  

நம்முள் இருக்கும் மனம், வாழ்வு, உடல், ஆன்மா ஆகியவற்றிற்கு இரண்டு நினலகள் உள்ைன. 

னெத்தியம் பிந்னதய வனகனயச் ஜெர்ந்தது. 

அது எப்சபாழுதும் ொியானனதஜய நாடுகிறது, ஒரு ஜபாதும் தவறு செய்வதில்னல, ஜதால்வி 

அனடவதில்னல. 

இைக்கப்பட்ட அதிகாரம் மீண்டும் கினடக்கும்சபாழுது, இைந்த வருடங்கைின் திரட்டப்பட்ட 

வலினமனயக் சகாண்டிருக்கும். 

ெத்திய ேீவியத்திற்கான இத்தனகய அதிகாரபூர்வமான அடிப்பனட, செல்வம் என்று பகவான் 

கூறுகிறார். 

செல்வம் பணத்னத உட்சகாண்டது, ஆனால் அது வலினம, ெக்தி, பணம், ஆற்றல், செயல்திறன் 

ஜபான்ற ெமூக அதிகாரத்தின் அனனத்து அம்ெங்கைின் விாிவான பிரதிநித்துவம் ஆகும். 

செல்வத்தினால் சபறக்கூடிய அத்தனகய அதிகாரத்னத லாங்பர்னுக்கு வைங்கியது, ‘Pride and 

Prejudice’-ன் ொதனன என்று நாம் கூறலாம் 

செல்வம் பணத்னத உள்ைடக்கியது, ஆனால் பணம் செல்வம் அல்ல. 

ஜநரந்தவறானம ஜபான்ற பண்புகள் செல்வத்தின் ெக்தியினனத் தாங்கியிருப்பின், அனவ 

முழுனமயானனவயாக இருக்கும். 

ஜநரந்தவறானம அல்லது மற்ற பண்புகனை தனிப்பட்ட முனறயில் கருதும்ஜபாது, அனவ 

அர்த்தமற்றனவயாக ஆகின்றன. 

ஒரு பண்பின் முழுனமத்தன்னம அது அர்த்தமற்றதாக மாறுவனதத் தடுக்கிறது.  

ஒரு பண்பினனப் சபறுவனதவிட, அது அர்த்தமற்றதாக ஆவனத அனுமதிக்காமல் இருப்பது 

முக்கியம்.  

அஹிம்னெ எனும் அர்த்தமற்ற சகாள்னகயினால் இந்தியா பாதிக்கப்பட்டது. 

24. “How are they even to be discovered.” 

The value of a thing is understood only in its absence. 

Darcy was able to discover the value of independence as it was missing in house mates. 

How are we to discover the value of The Life Divine is our question. 

As it is a vast ocean, there are innumerable ways. Some of them are. 

I. Take the central idea of the Book and make it real to you. 

There are three parts of the Book. 

See the relations between them clearly. 

II. Take out the central idea of each chapter. 

See how each chapter is connected with the next. 

III. Try to understand each chapter from the central idea of the Book. 

IV. List out all the themes of the Book. 

e.g. The office of Mind is to render infinity in terms of the finite. 

Rendering the Absolute in terms of the relative. 

Rendering the Timeless in terms of Time. 

V. Discover how each chapter uses each of these themes. 

VI. Make an exhaustive list of all the terms in the Book. 

Absolute, relative, Self, self, soul, Superconscient, etc. and discover their meaning precisely. 

VII. Extract the sequence of arguments in each chapter. 

Note the points that differ from the tradition. 

Know how that difference serves His argument. 

VIII.He extends the significance of Absolute, Life, Individual, evolution, Purusha, Ishwara, Being,  etc.  
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Know the value of all these extensions for His ideal. 

IX. List out His own new hypotheses and study them. 

X. He defines knowledge and Ignorance anew. Know all the similar new definitions. 

XI. He proves illusion is ignorance. Complete the list. 

XII. Study all His new concepts in this yoga. 

XIII.Know His Theory of creation. 

XIV.Know His Process of creation. 

One Minute 

Elizabeth’s question was, how are they to be found? 

At some time or other, every Man faces this question. 

The devotee who qualifies to be one, in the best sense will not have such a question. 

How is he to so qualify himself? All methods are known. One more is here. 

1.Stop your Mind, wait for it to be quiet and then observe out of the sixty seconds how many are   given to 

Mother. 

The usual experience is NONE. 

It can vary from a few seconds to all sixty. 

Wherever you are, persuade your Mind to be on Mother for all the sixty seconds. 

It is not concentration I speak of but the condition when Mind is left to itself. 

Even here there are two conditions 

a. Mind going to Mother. 

b. Mother coming to Mind. 

There are two further stages in this discipline for the yogi. 

2. The above is while one is quiet. The same when we are at work can be seen behind – Mother as  a 

constant background. Even here the above two conditions of 

   a. Mind going to Mother and 

   b. Mother coming to Mind can be observed. 

3. Here Mother is behind, work is in front. The next stage is Mother expressing Herself as work. The two 

stages can be observed here too. 

One can congratulate himself if he arrives at the first stage of the first condition. 

What Matters is love of the Mother. 

Love of Mother needs understanding of what She is, not what She can do to us, but what She is Herself. 

Why She is what She is and how it came about gives us full knowledge. 

It (Sastra – knowledge) is energised by Uthsaha, enthusiasm. 

It is For the Guru and Kala to fulfill this course. 

Life is governed by every Theme He explains in The Life Divine. 

1. Mistaking the middle as the end, one misses God’s boon. Ch. 1 

2. Accepting contradictions as such, one lives in a cave.  Ch. 2 

3. Great partial overwhelming experience makes Man oblivious. Ch. 3 

4. Having had a great realization, Man refuses to extend it fully. Ch. 4 

5. God given duty is forgotten.     Ch. 5 

6. While the whole is a wonder, part is a misery.   Ch. 6 

7. An obstacle can flower into the final wonder.   Ch. 7 

8. Age old wisdom can be limited.    Ch. 8 

9. How an eternal obstacle can be overcome.   Ch. 9 

10. Force is mistaken to be independent while it is a power of  Being.        Ch. 10 

Further Mind is assigned the office of transforming the Infinite into the finite. 

Similarly Maya is there to convert the Absolute into the relative. 

1. Darcy knows his authority over Bingley is endless and stopped 

his marriage, but could not know his own marriage depended on first Jane marrying. 

2. In calling her ‘tolerable’ Darcy could not know that he did so out of his own attraction.  

3. Wickham’s charm was irresistible, total, overwhelming. Still, she was to discover it 

was not true. 

4. Having seen how much Darcy loved her, still she could not love him. 
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5. That the responsibility for the family lay with her was not known to her. 

6. Elizabeth had triple responsibilities-Jane’s wedding, Lydia’s wedding and her own wedding. She was  

aware of Jane’s only. 

7. The obstacle of elopement can widen the scope of the family. 

8. Greed on our part is impermissible; God grants what our greed cannot think. 

9. Wickham who was an eternal source of scandal to Darcy, lost that capacity by marrying Lydia. 

10. Lydia was not an independent force, but the expression of the whole family. 

As the Mind converts the infinite into the finite, the mother converts the father’s earnings into fruits of the 

family. Expressions of good behavior enhance the reputation of the family in the eyes of the elite of their 

community. 

It is on a parallel to Maya converting the Absolute into the relative. 

“அவர்கனை எப்படித்தான் கண்டு பிடிப்பது?” 

ஒரு விஷயத்தின் மதிப்பு அது இல்லாதஜபாதுதான் உணரப்படுகிறது. 

வீட்டில் உள்ைவர்கைிடம் சுதந்திரம் இல்லாததினால்தான் அதனுனடய மதிப்னப டார்ெியால் 

கண்டறிய முடிந்தது. 

‘தி னலப் டினவன்’-ன் மதிப்னப நாம் எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பஜத நமது ஜகள்வியாகும். 

இது ஒரு பரந்த கடல் என்பதால், எண்ணற்ற வைிகள் உள்ைன. அவற்றில் ெில,  

I. புத்தகத்தின் னமயக் கருத்னத எடுத்துக்சகாண்டு அனத நமக்கு உண்னமயாக்க ஜவண்டும். 

   புத்தகத்தின் மூன்று பாகங்கள் உள்ைன. 

   அவற்றிற்கு இனடஜயயான சதாடர்னபத் சதைிவாகப் பார்க்க ஜவண்டும். 

II. ஒவ்சவாரு அத்தியாயத்தின் னமயக் கருத்தினனயும் எடுத்துக்சகாள்ை ஜவண்டும். 

  ஒவ்சவாரு அத்தியாயமும் எவ்வாறு அடுத்த அத்தியாயத்துடன் சதாடர்பு சகாண்டுள்ைது 

    என்பனதப் பார்க்க ஜவண்டும். 

III. புத்தகத்தின் னமயக் கருத்திலிருந்து ஒவ்சவாரு அத்தியாயத்னதயும் புாிந்துசகாள்ை முயற்ெிக்க 

     ஜவண்டும். 

IV. புத்தகத்தின் அனனத்து கருப்சபாருள்கனையும் பட்டியலிட ஜவண்டும். 

      (உ – ம்) அைவுக்குட்பட்டதின் அடிப்பனடயில் அனந்தத்னத வைங்குவது மனதின் 

      ஜவனலயாகும். 

      பிரம்மத்னத ஒப்பீட்டின் அடிப்பனடயில் வைங்குவது. 

      காலத்தின் அடிப்பனடயில் காலமின்னமனய வைங்குவது. 

V. இந்த ஒவ்சவாரு கருப்சபாருனையும் ஒவ்சவாரு அத்தியாயமும் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறது 

     என்பனதக் கண்டு பிடிக்க ஜவண்டும். 

VI. புத்தகத்திலுள்ை அனனத்து சொற்சறாடர்கனையும் முழுனமயாகப் பட்டியலிட ஜவண்டும். 

      பிரம்மம், ஒப்பீடு, சுயம், ஆன்மா, பரம்சபாருள், உயர்நிதல ஜபான்றவற்றின் அர்த்தத்னதத் 

      துல்லியமாகக் கண்டுபிடிக்க ஜவண்டும். 

VII. ஒவ்சவாரு அத்தியாயத்தின் வாதங்கைின் வாினெனயப் பட்டியலிட ஜவண்டும். 

       மரபிலிருந்து மாறுபடும் இடங்கனைக் கவனிக்க ஜவண்டும். 

       அந்த மாறுபாடு எவ்வாறு பகவானின் வாதத்திற்கு உதவுகிறது என்பனதத் சதாிந்துசகாள்ை 

       ஜவண்டும். 

VIII.பிரம்மம், வாழ்வு, மனிதன், பாிணாமம், புருஷா, ஈஸ்வரா, ெத் ஆகியவற்றின் 

       முக்கியத்துவத்னதப் பகவான் விாிவபடுத்துகிறார். 

       பகவானின் இலட்ெியத்திற்காக, இந்த அனனத்து விாிவாக்கத்தின் மதிப்பினனத் 

       சதாிந்துசகாள்ை ஜவண்டும்.  

IX. பகவானின் புதிய அனுமானங்கனைப் பட்டியலிட்டு, அவற்னற ஆராய ஜவண்டும். 

X. ஞானம் மற்றும் அறியானமக்கு பகவான் புதிய விைக்கத்னத அைிக்கிறார். இது ஜபான்ற புதிய  

     விைக்கங்கனைத் சதாிந்துசகாள்ை ஜவண்டும். 

XI. மானயனய அறியானம என்று பகவான் நிரூபிக்கிறார். இந்தப் பட்டியனலப் பூர்த்தி செய்ய 

     ஜவண்டும். 

XII. இந்த ஜயாகத்தில் அவரது புதிய கருத்துகனை ஆராய ஜவண்டும். 

XIII. பகவானின் ெிருஷ்டியின் தத்துவத்னத அறிந்துசகாள்ை ஜவண்டும். 

XIV. பகவானின் ெிருஷ்டியின் செயல்முனறனய அறிந்துசகாள்ை ஜவண்டும். 

ஒரு நிமிடம். 

அவர்கனை எப்படிக் கண்டுபிடிப்பது என்பது எலிெசபத்தின் ஜகள்வி. 
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ஏதாவது ஒரு கால கட்டத்தில் ஒவ்சவாரு மனிதனும் இந்தக் ஜகள்வினய எதிர்சகாள்கிறான். 

அன்பராகும் தகுதி உனடயவருக்கு இது ஜபான்ற ஜகள்வி எைாது. 

எவ்வாறு இத்தகுதினயப் சபறுவது? எல்லா வைி முனறகளும் சதாிந்தனவஜய. ஜமலும் ஒன்று 

இங்குள்ைது. 

1.மனம் செயல்படுவனத நிறுத்தி, அது அனமதியாவதற்குக் காத்திருந்து, பின்னர் அறுபது 

வினாடிகைில் எவ்வைவு ஜநரம் அன்னனனய நினனத்ஜதாம் என்பனதக் கவனிக்க ஜவண்டும். 

சபாதுவான அனுபவம், அன்னனனய நினனத்திருக்கஜவ மாட்ஜடாம். 

இது ெில விைாடிகள் முதல் முழுனமயாக அறுபது வினாடிகள்வனர மாறுபடும். 

நாம் எங்கிருந்தாலும் முழு அறுபது வினாடிகளும் அன்னனயிடஜம லயித்திருக்க மனனத 

ஊக்குவிக்க ஜவண்டும். 

மனனத ஒருநினலப்படுத்துவனதப் பற்றி இங்கு ஜபெப்படவில்னல, மனனத அதன் ஜபாக்கிஜலஜய 

விட்டு விடும்ஜபாது நிகழ்வனதப் பற்றியாகும். 

இங்கும் இரண்டு நிபந்ததைகள் உள்ைன. 

a. மனம் அன்னனனய ஜநாக்கிச் செல்வது. 

b. அன்னன மனனத ஜநாக்கி வருவது. 

இந்தக் கட்டுப்பாட்டில் ஜயாகிக்கு ஜமலும் இரண்டு கட்டங்கள் உள்ைன. 

2. ஜமஜல குறிப்பிடப்பட்டது ஒருவர் அனமதியாக இருக்கும்சபாழுதாகும். நாம் ஜவனலயில் 

ஈடுபட்டிருக்கும்சபாழுது இனதஜய நாம் பின்னணியில் பார்க்கலாம், அன்னன நினலயான 

பின்னணியாக இருப்பனதப் பார்க்கலாம். இங்கும் ஜமற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ை இரண்டு 

நிபந்தனனகைான, 

a. மனம் அன்னனயிடம் லயிப்பது,  

b. அன்னன மனதில் எழுவது ஆகியவற்னறப் பார்க்கலாம்.  

3. இங்கு அன்னன பின்னணியில் உள்ைார், ஜவனல முன்னணியில் உள்ைது. அடுத்த கட்டம் 

அன்னன ஜவனலயாக சவைிப்படுவது. இங்கும் ஜமஜல கூறிய இரண்டு கட்டங்கனைப் பார்க்கலாம்.  

முதல் நிபந்தனனயின் முதல் கட்டத்னத ஒருவர் அனடந்தால் அவர் தம்னமஜய பாராட்டிக் 

சகாள்ைலாம். 

அன்னனயின் அன்ஜப முக்கியம்.  

அன்னனயின் அன்னபப் புாிந்துசகாள்வதற்கு அன்னன யார் என்பனதப் புாிந்துசகாள்ை 

ஜவண்டும், அன்னனயால் நமக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்பனதயல்ல, ஆனால் அன்னன என்பது 

என்ன, ஏன் அன்னன, யார் அன்னன, எவ்வாறு அவர் வந்தார் என்பனதப் புாிந்துசகாள்வது நமக்கு 

பூரண ஞானத்னத அைிக்கும்.  

ொஸ்திரம்- அறிவு, உற்ொகத்தால் ெக்தி சபறுகிறது.  

குருவும், காலமும்தான் இதனன நினறஜவற்ற ஜவண்டும். 

‘தி னலப் டினவன்’-ல் பகவான் விைக்கும் ஒவ்சவாரு கருப்சபாருைாலும் வாழ்க்னக ஆைப்படுகிறது. 

1. நடு இடத்னத முடிவு எனத் தவறாகக் கருதும்சபாழுது ஒருவர் இனறவனின் வரத்னதத் தவற 

விடுகிறார்.Ch. 1 

2. முரண்பாடுகனை அவ்வாஜற ஏற்றுக்சகாள்வது, ஒருவனரக் குனகயில் வாை னவக்கிறது.Ch. 2  

3. ெிறந்த பகுதியாை சபரும் அனுபவம் மனிதனன மறக்க னவக்கிறது. Ch. 3 

4. சபாிய ெித்தி கினடத்த பின்பு மனிதன் அனத முழுனமயாக விாிவனடயச் செய்ய மறுக்கிறான். 

Ch. 4 

5. இனறவன் அைித்த கடனம மறக்கப்பட்டு விட்டது.Ch. 5 

6. முழுனம அற்புதம் எனில், பகுதி ஒரு துன்பமாகும்.Ch. 6 

7. ஒரு தனட இறுதியான அற்புதமாக மலர முடியும்.Ch. 7 

8. காலங்காலமாக இருந்து வரும் அறிவு அைவுக்குட்பட்டதாக இருக்கலாம்.Ch. 8 

9. ஒரு நிரந்தரத் தனடனய எவ்வாறு தாண்டி வர முடியும். Ch. 9 

10. ஆற்றல் சுதந்திரமானது என்று தவறாக நினனக்கப்படுகிறது, ஆனால் அது ‘ெத்’-ன் 

ெக்தியாகும்.Ch. 10 

ஜமலும், அனந்தத்னத வரம்புக்குட்பட்டதாக மாற்றும் பணி மனதிற்கு வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

இஜதஜபால், பிரம்மத்னத அதன் ெிருஷ்டியாக மாற்றுவதற்காக மானய உள்ைது. 

1. பிங்கிலி மீதுள்ை தனது அதிகாரம் அைவற்றது என்று டார்ெிக்குத் சதாியும், அவனது 

திருமணத்னத நிறுத்தினான் ஆனால் ஜேனுக்கு முதலில் திருமணம் நடந்தால்தான் தனது திருமணம் 

நனடசபறும் என்பனத அவனால் சதாிந்துசகாள்ை முடியவில்னல. 
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2. எலிெசபத் மீது ஏற்பட்ட ஈர்ப்பினால்தான் அவனைப் பார்த்து ‘பரவாயில்னல’ என்று அவன் 

கூறினான் என்பது அவனுக்குத் சதாியவில்னல. 

3. விக்காமின் கவர்ச்ெி தடுக்க முடியாததாகவும், முழுனமயாகவும், சபரும் அைவிலும் இருந்தது. 

இருப்பினும் அது உண்னமயல்ல என்பனத அவள் கண்டறிய ஜவண்டியிருந்தது. 

4. டார்ெி எந்த அைவிற்குத் தன்னனக் காதலிக்கிறான் என்பனதப் பார்த்த பின்பும் அவைால் 

அவனனக் காதலிக்க முடியவில்னல. 

5. குடும்பப் சபாறுப்பு தன்னிடம் உள்ைது என்பது அவளுக்குத் சதாிந்திருக்கவில்னல. 

6. எலிெசபத்திற்கு மூன்று சபாறுப்புகள் இருந்தன. அனவ ஜேனுனடய திருமணம், லிடியாவின் 

திருமணம், அவளுனடய திருமணம் ஆகியதவ. அவளுக்கு ஜேனுனடயது மட்டுஜம சதாிந்திருந்தது. 

7. தனடயாக விைங்கிய ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வு குடும்பத்தின் வாய்ப்பினன விாிவுபடுத்த முடியும். 

8. நமது ஜபரானெ அனுமதிக்க முடியாதது; நமது ஜபரானெ நினனத்துப்பார்க்க முடியாதனத 

இனறவன் நமக்கு வைங்குகிறார். 

9. டார்ெினயப் பற்றி நிரந்தரமாக அவதூறு எழுப்பி வந்த விக்காம், லிடியானவத் திருமணம் செய்து 

சகாண்டதன் மூலம் அத்தகுதியினன இைந்தான். 

10. லிடியா ஒரு தனிப்பட்ட ெக்தியாக விைங்கவில்னல, சமாத்த குடும்பத்தின் சவைிப்பாடாக 

விைங்கினாள். 

மனம் அனந்தத்னத அைவுக்குட்பட்டதாக மாற்றுவதுஜபால, தகப்பனாாின் வருமானத்னத தாயார் 

குடும்ப நன்னமகளுக்குப் பயன்படுத்திக் சகாள்கிறாள். நல்ல நடத்னதயின் சவைிப்பாடுகள் 

அவர்கைது ெமுதாயத்தின் ஜமல்தட்டு மக்கைின் கண்கைில் குடும்பத்தின் நற்சபயனர அதிகாிக்கச் 

செய்கிறது. 

இது மானய, பிரம்மத்னத அதன் ெிருஷ்டியாக மாற்றுவதற்கு இனணயானது . 

25. Russell 

“I have not the smallest hope. It is in every way horrible.” 

There are very many instances of this type, rising into world fame. 

Russell’s popularity, achievement, and eminence do not reveal any seed of receptivity, potentiality or even 

aspiration. 

At least England possessed in his days 10, 000 or even 100, 000 Men of his intelligence and mental 

accomplishment. 

His own coauthor, his teacher A.N. Whitehead did not achieve as he did. 

He is the illustration of the rule that acquiring one skill to perfection at any level of consciousness, one 

reaches its acme at the universal level. 

He was not an idealist of any type, nor was he endowed with the zeal of a missionary. What then was the 

hidden secret? 

1. Two of his three wives were American. 

 Inter-marriage energises at the combined level of cultures. 

2. He espoused evolutionary vibrations. 

  a. He rendered Victorian English into elegant simplicity. 

  b. In an atmosphere of organized formality of a dead carapace he possessed a transparent sincerity 

which is the spiritual energy of the emerging individual. 

  c. Writing The Life Divine in English, to render Real-Ideas of Supermind intelligible    to Mental 

intellectuality, Sri Aurobindo made English receive the evolutionary    energy of Thought that effectuates 

itself – Real Idea. Embarking on a similar    effort in the formation of the Individual, Russell was the recipient 

of that universal   urge. 

  d. He, though unconsciously, carried the potential spiritual energy the future     Individual is based on. 

It is characteristic that he sought love, knowledge, relief for suffering of which he says he got the first, for 

which there is no evidence. The Individual who is emerging has in himself all these three. His birth 

served him as a rare background of saturated social wisdom in its right essence.  

His failure in the school, his discovery of violence in the kids, the ineffectivity of Non-violence, are the 

expressions of his sincerity. It is quite revealing he should mistake social affection for love. 

That he was saved miraculously more than once shows he was earmarked for adventure. 

Radhakrishnan 

Man does not know his greatest strength. 

Often he is ashamed of it taking it as his greatest weakness. 
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When he knows, he does not know how to make it serve him. 

Elizabeth was one of this description. 

She did not know the value of her cheerfulness or how her father’s freedom shaped her mother’s energy 

into cheerfulness. Nor did she know it was more valuable than Pemberley. When she did discover it, she 

was baffled not knowing how to act. 

Radhakrishnan was known to be not a professor of philosophy but as an Indian philosopher based on 

Sanskrit scholarship. 

His degree in philosophy did not include Indian philosophy and he learnt Sanskrit privately after his degree. 

His two endowments were,  

 1. He had the common sense of an average Indian. 

 2. He had an inoffensive charming manner, a mature external endowment of the national spiritual wisdom. 

The great Indian wisdom found widespread in the population becomes a formidable social power in the 

absence of active falsehood. He was not without the active mercenary falsehood of the Indian character but 

his extraordinary powers of oratory submerged it. As in Russell we see in him an ordinary character rising 

to the top post of the nation on the merest strength of oratory, a power that always wins ruling power. 

In his career the progress seemed to have sought him more often than his advancing his case. The devotees 

are not fully aware of the Himalayan strength Mother’s atmosphere gives. The Indians do not see or are 

ashamed of the Indian view of international issues. All the other views do not even reach the fullness of 

partiality. The Indian view of life is full of the spirit in life, has acquired the character of a whole thousand 

years ago. To expect a non-Indian to first appreciate our view is moonshine. Once the Indian view 

acquires international power, they all will respond to it. We have seen it in Walt’s ‘arrogance’, Bob 

Berg’s mercenary attitude, Pushpa’s materialism, Ivo’s voluntary response, Orio’s comprehension of New 

Economics. 

Non-Reaction 

Elizabeth is caught, unable to comprehend, much less react. 

The power of Non-Reaction is greater than silent will. 

One who does not react sees his own preferences accomplished silently. 

The next step is to choose non-preference. 

With Academy issues, we see this attitude yielding great results from those who have attended, leaving the 

innate resistance in those who have not attended. 

It is the wider resistance of ignorance of the benefits of the world government. 

The Academy has remained the spearhead of organizational resistance so far as the democratic norms of 

organizations of politics are not yet operative outside the top political leadership. 

As devotees we can see Non-Reaction and the Non-preference are both in the human plane. 

Beyond this immediately is the divine plane of action that still pampers the human preferences. 

Our repeating Thy Will be done, Not my will, will make this plane act. 

As long as the desire to VOICE something is there in us, the human element will not withdraw. 

No repetition of a mantra will rise if the human urge withdraws. 

These gradations described will be found in 1) the surface consciousness, 2) the depth of the consciousness, 

3) the substance of the part of the being and 4) the form in the substance. 

One will meet them in mental, vital, physical planes. 

Form is the substance of Being. 

The substance has a status that has no form. (p. 278 The Life Divine ) 

Man, like Elizabeth, in moments of inability to act acquires a neutral state. 

Grace takes that occasion and acts instantaneously. 

The human is a construction that insistently separates us from the Divine. 

All the greatest progress the world knows from below is human. 

Man forgets that such human progress is due to the descent earlier from above. 

At this point faith becomes grace in knowledge. 

Withdrawing our will faith becomes grace in action. 

Darcy shook his head in silent acquiesence. 

ரஸ்ைல் 

“எனக்குத் துைியும் நம்பிக்னகயில்னல. எந்த விதத்திலும் இது பயங்கரமானது.” 
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உலகப் புகழ் சபறும் இது ஜபான்ற பல நிகழ்வுகள் உள்ைன. 

ரஸ்ைலின் பிரபலம், ொதனன, புகழ் ஆகியனவ, ஏற்புத்திறன், செயல்திறன் அல்லது ஆர்வத்தின் 

எந்த ஒரு வித்தினனயும் சவைிப்படுத்துவதில்னல.  

இங்கிலாந்தில் அவருனடய காலத்தில், குனறந்தபட்ெம் 10, 000 அல்லது 100, 000 ஜபர்கள் அவரது 

அறிவு மற்றும் மனதின் ொதனனனயக் சகாண்டவர்கைாக இருந்தனர்.  

அவரது ெக நூலாெிாியர் மற்றும் ஆெிாியரான A.N. Whitehead, அவர் அைவிற்குச் ொதிக்கவில்னல. 

ேீவியத்தின் எந்த நினலயிலும் ஒரு திறனமனயப் பூரணமாகப் சபறுபவர், உலக அைவில் அதன் 

உச்ெத்னத அனடவார் எனும் விதிக்கு ரஸ்ைல் ஒரு எடுத்துக்காட்டாவார். 

அவர் எந்த வனக இலட்ெியவாதியும் இல்னல, ஜெனவ செய்யும் ஆர்வம் சகாண்டவராகவும் அவர் 

இல்னல. பிறகு மனறந்துள்ை இரகெியம்தான் என்ன?  

1. அவரது மூன்று மனனவிகைில் இருவர் அசமாிக்கர்கள். கலப்புத் திருமணத்தில் கலாச்ொரங்கள் 

இனணவது அதிக ெக்தினய அைிக்கிறது.  

2. பாிணாம அதிர்வுகளுக்கு அவர் ஆதரவைித்தார்.  

a. விக்ஜடாாியா காலத்து ஆங்கிலத்னத அவர் ஜநர்த்தியாக எைினமயாக்கி வைங்கினார்.  

b. ேீவனற்று விைங்கிய முனறப்படுத்தப்பட்ட நனடமுனற சூைலில் அவர் சவைிப்பனடயான 

உண்னமனயக் சகாண்டிருந்தார், இது வைர்ந்து வரும் மனிதனின் ஆன்மீகச் ெக்தியாகும்.  

c. ெத்திய ேீவியத்தின் முழு எண்ணங்கனை மனதின் அறிவுக்குப் புாியும்படி வைங்குவதற்காக, 

ஆங்கிலத்தில் ‘தி னலப் டினவன்’-ஐ எழுதியதன் மூலம் அது தன்னனஜய நினறஜவற்றிக் சகாள்ை, 

எண்ணத்தின் பாிணாம ெக்தினய ஆங்கிலம் சபற்றுக்சகாள்ளும்படி ஸ்ரீ அரவிந்தர் செய்தார், 

தனிமனிதன் உருவாக இஜத ஜபான்ற ஒரு முயற்ெியில் இறங்கியதன் மூலம் ரஸ்ைல் உலகைாவிய 

உந்துதனலப் சபற்றார். 

d. அவர், தன்னன அறியாமல் எனினும், எதிர்கால மனிதனின் அடிப்பனடயின் வித்தாக விைங்கும் 

ஆன்மீகச் ெக்தினயத் தாங்கியிருந்தார். 

அன்பு, அறிவு, துன்பத்திற்கான நிவாரணம் ஆகியவற்னற அவர் நாடியது குறிப்பிடத்தக்கது, 

இவற்றில் முதலாவனத தான் சபற்றதாக அவர் கூறுகிறார் ஆனால் இதற்கு நிரூபணம் எதுவும் 

இல்னல. வைர்ந்து வரும் மனிதன் இனவ மூன்னறயும் தனக்குள்ஜைஜய னவத்திருக்கிறான். அவரது 

பிறப்பு, அவருக்குச் ொியான ொரமாக நிதறவுற்ற ெமூக ஞானத்தின் ஒரு அாிய பின்னணியாக 

அவருக்கு உதவியது. 

பள்ைியில் அவர் ஜதால்வி அனடந்தது, குைந்னதகைிடம் அவர் வன்முனறனயக் கண்டது, 

அஹிம்னெயின் செயலற்றதன்னம ஆகியனவ அவரது உண்னமயின் சவைிப்பாடுகைாகும். 

ெமூகாீதியாை பாெத்னத அன்சபன அவர் தவறாகப் புாிந்துசகாண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஒரு முனறக்கு ஜமல் அவர் வியக்கத்தக்க வனகயில் காப்பாற்றப்பட்டது, அவர் தீரச் 

செயலுக்காகஜவ பிறந்தார் என்பனத சவைிப்படுத்துகிறது. 

இராதாகிருஷ்ணன் 

மனிதனுக்கு அவனது மிகப் சபாிய வலினம சதாிவதில்னல. 

அனத அவனது மிகப் சபாிய பலவீனமாகக் கருதி சவட்கப்படுகிறான். 

அனதத் சதாிந்துசகாள்ளும்சபாழுது, அனத எப்படி தனக்குச் ஜெனவ செய்ய பயன்படுத்திக் 

சகாள்வது என்பது அவனுக்குத் சதாிவதில்னல.  

எலிெசபத் இந்த வனகனயச் ஜெர்ந்தவள். 

அவளுக்குத் தன்னுனடய கலகலப்பான சுபாவத்தின் மதிப்பு சதாியவில்னல, தந்னத அைித்த 

சுதந்திரம் எவ்வாறு தாயாாின் ெக்தினய தன்ைிடம் கலகலப்பான சுபாவமாக மாற்றியது என்பதும் 

சதாியவில்னல. அது சபம்பர்லினயவிட அதிக மதிப்பு வாய்ந்தது என்பதும் அவளுக்குத் 

சதாியவில்னல. அவள் அனதக் கண்டுபிடித்தசபாழுது, எவ்வாறு செயல்படுவது என்று சதாியாமல் 

தினகத்து நின்றாள். 

தத்துவப் ஜபராெிாியராக டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் அறியப்படவில்னல, ெமஸ்கிருத அறிவின் 

அடிப்பனடயில் ஒரு இந்திய தத்துவ ஞானியாகக் கருதப்பட்டார். 

தத்துவத்தில் அவர் சபற்ற பட்டத்தில் இந்தியத் தத்துவம் அடங்கியிருக்கவில்னல, பட்டப் படிப்பு 

முடித்த பின் அவர் ெமஸ்கிருதத்னத தனிப்பட்ட முனறயில் கற்றார். 

அவரது இரண்டு திறன்கள்:  

1.ஒரு ெராொி இந்தியனது இயல்பறிவு அவருக்கு இருந்தது. 

2. மனனத ஜநாகடிக்காத அைகான நடத்னத அவருக்கு இருந்தது, நாட்டின் ஆன்மீக ஞானத்தின் 

முதிர்ச்ெி சபற்ற புறத்திறனும் இருந்தது.  
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மக்கைிடம் பரவலாகக் காணப்படும் உயர்ந்த இந்திய ஞானம், சபாய்னம இல்லாதபட்ெத்தில், 

வல்லனமமிக்க ெமூக ெக்தியாக மாறுகிறது. இந்தியனுனடய ஆதாய மனப்பான்னம நினறந்த 

சபாய்னம அவாிடம் இல்லாமல் இல்னல, ஆனால் அவருனடய அொத்தியமான 

சொற்சபாைிவாற்றும் திறன் அதனன மூழ்கடித்தது. ஆளும் அதிகாரத்னத எப்சபாழுதுஜம சவல்லும் 

ஜபச்சுத் திறனின் பலத்தினால் மட்டுஜம ரஸ்ைனலப்ஜபால், ொதாரண நினலயிலிருந்த இவர் 

நாட்டின் முதன்னமப் பதவினய எட்டியனதப் பார்க்கிஜறாம். 

அவருனடய சபாது வாழ்க்னகயில் அவராகஜவ முன்ஜனற்றத்னத நாடியனதவிட, முன்ஜனற்றஜம 

சபரும்பாலும் அவனர நாடியது. அன்னனயின் சூைல் அைிக்கும் மனல ஜபான்ற வலினமனய 

அன்பர்கள் முழுனமயாக அறிவதில்னல. உலகப் பிரச்ெினனகைின் இந்தியக் கண்ஜணாட்டத்னதப் 

பற்றி இந்தியர்கள் பார்ப்பதுமில்னல, அல்லது அது குறித்து அவர்கள் சவட்கப்படுவதுமில்னல. 

மற்ற அனனத்து பார்னவகளும் பாரபட்ெத்தின் முழுனமனயச் சென்றனடவதுகூட இல்னல. 

வாழ்தவப்பற்றிய இந்தியாவின் கண்பணாட்டம் வாழ்வின் ஆன்மாவால் நிதறந்துள்ளது, ஆயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முந்ததய குணாதிெயத்ததப் சபற்றுள்ளது. இந்தியரல்லாதவர் நமது 

இப்பார்னவனயப் பாராட்ட ஜவண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது வீண் கற்பனனயாகும். இந்தியக் 

கருத்து உலகைாவிய ெக்தினயப் சபற்றுவிட்டால், பின்னர் அனனவரும் இதற்கு உடன்படுவர். 

Walt-ன் ‘இறுமாப்பு’, Bob Berg-ன் ஆதாய மனப்பான்னம, புஷ்பாவின் சபாருள்வாதம், Ivo-ன் 

தானாகஜவ முன்வந்து அைித்த பதில், Orioவின் புதிய சபாருைாதாரத்னதப் பற்றிய புாிதல் 

ஆகியவற்றில் நாம் இனதப் பார்த்திருக்கிஜறாம்.  

எதிர்வினன ஆற்றாமலிருப்பது. 

எலிெசபத் ெிக்கிக் சகாண்டாள், அவைால் புாிந்துசகாள்ை முடியவில்னல, அதற்கும் ஜமலாக 

எதிர்வினன ஆற்றவும் முடியவில்னல. 

சமௌன உறுதினயவிட எதிர்வினன ஆற்றாமலிருப்பது ெக்தி வாய்ந்தது. 

எதிர்வினன புாியாமல் இருப்பவர்கள் தங்கைது முன்விருப்பங்கள் சமௌனமாக நினறஜவறுவனதக் 

காண்கிறார்கள். 

அடுத்த கட்டம் முன்விருப்பத்னதக் னகவிடுவது. 

அகாடமி விஷயங்கைில் பங்ஜகற்காதவர்கைின் உள்ைார்ந்த எதிர்ப்னபயும் மீறி இந்த 

மனப்பான்னம, பங்ஜகற்றவர்கைிடம் சபாிய பலன்கனை அைிப்பனத நாம் காண்கிஜறாம். 

உலக அரொங்கத்தின் நலன்கனைப்பற்றி அறியாததினால் எழும் பரந்த எதிர்ப்பாகும் இது. 

அரெியல் அனமப்புகைின் ேனநாயக விதிமுனறகள், உயர்ந்த அரெியல் தனலனமக்கு சவைிஜய 

இன்னமும் செயல்படாமல் இருப்பதனால், அகாசடமி நிறுவனாீதியான எதிர்ப்னப இதுவனர வைி 

நடத்தி வந்துள்ைது. 

எதிர்வினன ஆற்றாமலிருப்பது, முன் விருப்பமின்றி இருப்பது இரண்டுஜம மனித நினலயில் 

இருப்பனத அன்பர்கைாக நாம் காணலாம். 

இததத் தாண்டி உடைடியாக இன்னமும் மனித முன்விருப்பங்களுக்கு ஆதரவு அைிக்கும் சதய்வீக 

நினல உள்ைது. 

‘தங்கைது விருப்பம் நினறஜவறட்டும், எனது விருப்பமல்ல’ என்ற நமது உச்ொடனம் இந்நினலனயச் 

செயல்பட னவக்கும். 

எனதயாவது சவைிப்படுத்த ஜவண்டும் என்கிற ஆவல் நம்முள் இருக்கும்வனர, மனிதக் காரணி பின் 

வாங்காது.  

மனித உந்துதல் பின்வாங்கினால் மந்திர உச்ொடனம் எதுவும் எைாது. 

இங்கு விவாிக்கப்பட்டுள்ை தர வாினெகள் 1) ஜமல்மன ேீவியம் 2) ேீவியத்தின் ஆைம் 

3) ேீவனின் பகுதியின் ொரம் 4) ொரத்தில் உள்ை வடிவம் ஆகியவற்றில் காணப்படும். 

மனம், உணர்வு, ேட நினலகைில் இவற்னற ஒருவர் ெந்திப்பார். 

வடிவம் ‘ெத்’- ன் ொரமாகும். 

ொரத்திற்கு வடிவமற்ற ஒரு நினல உண்டு. (p. 278 The Life Divine ). 

செயல்பட இயலாமல் இருக்கும் தருணங்கைில் மனிதன் எலிெசபத்னதப்ஜபால் ஒரு நடுநினலனய 

ஜமற்சகாள்கிறான். 

அந்தச் ெந்தர்ப்பத்னத அருள் எடுத்துக்சகாண்டு உடனடியாகச் செயல்படுகிறது. 

மனிதன் விடாப்பிடியாக நம்னம இனறவனிடமிருந்து பிாிக்கும் ஒரு கட்டனமப்பாவான். 

கீைிருந்து உலகம் அறிந்த அனனத்து மிகப் சபாிய முன்ஜனற்றங்களும் மனிதத் தன்னமயுனடயது. 

முன்பு புவியில் இறங்கிய ெத்திய ேீவிய ெக்தியினால்தான் இத்தனகய மனித முன்ஜனற்றம் 

நிகழ்கிறது என்பனத மனிதன் மறந்து விடுகிறான். 

இந்தக் கட்டத்தில் நம்பிக்னக அறிவில் அருைாக மாறுகிறது. 
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நமது விருப்பத்னதக் னகவிடும்சபாழுது, நம்பிக்னக செயலில் அருைாக மாறுகிறது. 

சமௌனமான ெம்மதத்தில் டார்ெி தனலயனெத்தான். 

26. “Darcy shook his head in silent acquiescence.” 

Resign yourself to the inevitable evil. 

The rationalist differs. He would rather boldly confront it. 

This boldness is a symptom of the infinite vital courage. 

To us devotees, there is nothing inevitable or evil. 

If it is so, the transformation of our attitude, transforms the issue. 

The process of transformation is endless, determined by the meeting of one’s temperament with the 

constitution of the issue. 

The rule is the truth in the falsehood transforms the latter. 

In Wickham there was the yearning for Pemberley. Darcy played on it. 

The action of Maya has already begun in the Unknowable before the world began. (p. 568 The Life Divine) 

Shall we say the act of rescuing Lydia had already began in the wider scheme of life before she ran 

away. 

In other words, Man has no free will, his actions are predetermined. 

Free will is for the Soul, not the surface Mind. 

As law ensures private property, Man seeks the right to private enjoyment outside the society and has now 

attained it. 

In doing so Lydia went down to the subconscient and rose to the spiritual Mind as the route to Supermind 

dictates. (p. 276) 

Lydia was not seeking any progress, not even marriage, not even a husband. 

She fits the description of her mother that young people should enjoy. 

She sought pure physical enjoyment uninhibited by any goal. 

It struck many of us whether Wickham would remain with her. 

A more realistic question is whether she would be within the family fold, after marriage. 

Mrs. Bennet was myopic, saw only the immediate outcome. 

What kept him with Lydia was the distant relation with Pemberley. 

What would keep her with him was unknown to anyone. 

For a long time I thought Collins was the great character of the story. 

Like Falstaff Lydia carried the unpredictability and may qualify for that role. 

He came to propose, remained to witness the family disintegration. 

This would have happened to him sometime earlier with Georgiana, had Wickham been successful. 

In that case it would have been a family tragedy rectified. 

Now it was widening the family, raising it to nobler heights. 

A problem averted becomes a very wonderful opportunity by aggravating the problem elsewhere. 

A threat to selfishness turns into service to selflessness. 

Ego met as ego is a bar to evolution. 

Ego, taken as intermediary, changes into Purusha. (p. 58 The Life Divine) 

Life has no problems. Our human choice makes one. 

Our urges are evolutionary energies converted into human attitudes. 

Withdrawing our attitudes, they become evolutionary forces. 

When those forces act, we become instruments of evolution. 

Surrendering to Mother, we become Her instruments. 

Evolution is neutral; Mother makes it serve the Divine Purpose, as Mother is the Divine consciousness in 

Nature. 

Evolution is a force of Nature, enjoying slow deliberate pleasure. 

Mother is a spearhead of Spiritual evolution. 

Surrendered to Mother, one’s consciousness moves at Her speed. 

It is the speed of Timelessness, of Supermind. 

Elizabeth drops out of the field to be a silent onlooker. 

It is her negative cooperation for Darcy’s initiative to act. 

A great negative cooperation would have been to withdraw her emotions from Wickham. 
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On the other hand, her own emotions longed for Wickham not to come to grief and not to leave her family 

fold. 

If she had had £10, 000, she would have readily offered it to him unasked. 

That he agreed to marry was partly by Elizabeth’s intense goodwill for him. 

Man or woman loves neither good nor falsehood, but the one he has set his Mind on. 

His setting his Mind on someone is a vital act, not a rational process. 

That a good Man’s vital seeks a good woman’s vital is not natural. 

Society is evolving through Lydia. 

The Divine is acting through individuals. 

We can see it as social evolution  

Elizabeth was free to take the elopement impersonally and do her duty or take it personally and suffer as a 

sister would. 

She could also be a conscious instrument of either evolution. 

Darcy did so partially for her sake and fulfilled his duty in social evolution. 

Attachment leads to suffering and stands in the way of a solution. 

Neutrality prevents one’s being an obstacle, hastens the solution. 

Being positive instrument of social evolution, apart from solving the problem, one derives the benefit of 

social evolution personally which she did. 

She did not do so intentionally, but was forced to act by circumstances. 

Darcy’s intention was not to be part of any evolution, but to do the best to please Elizabeth. 

The devotee has all these options before him. 

In any social conflict as in a family or an organization, the devotee has before him all these options. 

By participation he has the further options of receiving the problem in his Mind, nerves or physical 

sensation as a possession threatened. 

Positive attitudes in each plane have their due results. 

— Mental participation leads to better understanding. 

— Emotional participation gives an emotional stability. 

— Sensational participation relieves the body of its instability. 

— Spiritual participation leads to one of the following: 

  Growing silence in the parts of the being. 

  Rising out of the plane of his existence as Copernicus did or the tenth Man or the pencil in water. 

One in the intellectual plane will rise out of it to enter a plane of knowledge of insight as well as intuition. 

 Will move from Mind to Higher Mind of eternal silence. 

“ெம்மதத்தில் டார்ெி தனலயனெத்தான்.” 

தவிர்க்க முடியாத தீனமக்கு நம்னம உடன்படுத்திக்சகாள்ை ஜவண்டும். 

பகுத்தறிவுவாதி இதிலிருந்து மாறுபடுவார். அவர் னதாியமாக அனத எதிர்சகாள்வார். 

இந்தத் துணிவு எல்னலயற்ற உணர்வின் னதாியத்தின் அனடயாைம் ஆகும். 

அன்பர்கைாகிய நமக்கு, தவிர்க்க முடியாதது அல்லது சகடுதலானது என்று எதுவும் இல்னல. 

அவ்வாறு இருந்தால் நமது மஜனாபாவத்னதத் திருவுருமாற்றுவதன் மூலம் பிரச்ெினனனய 

திருவுருமாற்றி விடலாம். 

திருவுருமாற்றத்தின் செயல்முனற முடிவற்றது, ஒருவரது மனவுணர்வு பிரச்ெினனயின் 

கட்டனமப்னபச் ெந்திப்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

சபாய்னமயில் உள்ை உண்னம சபாய்னமனயத் திருவுருமாற்றுகிறது என்பது ெட்டம்.  

விக்காம் சபம்சபர்லி மீது ஏக்கம் சகாண்டிருந்தான். டார்ெி அதனனப் பயன்படுத்திக் சகாண்டான். 

உலகம் ஜதான்றும் முன்ஜப பிரம்மத்தில் மானயயின் செயல்பாடு ஆரம்பமாகியிருந்தது.(p. 568 The 

Life Divine) 

லிடியா ஓடிப்பபாகும் முன்ஜப, வாழ்வின் அகண்ட அனமப்பில், லிடியானவக் காப்பாற்றும் செயல் 

ஆரம்பமாகியிருந்தது என நாம் கூறலாமா? 

பார்க்கப்ஜபானால், மனிதனுக்குச் சுதந்திரமான விருப்பம் எதுவும் இல்னல, அவனது செயல்கள் 

முன்கூட்டிஜய தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. 

சுதந்திரமான விருப்பம் ஆன்மாவுக்கு உாியதாகும், ஜமல் மனதிற்கு அல்ல.  

தனி மனிதனின் சொத்னத ெட்டம் அனுமதிப்பதுஜபால், மனிதன் ெமூகத்திற்கு சவைிஜய தனிப்பட்ட 

ெந்ஜதாஷத்தின் உாினமனய நாடுகிறான், இப்சபாழுது அவன் அதனன அனடந்துள்ைான். 
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இவ்வாறு செய்வதன் மூலம், ெத்திய ேீவியத்திற்குச் செல்லும் பானத ஆனணயிடுவதுஜபால, 

லிடியா ஆழ்மனதிற்குச் சென்று, ஆன்மீக மனதிற்கு உயர்ந்தாள்.  

லிடியா எந்த முன்ஜனற்றத்னதயும் நாடவில்னல, திருமணத்னதஜயா, ஒரு கணவனனஜயாகூட 

அவள் நாடவில்னல. 

இைம் வயதினர் மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிக்க ஜவண்டும் என்று அவைது தாயார் கூறுவதற்கு 

ஏற்றார்ஜபால் அவள் இருந்தாள். 

எந்த இலக்கினாலும் தனடசெய்யப்படாத முழுனமயான உடல் ெந்ஜதாஷத்னத மட்டுஜம அவள் 

நாடினாள். 

விக்காம் அவளுடன் சதாடர்ந்து இருப்பானா எனும் எண்ணம் நம் பலருக்கும் எழுந்தது. 

திருமணத்திற்குப் பின்னர், அவள் குடும்ப அனமப்பிற்குள் இருப்பாைா என்பதுதான் ஜமலும் 

உண்னமயாக எழுந்த ஜகள்வியாகும். 

திருமதி சபன்னட் சதானலஜநாக்குப் பார்னவ அற்றவைாக இருந்தாள், உடனடிப் பலனன மட்டுஜம 

பார்த்தாள். 

சபம்பர்லியுடன் ஏற்பட்ட தூரத்து உறஜவ அவனன லிடியாவுடன் ஜெர்ந்து வாை னவத்தது.  

எது அவனை அவனுடன் ஜெர்ந்து வாை னவக்கும் என்பது எவரும் அறியாதது. 

இக்கனதயில் காலின்ஸ்தான் உயர்ந்த பாத்திரம் என்று சவகு நாட்களுக்குத் ஜதான்றியது. 

Falstaff-ஐப் ஜபால் லிடியா, எதுவும் கணிக்க முடியாத தன்னமனயக் சகாண்டிருந்ததினால், அவள் 

அந்தப் பாத்திரத்திற்குத் தகுதி உனடயவைாக இருக்கலாம்.  

அவன் திருமண ஜவண்டுஜகாள் விடுக்க வந்தான், குடும்பம் ெினதந்து ஜபாவனத அவன் காணும்படி 

ஜநர்ந்தது.  

விக்காம் சவற்றி சபற்றிருந்தால் அவனுக்கு இஜத நினல ோர்ேியானா மூலம் முன்னஜர 

ஏற்பட்டிருக்கும். 

அவ்வாறு ஜநர்ந்திருந்தால் அது ஒரு குடும்பத்னத ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றியிருக்கும். 

இப்சபாழுது இது குடும்பத்னத ஜமன்னமயான நினலக்கு உயர்த்தி, குடும்பத்னத 

விாிவுபடுத்துவதாக அனமந்தது.  

ஒரு பிரச்ெினனனயத் தவிர்ப்பது, ஜவறு ஒரு இடத்தில் பிரச்ெினனனயத் தீவிரப்படுத்துவதன் மூலம் 

மிகச் ெிறந்த ஒரு வாய்ப்பாக மாறுகிறது. 

சுயநலத்திற்கான ஒரு அச்சுறுத்தல் பரநலத்திற்கான ஜெனவயாக மாறுகிறது. 

அகந்னதனய, அகந்னதயாகச் ெந்திப்பது பாிணாம வைர்ச்ெிக்குத் தனடயாகிறது. 

அகந்னதனய நடுநினலயாக எடுத்துக்சகாள்வது அனத புருஷாவாக மாற்றுகிறது. (p. 58 The Life 

Divine) 

வாழ்வில் பிரச்ெினனகள் கினடயாது. நமது மனித விருப்பம் அனத உருவாக்குகிறது. 

நமது உந்துதல்கள் மனித மஜனாபாவங்கைாக மாற்றப்பட்ட பாிணாம ெக்திகைாகும். 

நமது மனப்பான்னமகனை விலக்கிக்சகாள்ளும்சபாழுது, அனவ பாிணாம ெக்திகைாக 

மாறுகின்றன. 

அந்த ெக்திகள் செயல்படும்சபாழுது, நாம் பாிணாம வைர்ச்ெியின் கருவிகைாகிஜறாம். 

அன்னனக்குச் ெரணனடவதன் மூலம், நாம் அன்னனயின் கருவிகைாகிஜறாம். 

பாிணாமம் நடுநினலயானது; அன்னன இயற்னகயில் சதய்வீக ேீவியம் என்பதால், சதய்வீக 

ஜநாக்கத்திற்கு அன்னன அனத ஜெனவ புாிய னவக்கிறார்.  

பாிணாமம் நிதானமான தன்னிச்னெயான ெந்ஜதாஷத்னத அனுபவிக்கும் இயற்னகயின் ஒரு ெக்தி 

ஆகும். 

அன்னன ஆன்மீகப் பாிணாமத்னத வைிநடத்துபவர் ஆவார். 

அன்னனயிடம் ெரணனடந்தால் ஒருவரது ேீவியம் அன்னனயின் ஜவகத்தில் செயல்படும். 

இது ெத்திய ேீவியத்தின், காலமின்னமயின் ஜவகம் ஆகும். 

எலிெசபத் கைத்னத விட்டு சவைிஜயறி அனமதியான பார்னவயாைராக மாறினாள். 

டார்ெி செயல்படுவதற்கான தன்முனனப்பிற்கு இது அவைது எதிர்மனறயான ஒத்துனைப்பாகும். 

விக்காமிடமிருந்து அவைது உணர்ச்ெிகனை விலக்கிக்சகாள்வது அவைது உயர்ந்த எதிர்மனறயான 

ஒத்துனைப்பாக இருந்திருக்கும். 

ஆனால் அவைது உணர்வுகள் விக்காம் வருத்தம் அனடயக்கூடாது என்றும், அவன் தனது 

குடும்பத்னத விட்டுச் செல்லக் கூடாது என்றும் ஏங்கின. 

அவைிடம் 10, 000 பவுன் மட்டும் இருந்திருந்தால், அவன் ஜகட்காமஜலஜய அவனுக்கு அவள் 

உடனடியாக அனத அைித்திருப்பாள். 
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எலிெசபத்திற்கு அவனிடம் இருந்த தீவிர நல்சலண்ணஜம, அவன் லிடியானவத் திருமணம் 

செய்துசகாள்ை இணங்கியதற்கு ஓரைவிற்கு உதவியது. 

ஆஜணா அல்லது சபண்ஜணா, நல்லனதயும் விரும்பமாட்டார்கள், சபாய்னமனயயும் விரும்ப 

மாட்டார்கள், அவர்கைது மனம் நினனப்பனதஜய விரும்புவர். 

ஒருவர் மீது மனனதச் செலுத்துவது ஒரு உணர்வுாீதியான செயலாகும், ஒரு விஜவகமான 

செயல்முனற அல்ல. 

ஒரு நல்ல ஆணின் உணர்வு ஒரு நல்ல சபண்ணின் உணர்னவ நாடுவது இயல்பானதல்ல. 

ெமூகம் லிடியாவின் மூலம் உருவாகி வருகிறது. 

இனறவன் மனிதர்கைின் மூலம் செயல்படுகிறான். 

இனத நாம் ெமூக வைர்ச்ெியாகப் பார்க்கலாம். 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்னவ எலிெசபத் தனிப்பட்டதாக எடுத்துக்சகாள்ைாமல் தன் கடனமனயச் 

செய்யலாம், அல்லது தன்னுனடயதாக எடுத்துக் சகாண்டு ஒரு ெஜகாதாியாக அவதியுறலாம். 

எந்தப் பாிணாமத்தின் வைர்ச்ெிக்கும் அவள் தன்னன உணர்ந்த கருவியாக விைங்கலாம்.  

டார்ெி அவளுக்காக இவ்வாறு ஓரைவிற்கு விைங்கினான், ெமூக வைர்ச்ெியில் தன்னுனடய 

கடனமனயப் பூர்த்தி செய்தான். 

பற்று சகாள்வது துன்பத்திற்கு வைி வகுக்கிறது, தீர்வுக்குத் தனடயாக உள்ைது. 

நடுநினலனமயாக இருப்பது ஒருவர் தனடயாக இருப்பனதத் தடுக்கிறது, தீர்வினனத் 

துாிதப்படுத்துகிறது. 

ெமூக வைர்ச்ெியின் ஜநர்மனறயான கருவியாக இருப்பது, பிரச்ெினனனயத் தீர்ப்பஜதாடு அல்லாமல், 

எலிெசபத் சபற்றுக்சகாண்டனதப்ஜபால், ஒருவருக்கு தனிப்பட்ட முனறயில் ெமூக வைர்ச்ெியின் 

பலனன அைிக்கிறது. 

அவள் ஜவண்டுசமன்ஜற அவ்வாறு செய்யவில்னல, ஆனால் சூழ்நினலயால் அவ்வாறு செயல்பட 

வற்புறுத்தப்பட்டாள். 

எந்த ஒரு பாிணாமத்தின் அங்கமாக இருப்பதும் டார்ெியின் ஜநாக்கமாக இருக்கவில்னல, 

எலிெசபத்னத மகிழ்விக்க ெிறந்தனதச் செய்யஜவ எண்ணினான். 

ஜவண்டியனதத் ஜதர்ந்சதடுக்கும் இந்த அனனத்து உாினமகளும் அன்பர் முன் உள்ைன. 

குடும்பத்திஜலா அல்லது ஒரு நிறுவனத்திஜலா எழும் எந்த ஒரு ெமூகாீதியான முரண்பாட்டிலும், 

ஜவண்டியனதத் ஜதர்ந்சதடுக்கும் இந்த அனனத்து உாினமகளும் அன்பர் முன் உள்ைன.  

பங்ஜகற்பதன் மூலம், அவன் மனதில் உணர்வுகைில் அல்லது உடல் உணர்வில் அச்சுறுத்தும் 

உனடனமயாகப் பிரச்ெினனனயப் சபற்றுக்சகாள்ளும் ஜமலும் ஒரு ஜதர்ந்சதடுக்கும் உாினம 

அவனுக்கு உள்ைது. 

ஒவ்சவாரு நினலயிலும் ஜநர்மனறயான மஜனாபாவங்களுக்கு அதற்குாிய பலன்கள் உண்டு. 

— மனாீதியான பங்ஜகற்பு ஜமலும் புாிதனல அைிக்கும். 

— உணர்ச்ெிபூர்வமான பங்ஜகற்பு உணர்ச்ெியில் ஸ்திரத் தன்னமனய அைிக்கிறது. 

— உணர்வுபூர்வமான பங்ஜகற்பு உடனல அதன் உறுதியற்ற தன்னமயிலிருந்து விடுவிக்கிறது. 

— ஆன்மீகாீதியான பங்ஜகற்பு கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒன்றிற்கு வைி வகுக்கிறது.  

 ேீவனின் பகுதிகைில் வைரும் சமௌனம். 

 ஜகாபர்னிகனைப்ஜபால் அவன் இருக்கும் நினலயிலிருந்து உயருவது, அல்லது பத்தாவது 

மனிதன் அல்லது நீாில் ஜதான்றும் சபன்ஸினலப்ஜபால் உயருவது. அறிவுபூர்வமான நினலயில் 

இருப்பவர் அதிலிருந்து சவைிப்பட்டு உட்பார்னவ மற்றும் ஜநரடி ஞானம் சகாண்ட அறிவு 

நினலக்கு நுனைய உயருவார்.  

 மனதிலிருந்து நிரந்தர சமௌனம் குடிசகாண்டிருக்கும் உயர் மனதிற்கு நகருவார். 

 

"When my eyes were opened to his real character -- Oh! Had I known what I ought, what I dared to do! 

But I knew not -- I was afraid of doing too much. Wretched, wretched, mistake!" 

“அவனனப் பற்றிய உண்னமகள் எனக்குத் சதாிந்த பிறகு- என்ன செய்ய ஜவண்டும், என்ன 

செய்திருக்க ஜவண்டும் என்பது சதாிந்திருந்தால்! ஆனால் எனக்குத் சதாியவில்னல. அதிகமாக 

ஏதாவது செய்து விடுஜவஜனா என நான் பயந்ஜதன். மிகவும் ஜமாெமான தவறு.”  

27. “When my eyes were opened to his real character Oh, had I known what I ought, what I dared to do!” 

She had received the knowledge about Wickham and regretted not having acted on it. 

Still we see in the story the ending we know. 

What positive events and attitudes contributed to it? 

 Darcy’s knowledge that he had failed to acquire the captivating softness like Wickham 
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and as a practical compensation for it agreed to receive him into his fold at his express 

endeavour. 

 Though she did not act on the knowledge she had acquired, she sincerely regretted it. 

 Caroline exhibited great polite manners in reversing her attitude. 

 Bingley who fully submitted to Darcy, never gave up Jane inwardly. 

 Jane, who lost all hope, never lost her conviction that she should not be perceived 

as one who chased Bingley. 

 Mr. Bennet took an impossible decision. 

 Lady Catherine condescended. 

 Mr. and Mrs. Gardiner were happy to pay for the crimes of Mrs. Bennet and exercised a 

great cultural restraint. 

All these together brought about the known result, but there was one more step of 

— Elizabeth inwardly giving up Wickham. 

— Darcy who acted excellently outwardly should make it an inner attitude. 

— Caroline should have genuinely reversed. 

— Lady Catherine too should have volunteered to visit Pemberley. 

— Mr. Bennet should have implemented his decision. 

If one of these main characters had decided to make this move, he would have moved from Mind to 

Psychic with respect to this crisis. Our concern is not any of these characters; it is how we benefit from 

this description. Very very serious devotees arrive at SUCH a point in their lives. Effort beyond is 

impossible, at least it looks formidable. How can he act? Obviously he must go from the surface Mind to 

the Psychic in the subliminal via inner Mind. Can something be offered to him less than a total effort or as a 

prelude to total effort? 

There are two methods, at least one leading to the other. 

1. Let him look at his own life as a parallel to Pride and Prejudice and have a string of unfinished 

events of consecration. He must successfully consecrate each or move them in that direction as much as 

possible in that direction and 

2. Plunge into a deep concentration where he would lose his memory and thinking capacity, become 

oblivious for a prolonged time only to reemerge in a kind of ‘waking trance’, at least with respect to the 

major work on hand. 

Should he succeed, he has moved to the Psychic plane which will soon revert to the surface. By going to the 

Psychic as often as he can, he must maintain the wide intensity forever. Should he lose it, he must first 

recover it. There is no short cut to it. 

The same thing can be done by an arduous method of Non-Stop consecration. 

Non-stop consecration will fully defy. 

It can be had if nonstop remembrance sets in. 

With its aid, he can try for a complete consecration for three or five minutes of everything that presents to 

his Mind. 

He may succeed for a few seconds. 

He can see those few minutes or seconds are subdivided into a few hundred bits of time each bringing up 

memories of the past, deeply held beliefs, sensitive vital outrages, words of long ago now ringing in the 

Mind with force. Patience and determination can help consecrate each individual bits of upsurge. 

In the event of his success or otherwise, let him remind himself that this is a process in which he has belief 

and it is his highest present understanding. Instead of putting this knowledge as a process of a method, let 

him remind himself that It can be consecrated. 

If consecration sets in, he will be lucky and move to the inner being from where he can persist in his efforts 

to enter the subliminal and the Psychic there. 

Mother says that changing is not so difficult as to knowing where to change. 

Darcy found it to be true in his case. 

Till Elizabeth told him he was selfish, conceited, arrogant, and proud, he did not know it, nor did he ever 

think that he should change. 

It was remarkable that in a few months he did change at those points. 

Forgetfulness is the stamp of ignorance. (The Life Divine) 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

114 

 

It is the subconscious taste of ignorance. 

Aspiration activates the memory. We call it presence of Mind. 

When an issue presents itself to Mind and Mind sincerely wants to solve it, all the faculties of Mind are on 

the surface. Memory is activated at once. 

To know what to do exactly is sincerity of purpose. 

Always the source of trouble is the person for whom you have partiality. 

It never could strike the Duke in Priory School, that James Wilder, his bastard son, could have kidnapped 

his own son. 

It could not strike Mrs.Bennet that Lydia would run away. 

Certainly it was not for Elizabeth to think of Wickham as Lydia’s companion. 

Tragedy is a life response to deep attachment to falsehood. 

Police always suspect it as they are impersonal. 

How could an unconscious husband conceive that his project was ‘intentionally’ ruined by the wife while 

she gave other ostensible reasons. 

More than one project of mine was the victim of my affection for one friend or another. 

In ruining the projects, Mother’s message was affection was dangerous. 

For one who seeks devotion, affection is a bar. 

The question is, is affection impermissible? 

Affection is great, is good for a householder, not for a devotee. 

Always our affection has an element of partiality in it. 

Barring exceptions, behind a very intense affection lies the devil’s personality. 

One of such personality develops strong affection as a façade. 

Of course, there is a pure devil unvarnished who receives the affection of a devoted parent, child or spouse. 

“அவனனப் பற்றிய உண்னமகள் சதாிந்த பிறகு- என்ன செய்ய ஜவண்டும், என்ன செய்திருக்க 

ஜவண்டும் என்பது சதாிந்திருந்தால்.” 

விக்கானமப்பற்றிய செய்தி அவளுக்குக் கினடத்திருந்தது, அதன் அடிப்பனடயில் செயல்படாமல் 

இருந்ததற்கு வருத்தப்பட்டாள். 

ஆனாலும் நமக்குத் சதாிந்த முடினவ இக்கனதயில் நாம் காண்கிஜறாம். 

எந்த ஜநர்மனறயான நிகழ்வுகளும், மஜனாபாவங்களும் அதற்கு உதவின? 

 விக்கானமப்ஜபால் வெீகாிக்கும் சமன்னமயான சுபாவம் தனக்கு இல்னல என்றறிந்திருந்த டார்ெி, 

அதனன ஈடுகட்டும் வனகயில் தனது துாிதமான முயற்ெியால் அவனனத் தன் குடும்பத்திற்குள் 

ஏற்றுக்சகாள்ைச் ெம்மதித்தான். 

 எலிெசபத் தான் சபற்றுக்சகாண்ட செய்தியின் அடிப்பனடயில் செயல்படாவிட்டாலும், அவள் 

அதற்காக உண்னமயில் வருத்தப்பட்டாள். 

 காரலின் தனது மஜனாபாவத்னத மாற்றிக் சகாண்டதில் உயர்ந்த மாியானதயான நடத்னதனய 

சவைிப்படுத்தினாள். 

 டார்ெிக்கு முழுனமயாக அடிபணிந்த பிங்கிலி, தனது மனதிலிருந்து ஜேனன ஒருஜபாதும் 

அகற்றவில்னல. 

 அனனத்து நம்பிக்னககனையும் இைந்த ஜேன், பிங்கிலினயப் பின்சதாடர்ந்து செல்பவள் என்று 

சபயர் வாங்காமல் இருப்பதில் உறுதியாக இருந்தாள். 

 திரு சபன்னட் மிகவும் கடினமான ஒரு தீர்மானத்னத எடுத்தார். 

 ஜலடி காதாின் தனது நினலயிலிருந்து இறங்கி வந்தாள். 

 திருமதி சபன்னட் இனைத்த தவறுகளுக்கு கார்டினர் தம்பதியினர் மகிழ்ச்ெியுடன் ஈடு செய்தனர், 

அவர்கள் உயர்ந்த கலாச்ொரக் கட்டுப்பாட்டினன சவைிப்படுத்தினர். 

இனவ அனனத்தும் ஜெர்ந்து சதாிந்த பலனனக் சகாண்டு வந்தை, ஆனால் கீழ்க்கண்ட ஜமலும் ஒரு 

படி இருந்தது.  

— எலிெசபத் தனது மனதிலிருந்து விக்கானம அகற்றியது. 

— சவைியில் மிகச் ெிறப்பாக நடந்துசகாண்ட டார்ெி, அனத அகத்தின் மஜனாபாவமாக மாற்ற 

ஜவண்டும். 

— காரலின் உண்னமயாகஜவ மாறியிருக்க ஜவண்டும். 

— ஜலடி காதாினும் சபம்பர்லிக்கு வருனக தந்திருக்க ஜவண்டும். 

— திரு சபன்னட் அவரது தீர்மானத்னதச் செயல்படுத்தியிருக்க ஜவண்டும். 
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இந்த முக்கியமான பாத்திரங்கைில் ஒருவர் இந்த முடினவ எடுக்கத் தீர்மானித்திருந்தால், இந்த 

சநருக்கடினயப் சபாறுத்தவனர அவர் மனதிலிருந்து னெத்தியத்திற்கு நகர்ந்திருப்பார். நமது 

அக்கனற இந்த பாத்திரங்கள் மீது அல்ல; இந்த விைக்கத்திலிருந்து நாம் எவ்வாறு பயனனடகிஜறாம் 

என்பஜதயாகும். மிக மிகத் தீவிரமான அன்பர்கள் அவர்கைது வாழ்வில் இத்தனகய ஒரு நினலக்கு 

வருகிறார்கள். இதனனத் தாண்டிய முயற்ெி ொத்தியமற்றது. குனறந்தபட்ெம் இது கடினமானதாகத் 

ஜதான்றுகிறது. அவர் எவ்வாறு செயல்பட முடியும்? உள் மனம் வைியாக அவர் அடிமனதின் 

னெத்தியத்திற்கு, ஜமல்மனதிலிருந்து செல்ல ஜவண்டும். முழு முயற்ெிக்குக் குனறவாகஜவா அல்லது 

முழு முயற்ெிக்கு முன்ஜனாடியாகஜவா ஏஜதனும் ஒன்னற அவருக்கு வைங்க முடியுமா? 

குனறந்தபட்ெம் ஒன்று மற்சறான்றுக்கு வைி வகுக்கும் இரண்டு முனறகள் உள்ைன. 

1. ‘Pride and Prejudice’ற்கு இனணயாக நாம் நமது வாழ்க்னகனய ஆராய்ந்தால் அதில் 

முடிக்கப்படாத ெமர்ப்பணத்தின் பல நிகழ்வுகனைக் காணலாம். ஒவ்சவான்னறயும் சவற்றிகரமாக 

நாம் ெமர்ப்பணம் செய்ய ஜவண்டும், அல்லது அந்தத் தினெனய ஜநாக்கி எந்த அைவிற்கு முடியுஜமா 

அந்த அைவிற்கு அவற்னற நகர்த்த ஜவண்டும்.  

2. ஞாபகம் மற்றும் ெிந்திக்கும் திறனன அவன் இைக்கும் அைவிற்கு ஆழ்ந்து மனனத ஒருமுகப்படுத்த 

ஜவண்டும், நீண்ட ஜநரத்திற்குத் தன்னன உணரா வண்ணம் இருந்து, பின்னர் னகயிலிருக்கும் 

சபாிய காாியத்திற்காகவாவது ‘விைிப்பான ெமாதி’ நினலக்கு மீண்டும் வர ஜவண்டும். 

அவன் சவற்றி அனடந்தால், வினரவில் ஜமற்பரப்பிற்குத் திரும்பும் நினலயான னெத்திய நினலக்கு 

அவன் நகர்ந்துள்ைான் என்று சபாருள். இயன்ற அைவு மீண்டும் மீண்டும் னெத்திய நினலக்குச் 

செல்வதன் மூலம், விாிவான தீவிரத்னத அவன் நிரந்தரமாகத் தக்க னவத்துக்சகாள்ை ஜவண்டும். 

அனத இவன் இைந்தான் எனில், முதலில் அனத மீண்டும் சபற ஜவண்டும். அதற்கு குறுக்கு வைி 

எதுவும் கினடயாது. 

இனதஜய கடினமான முனறயான இனடவிடாத ெமர்ப்பணத்தின் மூலமும் செய்யலாம். 

இனடவிடாத ெமர்ப்பணம் ொத்தியம் அல்ல. 

இனடயறாத நினனவு ஏற்பட்டால் இது ொத்தியம். 

இதன் உதவியால், மனதில் ஜதான்றும் அனனத்னதயும் மூன்றிலிருந்து ஐந்து நிமிடங்களுக்கு 

ஒருவர் முழுனமயாகச் ெமர்ப்பணம் செய்ய முயற்ெிக்கலாம். 

ஒரு ெில விநாடிகளுக்கு அவருக்கு சவற்றி கினடக்கும். 

அந்தச் ெில நிமிடங்கஜைா அல்லது விநாடிகஜைா, ஜமலும் ெில நூறு ெிறு பகுதிகைாகப் பிாிந்து, 

ஒவ்சவான்றும் கடந்தகால ஞாபகங்கள், உள் உனறயும் ஆழ்ந்த நம்பிக்னககள், நுட்பமான 

உணர்வின் சவைிப்பாடுகள், சவகு நாட்களுக்கு முன்பு எழுந்த சொற்கள் தற்சபாழுது 

வலினமயுடன் காதில் ஒலிப்பது ஜபான்றவற்னற சவைிப்படுத்துவனத அவர் காணலாம். 

சபாறுனமயும், மன உறுதியும் இவ்சவாவ்சவாரு எழுச்ெினயயும் ெமர்ப்பணம் செய்ய உதவும். 

அவர் சவற்றி அனடகிறாஜரா இல்னலஜயா, அவர் நம்பிக்னக சகாண்டிருக்கும் செய்முனற 

இதுதான் என்றும், இதுதான் அவருனடய தற்சபாழுனதய மிகவும் உயர்ந்த புாிதல் என்றும் அவர் 

ஞாபகப்படுத்திக் சகாள்ைட்டும். இந்த அறினவ ஒரு செய்முனறயாக்கிக் சகாள்ைாமல், இனத 

ெமர்ப்பணம் செய்ய முடியும் என்று அவர் தனக்கு ஞாபகப்படுத்திக் சகாள்ைட்டும்.  

ெமர்ப்பணம் அவாிடம் நினலத்திருக்குஜமயானால், அவர் அதிர்ஷ்டம் செய்தவராவார், அடிமனம் 

மற்றும் னெத்தியத்திற்குள் நுனைய, அவர் தனது முயற்ெிகனைத் சதாடர உதவும் அக ேீவனிற்குள் 

நுனைவார். 

எங்கு மாற ஜவண்டும் என்பனதத் சதாிந்துசகாள்வனதவிட மாறுவது எைிது என்று அன்னன 

கூறுகிறார். 

தனது விஷயத்தில் டார்ெி இதனன உண்னமசயனக் கண்டான். 

டார்ெி சுயநலம், தற்சபருனம, திமிர், கர்வம் சகாண்டவன் என்று அவைிடம் எலிெசபத் 

கூறும்வனர, அவனுக்கு அது சதாியவில்னல, தான் மாற ஜவண்டும் என்றும் அவன் 

நினனக்கஜவயில்னல. 

அந்த இடங்கைில் அவன் ெில மாதங்கைிஜலஜய மாறியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மறதி அறியானமயின் அனடயாைமாகும். (The Life Divine) 

இது ஆழ்மனதின் அறியானமயின் ருெியாகும். 

ஆர்வம் ஞாபகத்னதச் செயல்பட னவக்கிறது. இனத நாம் ெமஜயாெிதம் என அனைக்கிஜறாம். 

ஒரு விஷயம் மனதில் ஜதான்றி, மனம் அனத உண்னமயாகத் தீர்க்க விரும்பும்சபாழுது, மனதின் 

எல்லா திறன்களும் ஜமற்பரப்பில் இருக்கும். ஞாபகம் உடனடியாகச் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது.  

மிகச் ொியாக என்ன செய்ய ஜவண்டும் எனத் சதாிவது ஜநாக்கத்தின் ஜநர்னமயாகும். 

நாம் எவாிடம் பாரபட்ெமாக நடந்துசகாள்கிஜறாஜமா அவஜர பிரச்ெினனக்குக் காரணமாகிறார். 
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தனக்கு முனற தவறிப் பிறந்த மகனான James Wilder, தன்னுனடய சொந்த மகனனக் 

கடத்தியிருக்கலாம் என்பது Priory பள்ைியின் ஜகாமகனுக்குத் ஜதான்றஜவ இல்னல. 

லிடியா ஓடிப்ஜபாவாள் என்று திருமதி சபன்னட்டிற்குத் ஜதான்றஜவ இல்னல. 

விக்கானம லிடியாவின் வாழ்க்னகத் துனணயாக எலிெசபத்தால் நிச்ெயமாக நினனத்துப் பார்க்க 

முடியாது. 

சபருந்துயரம் சபாய்னம மீதான ஆழ்ந்த பற்றின் வாழ்வின் எதிசராலி ஆகும். 

காவல்துனறயினர் சபாதுவானவர்கைாக இருப்பதால், அவர்கள் எப்சபாழுதும் ெந்ஜதகிக்கின்றனர். 

மனனவி ஜவறு பல காரணங்கனைக் கூறியஜபாது, தன்னுணர்வற்ற ஒரு கணவன், தன்னுனடய 

திட்டத்னத மனனவி ‘ஜவண்டுசமன்ஜற’ சகடுத்தாள் என எவ்வாறு நினனக்க முடியும். 

என்னுனடய ஒன்றுக்கு ஜமற்பட்ட திட்டங்கள், என்னுனடய ஒரு நண்பன் மீஜதா அல்லது ஜவறு 

எவர் மீஜதா நான் சகாண்ட பாெத்தினால் ஜதால்வி அனடந்தன. 

திட்டங்கள் ஜதால்வி அனடந்தஜபாது அன்னன எனக்கு அைித்த செய்தி, ‘பாெம் ஆபத்தானது’ 

என்பஜத.  

பக்தினய நாடும் ஒருவருக்கு, பாெம் ஒரு தனடயாகும். 

பாெம் அனுமதிக்கப்படாததா என்பதுதான் ஜகள்வி. 

பாெம் உயர்ந்தது, ஒரு குடும்பஸ்தருக்கு நல்லது, அன்பருக்கு அல்ல.  

நமது பாெத்தில் எப்சபாழுதும் பாரபட்ெத்தின் ஒரு தாக்கம் உண்டு. 

விதிவிலக்குகனைத் தவிர்த்து, மிகவும் தீவிரமான பாெத்திற்குப் பின்னால் இருப்பது அசுரனின் 

ஆளுனம. 

அத்தனகய ஒரு ஆளுனம ஒரு முன்ஜதாற்றமாக வலுவான பாெத்னதக் சகாண்டுள்ைது. 

தங்கனைஜய அர்ப்பணிக்கும் சபற்ஜறார், குைந்னத அல்லது வாழ்க்னகத் துனணயின் பாெத்னதப் 

சபற்றுக்சகாள்ளும் ஒரு தூய அசுரர் உண்டு. 

28.   “I was afraid of doing too much, wretched, wretched.” 

In matters of self-interest, Man is all caution. 

She was more interested in not exposing her lover than saving Lydia. 

Sincerity is a precise power, never fails. She was sincere to her lover, rather to herself. While in love there 

is no difference between oneself and the lover. It is an identity of interests. 

Life is infinite, absolute, untrammeled, possessed of itself and bliss. (Page 207 – The Life Divine) 

Man knows how to commission life or social power for himself. 

He does it only to solve his problems as he chooses. 

Elizabeth on reading the letter subconsciously yearned to save the situation and knowing Darcy alone could 

do it, ‘called’ him. 

In spite of her insistence on life solving her problem as she desired, the atmosphere enabled Darcy to solve 

the problem as the atmosphere permitted. 

Sri Aurobindo relies on this power of Man to abridge 30, 000 years. 

That is the yogic possibility. 

In life, one can make the life progress possible in the next ten births. 

Opportunities are infinite, openings are infinite, possibilities are infinite. It is a sad truth of earthly life 

that Man’s capacity to escape good fortune is also infinite. 

Still, his choice is there at his disposal. 

Darcy chose to exercise it as a gentleman would. 

We must exercise it as a devotee, if not as a sadhak. 

Sincerity to the Divine there is more difficult than truth and self-giving. 

Man who consecrates still has his reservation to accept the divine results of his act. 

Sincerity is a vibration of the Purity of Being. 

Man sincere to humanity will solve all the problems of the world. 

Hence one man’s perfection can still save the world. (531 – Savitri) 

Sincerity has the power of such perfection. 

Sincerity moves the Self into action. 

Mental light is wealth when the light allows itself to be absorbed into social wealth. 

The power of the solar system and the power of an individual are really the entire power of Brahman. 

Existence being integral, these powers admit of exchange. 

This is the rationale of the king wielding all the powers of the nation. 
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He does so by the structure of the society. 

Anyone can do so as a similar structure is available to him in his Mentality, vitality, physicality and 

spirituality. 

The Mental Man similarly wields physical power even beyond the society in the world. 

The occasional use of abnormally great powers by the Rishis is known. 

What was an occasional use can become organized conscious use. 

Vast powers of the market are endlessly drawn upon by the industrialists, media Men. 

All powers admit of such use to knowledgeable Men. 

Napoleon drew the power of life when on the battlefield. 

The genius draws Mental power from the atmosphere. 

Seeking power vitiates the effort, as it keeps one on the plane of power. 

Rising above the plane, knowing its rules, unpossessed by greed, allows the drawing of such powers. 

Hatha Yoga and Pranayama organize such bodily powers to overcome diseases and to give a spiritual tone 

to the body. 

Physical Science draws such powers as laws of forces. 

It is a very successful partial method. 

Spirituality helps rise above the plane of life or Mind and thus one can negotiate with the fullness of these 

powers in all the planes below. 

Integral yoga precludes seeking power. 

One becomes an instrument of the Mother. 

Such an instrument will have access to all these powers when they are to be drawn upon. 

Rules are infinite, poise is total. 

Knowledge comes by experience, but it can be given in a short speech. 

But such speeches can be delivered only at moments when the being opens. 

Elizabeth was at such a moment; it was not a time for speech. 

1. At the right positive moment a short advice goes a long way. 

2. Even one right word will do the work. 

3. It may be the moment of opening, but at a negative moment no word is permissible. 

Only action, silently done, is demanded. 

Wives avail of such right moments for wrong purposes. 

Leaders, Gurus, avail of such moments to open the personality of the sishya. 

Antony created such a moment. By his oration he changed the course of events. 

A Man who was ready, in his anger, to burn the property, subsided by one golden advice. 

A mean scoundrel who triggered a murder was shut up by one command. 

When a bully at midnight was waxing eloquent to crush someone, one right word made him apologise in 

one minute. 

Morarji, candidate for Prime Ministership heard ‘Sastri’ from Kamaraj and became a disciplined party man. 

A great movement resulting in such a moment made the bully Arabella faint. On recovery she did 

utter one such word, ‘Dear Mary’. 

A scandal dissolved on the Commission seeking advice from the opposite side. To know Mother from this 

ACT, an act of acts, is to know Her as an eternal source of protection. 

She is an eternal spring of endless grace at every moment to everyone. 

It is our unconsciousness that prevents us from seeing. 

She is a protection in the atmosphere. She brings a hostile force for comprehensive service unsolicited. Her 

grace makes a willing, mean, treacherous Man smile, be obsequious, bend backwards to please. 

She makes a perverse, mean, malicious personality whose delight is kill-joy, offer an unsolicited boon twice 

as great as the greatest one had ever received, much against his ingrained nature over generations. 

“அதிகமாக ஏதாவது செய்து விடுஜவஜனா என பயந்ஜதன். மிகவும் ஜமாெமான தவறு.” 

தன்னனப்பற்றிய விஷயங்கைில் மனிதன் மிகவும் எச்ொிக்னகஜயாடு இருக்கிறான். 

லிடியானவக் காப்பாற்றுவனதக் காட்டிலும் தன்னுனடய காதலனனக் காட்டிக் சகாடுக்காமல் 

இருப்பதில் அவள் மிகவும் ஆர்வம் காட்டினாள். 

உண்னம மிகவும் துல்லியமான ஒரு ெக்தியாகும், ஒருஜபாதும் ஜதால்வி அனடவதில்னல. அவைது 

காதலன் மீதும் தன் மீதும் அவள் உண்னமஜயாடு இருந்தாள். காதல் வயப்படும்சபாழுது 
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தன்னிடம் மற்றும் காதலனிடம் எந்த வித வித்தியாெத்னதயும் ஒருவர் பார்க்க மாட்டார். இது 

விருப்பங்கைின் அதடயாளமாகும். 

வாழ்க்னக அனந்தமானது, முழுனமயானது, தனடயற்றது, அதனனஜய உட்சகாண்டது, 

ஆனந்தத்னதயும் உட்சகாண்டது.(Page 207 – The Life Divine) 

வாழ்னவஜயா அல்லது ெமூக ெக்தினயஜயா எவ்வாறு தனக்குப் பயன்படுத்திக்சகாள்வது என்பது 

மனிதனுக்குத் சதாியும். 

தனது விருப்பத்திற்ஜகற்ப தன்னுனடய பிரச்ெினனனயத் தீர்ப்பதற்கு மட்டுஜம அவன் அனதச் 

செய்கிறான்.  

கடிதத்னதப் படிக்கும் எலிெசபத், நினலனமனயக் காப்பாற்ற ஆழ்மனதில் ஏங்கினாள், டார்ெியால் 

மட்டுஜம பிரச்ெினனனயத் தீர்க்க முடியும் என்பதால், அவனன ‘அனைத்தாள்’. 

அவள் விரும்பியதுஜபால் அவைது பிரச்ெினனனய வாழ்வு தீர்ப்பதற்கு அவள் வலியுறுத்தியனதயும் 

மீறி, சூைல் அனுமதித்த அைவிற்கு, சூைல் டார்ெிக்குப் பிரச்ெினனனயத் தீர்க்க உதவியது. 

30,000 வருடங்கனைச் சுருக்குவதற்கு மனிதனது இந்தச் ெக்தியின் மீது ஸ்ரீ அரவிந்தர் நம்பிக்னக 

னவத்துள்ைார். 

அது ஜயாகாீதியான ொத்தியக்கூறாகும். 

அடுத்த பத்து பிறவிகைில் ொத்தியமாகக்கூடிய வாழ்க்னகயின் முன்ஜனற்றத்னத, ஒருவர் வாழ்வில் 

சபற முடியும். 

வாய்ப்புகள் அைவற்றனவ, ெந்தர்ப்பங்கள் அைவற்றனவ, ொத்தியங்கள் அைவற்றனவ. நல்ல 

அதிர்ஷ்டத்னதத் தவற விடுவதற்கான மனிதனின் திறனும் அைவற்றது என்பது மனித வாழ்வின்  

ஒரு வருந்தத்தக்க உண்னமயாகும். 

இருப்பினும், அவனது விருப்பம் அவனது வெம் உள்ைது. 

ஒரு கனவானனப் ஜபால் டார்ெி அனதச் செயல்படுத்த விரும்பினான். 

ொதகனரப்ஜபால் இல்லாவிட்டாலும், அனத ஒரு அன்பனரப்ஜபால் நாம் செயல்படுத்த ஜவண்டும். 

அங்கு இனறவனிடம் ஜநர்னமயாக இருப்பது, உண்னம மற்றும் சுய அர்ப்பணத்னதக் காட்டிலும் 

மிகவும் கடினமானது. 

ெமர்ப்பணம் செய்யும் மனிதனுக்கு, அவனது செயலின் பலனன இனறவன் அைிக்கும் பலனாக  

எடுத்துக்சகாள்வதில் இன்னமும் தயக்கம் இருக்கிறது. 

ஜநர்னம ேீவனின் தூய்னமயின் ஓர் அதிர்வாகும். 

மனித குலத்திற்கு மனிதன் உண்னமயாக இருப்பது உலகத்தின் அனனத்துப் பிரச்ெினனகனையும் 

தீர்க்கும். 

ஒரு மனிதனது பூரணத்துவம் இன்னமும் உலகத்னதஜய காப்பாற்ற முடியும்.(531 – Savitri) 

உண்னம இத்தனகய பூரணத்துவம் சகாண்டது.  

உண்னம சுயத்னதச் செயல்பட னவக்கிறது. 

ெமூகச் செல்வத்தினுள் தன்னனஜய உள்வாங்கிக்சகாள்ை ஒைி அனுமதிக்கும்சபாழுது, மனதின் 

ஒைி செல்வவைம் ஆகிறது.  

சூாிய மண்டலத்தின் ெக்தியும், ஒரு தனி மனிதனது ெக்தியும் உண்னமயில் பிரம்மத்தின் ெக்தி 

முழுவதற்கும் ெமமானனவ. 

வாழ்வு ஒருங்கினணந்து இருப்பதால், இந்தச் ெக்திகள் பாிமாற்றத்னத ஏற்றுக்சகாள்கின்றன. 

நாட்டின் அனனத்து அதிகாரங்கனையும் அரெர் பிரஜயாகிப்பதன் பகுத்தறிவு இதுதான். 

ெமுதாயத்தின் கட்டனமப்பினால் அரெர் இவ்வாறு செயல்படுகிறார். 

மனம், உணர்வு, உடல், ஆன்மீகம் ஆகிய இடங்கைில் இதுஜபான்ற ஒரு அனமப்பு 

அனனவாிடமும் இருப்பதால் எவராலும் இவ்வாறு செயல்பட முடியும். 

மனதாலான மனிதன் உலகத்தில், ெமூகத்திற்கு அப்பாலும் இஜதஜபால் ேடநினல ெக்தினயப் 

பிரஜயாகிக்கிறான். 

அொதாரணமான உயாிய ெக்திகனை ாிஷிகள் எப்சபாழுதாவது பயன்படுத்துவது நாம் அறிந்தஜத. 

எப்சபாழுதாவது பயன்படுத்தப்படுவது, முனறப்படுத்தப்பட்டு அறிந்ஜத பயன்படுத்துவது 

ஜபாலாக முடியும்.  

ெந்னதயின் மிகப் சபாிய ெக்திகனை சதாைிலதிபர்களும், ஊடகங்கைில் பணியாற்றுபவர்களும் 

முடிவற்றுப் சபறுகின்றனர்.  

அறிவு பனடத்த மனிதர்களுக்கு அனனத்து ெக்திகளும் இத்தனகய பயன்பாட்னட 

அனுமதிக்கின்றன. 

சநப்ஜபாலியன் ஜபார்க்கைத்தில் வாழ்வின் ெக்தினயப் சபற்றுக்சகாண்டான். 

ஜமனத மனதின் ெக்தினய சூைலிலிருந்து சபற்றுக்சகாள்கிறான். 
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ெக்தினய நாடுவது ஒருவனர அதிகாரத்தின் நினலயில் இருத்துவதால், இது முயற்ெினயப் 

பாைாக்குகிறது. 

அந்நினலயிலிருந்து உயருவது, அதன் விதிகனை அறிந்துசகாள்வது, ஜபரானெயின்றி இருப்பது 

ஆகியனவ இத்தனகய ெக்திகனைப் சபற்றுக்சகாள்ை அனுமதிக்கும். 

வியாதிகனை சவற்றிசகாள்ைவும், உடலுக்கு ஆன்மீகத் சதானினய அைிக்கவும், ஹட ஜயாகமும்  

பிராணாயாமமும் இத்தனகய உடல் ெக்திகனை முனறப்படுத்துகின்றன. 

இத்தனகய ெக்திகனை இயற்பியல் விஞ்ஞானம் ெக்திகைின் ெட்டங்கைாகப் சபறுகிறது. 

இது மிகவும் சவற்றிகரமான பகுதியான ஒரு செய்முனறயாகும். 

வாழ்வு அல்லது மனதின் நினலக்கு ஜமஜல உயர இச்ெக்திகளுக்கு ஆன்மீகம் உதவுகிறது, 

இவ்வாறு கீைிருக்கும் எல்லா நினலகைிலும் இந்தச் ெக்திகைின் முழுனமதய ஒருவர் கடந்து செல்ல 

முடியும். 

பூரண ஜயாகம் ெக்தினய நாடுவனதத் தனட செய்கிறது. 

ஒருவர் அன்னனயின் கருவியாக மாறுகிறார். 

இத்தனகய ஒரு கருவிக்கு இந்த அனனத்து ெக்திகளும் ஜதனவப்படும்சபாழுது அவற்னற அணுக 

முடியும். 

விதிகள் அனந்தமானனவ, நினல முழுனமயானது. 

அறிவு அனுபவம் மூலம் சபறப்படுகிறது, ஆனால் இனத ஒரு ெிறிய உனரயின் மூலமும் 

அைிக்கலாம்.  

ஆனால் ேீவன் விைிப்புறும் ெமயங்கைில் மட்டுஜம இத்தனகய உனரகனை நிகழ்த்த முடியும்.  

எலிெசபத் இத்தனகய ஒரு தருணத்தில் இருந்தாள்; அது ஒரு உனர நிகழ்த்தும் தருணமாக இல்னல. 

1. ொியான ஜநர்மனறயான தருணத்தில் ஒரு ெிறிய அறிவுனர சபாிய உதவினய அைிக்கும். 

2. ஒரு ொியான வார்த்னதகூட நன்கு செயல்படும். 

3. அது விைிப்பு ஏற்படும் தருணமாக இருக்கலாம் ஆனால் எதிர்மனறயான ஒரு தருணத்தில் எந்த 

ஒரு சொல்லுக்கும் அங்கு இடம் இல்னல. 

செயல் மட்டுஜம அதுவும் அனமதியான செயல் மட்டுஜம அங்கு ஜதனவ. 

மனனவிமார்கள் இத்தனகய ஜநரான தருணங்கனைத் தவறான ஜநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்திக் 

சகாள்கின்றனர். 

ெிஷ்யாின் ஆளுனமனய விைிப்புறச் செய்வதற்கு தனலவர்களும், குருமார்களும் இத்தனகய 

தருணங்கனைப் பயன்படுத்துவர். 

ஆன்டனி இது ஜபான்ற ஒரு தருணத்னத உருவாக்கினார். அவரது ஜபச்சுத் திறனால் நிகழ்வுகைின் 

ஜபாக்னக மாற்றினார். 

ஜகாபத்தில் சொத்னத எாிக்கத் தயாராக இருந்த ஒரு மனிதன் ஒரு உயர்ந்த அறிவுனரயினால் 

தன்னன மாற்றிக்சகாண்டான். 

ஒரு சகானலனயத் தூண்டிய ஒரு கயவன் ஒரு ஆனணயினால் அடக்கப்பட்டான்.  

நடு இரவில் ஒருவனர அைிக்கச் ெபதமிட்ட ஒரு அடாவடிக்காரனன ஒரு ொியான 

வார்த்னத, ஒஜர நிமிடத்தில் மன்னிப்பு ஜகட்க னவத்தது. 

பிரதம மந்திாி ஜவட்பாைரான சமாரார்ேி ஜதொய், காமாராேர் கூறிய ‘ொஸ்திாி’ எனும் 

வார்த்னதனயக் ஜகட்டு, கட்டுப்பாடான கட்ெித் சதாண்டராக மாறினார்.  

இத்தனகய ஒரு தருணத்னத ஏற்படுத்திய ஒரு உயர்ந்த இயக்கம் சகாடுனமக்காாியான    

அரசபல்லானவ மயக்கமனடயச் செய்தது. மயக்கம் சதைிந்து எழுந்த அவள் ‘எனதருனம ஜமாி’ 

என்ற இது ஜபான்ற ஒரு வார்த்னதனயக் கூறினாள். 

எதிரணியிலிருந்து ஆஜலாெனனனயக் ஜகட்டு ஆனணக் குழுவின் மீதிருந்த ஒரு அவதூறு 

விலகியது. இந்தச் செயல் மூலம் அன்னனனய அறிந்துக்சகாள்வது, அன்னனனய பாதுகாப்பின் 

நிரந்தரப் பிறப்பிடம் என அறிந்துசகாள்வதாகும். 

ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒவ்சவாரு தருணத்திலும் அன்னன முடிவற்ற அருைின் ஒரு நிரந்தர 

ஊற்றாவார். 

நாம் தன்னுணர்வற்று இருப்பது இதனனக் காண்பனதத் தடுக்கிறது. 

அன்னன சூைலில் ஒரு பாதுகாப்பு ஆவார். ஒரு விாிவான ஜெனவக்கு விஜராத ெக்தினய அன்னன 

ஜகட்காமஜலஜய வைங்குகிறார். விருப்பமுள்ை, ெின்னத்தனமும் துஜராகமும் நினறந்த ஒரு 

மனிதனன அன்னனயின் அருள் புன்னனக புாிய னவக்கிறது, பணிய னவக்கிறது, மற்றவனரத் 

திருப்தியுறச் செய்ய எனதயும் செய்ய னவக்கிறது.  

வக்கிரமும், அற்ப குணமும், தீங்கினைக்கும் ஆளுனமயும், பிறர் ெந்ஜதாஷத்னதக் சகடுக்கும் 

குணமுனடய மனிதனுக்கு, இதுவனர அவன் சபற்றிருக்கும் மிக உயர்ந்த வரத்னதக் காட்டிலும் 
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இரு மடங்கு அதிகமாகக் ஜகட்காமஜலஜய பல தனலமுனறகைாக அவனுள் இருக்கும் 

சுபாவத்னதயும் மீறி அவனுக்கு அன்னன அைிக்கிறார். 

  

Darcy made no answer. He seemed scarcely to hear her, and was walking up and down the 

room in earnest meditation, his brow contracted, his air gloomy. Elizabeth soon observed, an 

instantly understood it. Her power was sinking; everything must sink under such a proof of family 

weakness, such an assurance of the deepest disgrace. She could neither wonder nor condemn, 

but the belief of his self-conquest brought nothing consolatory to her bosom, afforded no 

palliation of her distress. It was, on the contrary, exactly calculated to make her understand her 

own wishes; and never had she so honestly felt that she could have loved him, as now, when all 

love must be vain. 

டார்ெி பதிஜலதும் கூறவில்னல. தீவிரமாை ஜயாெனனயுடன் அவ்வனறயில் குறுக்கும் 

சநடுக்குமாக நடந்துசகாண்டிருந்தான். அவைது புருவம் சுருங்கி, சூழல் துயருற்று இருந்தது. 

எலிெசபத் அவனனப் பார்த்து, அவன் என்ன நினனப்பான் எனப் புாிந்துசகாண்டாள். அவளுனடய 

ெக்தி குனறந்துசகாண்ஜட வந்தது. தன் குடும்பத்தினாின் பலவீனத்தாலும், இவ்வைவு சபாிய 

அவமானத்தாலும், எல்லாஜம இனி மூழ்கித்தான் ஜபாகும். இந்த அதிர்ச்ெியான செய்தினயக் ஜகட்டு, 

தன்ஜமல் உள்ை விருப்பத்னதக் கட்டுப்படுத்திக்சகாள்ை நினனக்கிறாஜனா என்பனதக் கவனித்த 

அவளுக்கு அது ஆறுதனலயும் தரவில்னல, மன வருத்தத்னதயும் குனறக்கவில்னல. மாறாகத் 

தன்னுனடய சுய விருப்பம் என்ன என்று புாிந்துசகாள்ை முடிந்தது. தான் அவனனக் 

காதலித்திருக்கலாம் என்று இப்சபாழுது உண்னமயாக நினனத்தாள், ஆனால் அனவசயல்லாஜம 

தற்சபாழுது வீண்தான்.  

29. Even during the most painful hour of her life, she does not have one hard word to the man who caused it. 

அவளுனடய வாழ்வில் மிகவும் ஜவனதனனயான ஜநரத்தில்கூட, அனத ஏற்படுத்தியவன் மீது 

அவள் ஒரு கடுனமயான வார்த்னதனயக்கூடக் கூறவில்னல. 

30.  “Darcy made no answer. He seemed scarcely to listen to her.” 

Now Darcy acts not consciously but under the stress of crisis. 

Acting under its stress, the crisis will work out its character through him. 

A devotee in his position should consecrate his moves. 

Now he is not moving, he is being moved by his nature, beyond character. 

In the society we consciously express our manners. 

Manners, being what is assumed by social consciousness, can be changed by us at will. 

Consecrating our manners, the divine force at that level acts. 

The extent of divinity created by our consecration is of manners. 

In some matters we express our behavior. 

Behavior is what we believe in and have created by choice. 

Consecration of behavior allows the divine force to act at that level. 

Behavior is what we impose on ourself, whereas character is what is imposed on us. We are helpless when 

the character expresses. 

Consecration of character is always an impossibility and a failure. 

To consecrate our character one has to be far more alert and try seriously for a long time -- meaning for 

long years. 

One who can penetrate in his concentration his character can do it once with the most serious effort. 

To him who makes it permanent, consecration becomes a way of life. 

This is to consecrate one’s force – force of himself at the level he is aware. 

One may be vitally or Mentally aware. 

In that case he will be consecrating the force of his vital consciousness or Mental consciousness. 

The Supreme Ishwara is that where the force of being and force of consciousness are one. 

It is in the supramental plane. 

Consecration of Mental consciousness can be extended to consecration of the Mental being. 

One who succeeds there will have the Mental version of the Marvel, at once letting the supramental 

consciousness flash in.  

What happened to Darcy then was the highest force his personality could admit sailed into action. 

It was the force of consciousness of the gentleman in him. 
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It gave admission to the Force of the French Revolution that pressed for the enthroning of the citizen, 

dethroning or beheading the aristocracy. 

A devotee who is fortunate enough to consecrate his character, will see the supramental force in the 

atmosphere entering his being in the measure this opening permits. 

I see that such opening can bring in the great wealth I constantly refer to. 

The employment programme of the government is the consecration of the government after a fashion. 

The astronomical sums for which 2G was auctioned has the character of the higher force in action. 

In a wider way, even in rural parts land that cost 20, 000 rupees a couple of years ago is now quoted for a 

crore. This is the Force in the atmosphere. 

Land is at the bottom, is least receptive. Land is the last grade in the scale below the physical. 

It is the material plane, the inconscient. 

On the scale are the grades of physical, vital, Mental. 

Beyond that in each scale there are the psychic relevant to each plane. 

Spirit lies in four levels above the Mind. 

The Spiritual Individual is the Supermind in Man.  

Consecration of character opens the way for the consecration of Personality and Individuality. 

Individuality exists at the physical, vital, Mental, Spiritual levels. 

It is open to any devotee to enter this zone of successive levels of consecration. 

He need not stop short of Individuality of the highest type. 

In an issue that is lodged in his physical urges as a sensitivity, the being will open to receive this force, 

perhaps to solve one problem. 

Did not seem to be listening is to be concentrated on the inside. 

It could be out of being dazed. 

He might have been so struck as to lose all consciousness of listening. 

She concentrated on Lydia, aggravating the problem. 

He concentrated on Lizzy, energizing the solution. 

It is a common error. 

He who tries to call Mother non-stop will see his success issuing a certain marked joy in calling. It is the 

index of aspiration. 

Calling to relieve a problem perpetuates the problem. 

Our automatic choice to call Mother calling from inside, joy issuing from the call are indices of a 

striving soul. 

To resolve to do anything only through Mother helps calling. 

Not to seek non-Mother help too is readily useful. 

Imagine listening to another as if you were listening to Her, it puts you in the right frame of yoga. 

He who has once seen the Infinity inside will be enamoured of it. 

It is the finite’s gravitation to the infinite. 

The finite thus realises its infinity. 

Infinity imposes its ineffugable self-existence on the finite. (p. 74) 

The finite is the appearance, infinite is the Reality. 

The waves are the movements of the ocean which is the reality. 

See our life is one of waves and we ourselves are the infinite inside. 

A few minutes’ realistic in-look will reveal our movements to be our own creation. 

Patience there will slowly reveal the ocean of Silent existence as Purusha or even Ishwara. 

It is spiritual patience. 

Darcy, for his own exalted reason, had moved to that poise of vast patience, had gone silent, appeared not to 

listen. 

Of course, she was the affected party. 

He was the onlooker who could afford that detachment. 

Recovery of Lydia was Darcy’s finding his better self. 

“டார்ெி பதிபலதும் கூறவில்தல. அவள் கூறுவதத அவன் பகட்டுக் சகாண்டிருப்பதாகக்கூடத் 

பதான்றவில்தல.” 
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இப்சபாழுது டார்ெி தன்தை உணர்ந்து செயல்படவில்தல, சநருக்கடி தரும் அழுத்தத்தால் 

செயல்படுகிறான். 

அதன் அழுத்தத்திைால் செயல்படும்சபாழுது, சநருக்கடி அவன் மூலம் அதன் குணத்தத 

செயல்படுத்தும். 

ஒரு அன்பர் அவரது நிதலயில், அவரது செயல்கதளச் ெமர்ப்பணம் செய்ய பவண்டும். 

தற்சபாழுது அவன் நகரவில்தல, அவைது குணத்ததத் தாண்டிய சுபாவத்திைால், அவன் 

செயல்படுகிறான். 

ெமூகத்தில் நாம் நம்தம அறிந்பத நமது பழக்க வழக்கங்கதள சவளிப்படுத்துகிபறாம். 

ெமூகத்தின் புலனுணர்வுகளால் கருதப்படும் நடத்தததய, நாம் நமது விருப்பத்திற்பகற்ப 

மாற்றலாம். 

நமது நடத்ததகதள ெமர்ப்பணம் செய்யும்பபாது, அந்நிதலயில் உள்ள சதய்வீகச் ெக்தி 

செயல்படுகிறது. 

நமது ெமர்ப்பணத்திைால் உருவாக்கப்பட்ட சதய்வீகத்தின் அளவு நமது நடத்தததயக் 

குறித்பதயாகும். 

ெில விஷயங்களில் நாம் நமது நடத்தததய சவளிப்படுத்துகிபறாம். 

நாம் நம்புவபத நமது நடத்தத, அதத நாம் பதர்ந்சதடுத்துள்பளாம். 

நடத்தததய ெமர்ப்பணம் செய்வது, சதய்வ ெக்திதய அந்நிதலயில் செயல்பட அனுமதிக்கிறது. 

நடத்தத நாம் நம் மீபத திணித்துக் சகாண்டது ஆகும், குணம் நம் மீது திணிக்கப்பட்டது ஆகும். 

குணம் சவளிப்படுத்தும்பபாது நாம் உதவியற்றவர்களாக இருக்கிபறாம். 

குணத்ததச் ெமர்ப்பணம் செய்வது எப்சபாழுதுபம ொத்தியமற்றதாகும், பதால்விதயத் 

தழுவுவதாகவும் இருக்கும். 

நமது குணத்ததச் ெமர்ப்பணம் செய்வதற்கு, ஒருவர் மிகவும் விழிப்புடன் இருக்க பவண்டும், நீண்ட 

காலத்திற்கு அதாவது பல வருடங்களுக்குத் தீவிரமாக முயற்ெி செய்ய பவண்டும்.  

மை ஒருமுகப்படுவதில் தைது குணத்தத ஊடுருவக்கூடிய ஒருவர் மிகவும் தீவிர முயற்ெியின் மூலம் 

ஒருமுதற இததைச் செய்யலாம். 

இதத நிரந்தரமாக்கும் ஒருவருக்கு, ெமர்ப்பணம் ஒரு வாழ்க்தக முதறயாகி விடுகிறது. 

ஒருவரது ஆற்றதலச் ெமர்ப்பணம் செய்வதாகும் இது- அவர் அறிந்த நிதலயில் அவரது ஆற்றதலச் 

ெமர்ப்பணம் செய்வது. 

ஒருவர் உணர்விபலா அல்லது மைதிபலா விழிப்புடன் இருக்கலாம். 

அவ்வாசறைில் அவர் தைது உணர்வின் ேீவியம் அல்லது மைதின் ேீவியத்தின் ெக்திதய 

ெமர்ப்பணம் செய்வார். 

ேீவைின் ெக்தியும் ேீவியத்தின் ெக்தியும் சுப்ாீம் ஈஸ்வரைிடத்தில் ஒன்றாக உள்ளை.  

இது ெத்திய ேீவிய நிதலயில் உள்ளது. 

மை ேீவியத்தின் ெமர்ப்பணத்தத மை ேீவைின் ெமர்ப்பணமாக விாிவதடயச் செய்யலாம். 

அங்கு சவற்றி சபறுபவர், ெத்திய ேீவியம் உடைடியாக உள்பள நுதழய அனுமதி அளித்து, 

அற்புதத்தின் மைதின் பதிப்தபப் சபறுவார். 

அப்சபாழுது டார்ெிக்கு நிகழ்ந்தது, அவைது ஆளுதம ஏற்கக்கூடிய மிகவும் உயர்ந்த ெக்தி 

செயல்பட்டதாகும். 

அது அவனுள் இருந்த கைவாைின் ேீவியத்தின் ெக்தியாகும். 

குடிமக்கதள அரொள்பவராக உயர்த்தி, உயர்குடியிைதரப் பதவியிலிருந்து கீழிறக்க அல்லது 

அவர்களது ததலதயச் ெீவ, பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் ெக்திக்கு அது அனுமதி அளித்தது. 

தைது குணத்ததச் ெமர்ப்பணம் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்ததப் சபறும் ஒரு அன்பர், இந்த விழிப்பு 

அனுமதிக்கும் அளவிற்கு சூழலில் இருக்கும் ெத்திய ேீவிய ெக்தி அவரது ேீவைில் நுதழவததப் 

பார்ப்பார்.  

இத்ததகய விழிப்பு அளவற்ற செல்வத்தத அளிக்கும். 

அரொங்கத்தின் பவதல வாய்ப்புத் திட்டம் அரொங்கத்தின் ஒரு விதமாை ெமர்ப்பணம் ஆகும். 

2G அதலக்கற்தற சபரும் ஏலத்சதாதகதய ஈட்டியது, உயர் ெக்தி செயல்பட்டுக் 

சகாண்டிருப்பததக் காட்டுகிறது. 

இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு கிராமப் புறங்களில் 20, 000 ரூபாயாக இருந்த நிலத்தின் விதல 

இப்சபாழுது ஒரு பகாடி ரூபாயாக உள்ளது.  

சூழலில் இருக்கும் ெக்தியாகும் இது. 

நிலம் அதைத்திற்கும் கீபழ உள்ளது, குதறந்தபட்ெ ஏற்புத்திறதை உதடயது. ேடநிதலக்குக் கீபழ 

கதடெிப் படியில் இருப்பது நிலம் ஆகும். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

123 

 

இது ேட இருளாை, சபாருள்ாீதியாை நிதலயாகும்.  

ேடம், உணர்வு, மைம் எனும் வாிதெக் கிரமங்கள் அந்த அளவுபகாலில் உள்ளை. 

அதற்கு அப்பால், ஒவ்சவாரு அளவுபகாலிலும் ஒவ்சவாரு நிதலக்கு ஏற்ப தெத்தியம் உள்ளது. 

ஆன்மா மைதிற்கு பமல் நான்கு நிதலகளில் உள்ளது. 

ஆன்மீக மைிதன் மைிதனுள் இருக்கும் ெத்திய ேீவிய மைம் ஆகும். 

குணத்ததச் ெமர்ப்பணம் செய்வது, ஆளுதம மற்றும் தைித்துவத்தின் ெமர்ப்பணத்திற்கு வழி 

வகுக்கும். 

தைித்துவம் ேடம், உணர்வு, மைம் மற்றும் ஆன்மீக நிதலகளில் உள்ளது. 

எந்த ஒரு அன்பரும் ெமர்ப்பணத்தின் இந்த அடுத்தடுத்த நிதலகளில் நுதழயலாம். 

அவர் மிக உயர்ந்த வதக தைித்துவத்தத அதடயாமல் நிறுத்த பவண்டியதில்தல.  

ஒரு நுண்ணுணர்வாக அவரது ேடநிதல உந்துதல்களில் நிலவும் ஒரு விஷயத்தில், ஒரு 

பிரச்ெிதைதயத் தீர்க்கும் சபாருட்டாவது, இந்தச் ெக்திதயப் சபற்றுக் சகாள்வதற்காக ேீவன் 

விழிப்புறும்.  

செவிமடுக்காததுபபால் பதான்றுவது அகத்தில் மைம் ஒருமுகப்பட்டிருப்பதாகும்.  

இது திதகப்பின் காரணமாக இருக்கலாம். 

பகட்கும் திறதைபய இழக்கும் அளவிற்கு அவன் திதகத்துப் பபாயிருக்கலாம். 

அவள் லிடியாவின் மீது கவைம் செலுத்தி, பிரச்ெிதைதய அதிகப்படுத்திக் சகாண்டிருந்தாள். 

அவன் எலிெசபத் மீது கவைம் செலுத்தி, தீர்வுக்கு ெக்தி அளித்துக் சகாண்டிருந்தான். 

இது ஒரு சபாதுவாை தவறாகும். 

இதடவிடாத அன்தை அதழப்பு உள்ளத்தில் ஒரு வித மகிழ்ச்ெிதய ஏற்படுத்தும். இது ஆர்வத்தின் 

குறியீடாகும். 

ஒரு பிரச்ெிதைதயத் தீர்ப்பதற்காக அன்தைதய அதழப்பது பிரச்ெிதைதய நிதலசபறச் 

செய்கிறது. 

அன்தைதய நாம் தாமாகபவ விரும்பி அதழப்பது, அகத்திலிருந்து எழும் அதழப்பு, 

அதழப்பிலிருந்து எழும் ெந்பதாஷம் ஆகியதவ மைமார முயலும் ஒரு ஆன்மாவின் குறியீடுகள் 

ஆகும். 

அன்தை மூலமாகபவ எததயும் செய்யத் தீர்மாைிப்பது அதழப்பிற்கு உதவுகிறது. 

அன்தை அல்லாத உதவிதய நாடாமல் இருப்பதும் உடைடிப் பலதை அளிக்கும். 

அன்தைக்குச் செவி ொய்ப்பதுபபால் நிதைத்துக் சகாண்டு மற்றவர் கூறுவததக் பகட்டுக் 

சகாள்வது, பயாகத்தின் ொியாை நிதலயில் நம்தம இருத்துகிறது. 

அைந்தத்தத அகத்தினுள் ஒரு முதற பார்த்திருப்பவர் அதைால் ஆட்சகாள்ளப்படுவர். 

இது அந்தம் அைந்தத்தின்பால் ஈர்க்கப்படுவதாகும். 

அந்தம் அதன் அைந்தத்தத இவ்வாறு சபற்றுக்சகாள்கிறது. 

அைந்தம் அதன் தவிர்க்க முடியாத சுய இருத்ததல அளவுக்குட்பட்டதன் மீது சுமத்துகிறது.(p. 74) 

அளவுக்கு உட்பட்டது பதாற்றம் ஆகும், அைந்தம் உண்தம நிதலயாகும். 

அதலகள் ெமுத்திரத்தின் இயக்கங்களாகும், இது நிதர்ெைம்.  

நமது வாழ்க்தகதய அதலகளால் ஆைதாகவும் நம்தம அதனுள்ளிருக்கும் அைந்தமாகவும் பார்க்க 

பவண்டும். 

ெில நிமிடங்களின் உண்தமயாை உட்பார்தவ நமது இயக்கங்கள் நாம் உருவாக்கியபத என்பதத 

சவளிப்படுத்தும். 

அங்கு சபாறுதமயாக இருப்பது, கடலாக இருக்கும் சமௌைமாை வாழ்தவ, புருஷா அல்லது 

ஈஸ்வராவாகக்கூட சமதுவாக சவளிப்படுத்தும்.  

இது ஆன்மீகப் சபாறுதமயாகும். 

டார்ெி அவைது சொந்த உயர்ந்த காரணத்திற்காக, அந்தப் பரந்த சபாறுதமதயக் கதடப்பிடித்து, 

அதமதியாகி, செவிமடுக்காதது பபால் பதாற்றமளித்தான். 

ஆைால் அவபள பாதிக்கப்பட்டவள் ஆவாள். 

அந்தப் பற்றற்ற நிதலதய பமற்சகாள்ளக்கூடிய பார்தவயாளைாக அவன் இருந்தான்.  

லிடியாதவக் கண்டுபிடித்தது, டார்ெி தன்னுதடய பமலாை பகுதிதயக் கண்டுபிடிப்பதாகும். 

31. “He was walking up and down in earnest meditation.” 

It is significant Austen uses the word meditation. 

At this moment, Darcy ceased to be personal. 

His personal selfishness gave way to impersonal selflessness. 

Love is the secret and mystery of life has become true in his life. 
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In contemplating the possibility of being personally useful to his love, his character was sublimated to 

nobility. 

It was instantaneous; the change was infinite, miraculous. 

Meditation is the process of gathering all his energies to raise them high. 

A noble human choice makes one noble when acted upon. 

On seeing Mother which is Darshan, this happens to one spiritually. He is raised for that duration to the 

Supramental consciousness. 

One feels the vibration reaching the head and beyond as well as reaching down below to the feet and 

beyond. 

He who chooses at that moment Mother, belongs to Her in that measure. 

Human consciousness at that moment is transformed into Divine Consciousness. 

Divine Consciousness is the Divine acting in Nature for transformation. 

The Divine is born in Nature as its Consciousness so that the aspiration of Nature may be fully 

supported in evolution. 

Here we see in Darcy a transmutation instantaneously. 

It is an inner opening to love. 

Those who fall in love at first sight do so from such an opening. 

In Darcy that movement was there behind a thick veil. 

She violently tore off the veil at the proposal. 

On seeing the reward for his work, his lover there in flesh and blood, he rose to the occasion pouring 

himself into her. 

The visit to Lambton and dinner invitation were social, a big compromise. 

It had two repercussions of provocation and elopement. 

The elopement made his commitment more truly real and full. 

In theory every important act can be like that for the devotee. 

It was a moment of making a greater decision than he was used to. 

All important decisions require all one’s energies, ncluding the physical energies, directed by the mental 

Will. 

Till such a decision is executed, he may not be able to do anything else of importance. 

This is a decision beyond his duties, motivated by a goal which is far beyond his usual existence. 

Making such a decision is itself to be born in a wider Mental realm. 

One’s character cannot execute such a will. 

He should have effectively moved to his personality. 

Nations that are to act like that turn towards a new leadership. 

Darcy was to create a new centre of NEW leadership to make such a decision and have it executed. 

One who presides over Pemberley had already created a world of Mental responsibility that took care of its 

existence. 

Now such a responsibility must be widened and deepened before he took that decision. 

In this sense it was a creation of wider and deeper personality in him. 

For him it was a new birth at a higher level. 

The human personality is far more complex than that of the animal and is unique in the sense it admits of 

his upward evolution. 

Darcy at this moment was taking a decision to evolve psychologically. 

Man does not meet such an occasion in his life nor does he respond if he meets one. 

Darcy, as we know him till then, was not one meant for such an evolution or any evolution. 

He belonged to a very fixed type commonly known as the degenerate aristocrat. 

Such a personality does not contain the seeds of such a germination. 

In him it was not a mere Mental decision, but one which we may call the decision of his whole  

being. 

Thought that leads to action: 

1) Physical gain added to thought pushes it to action. 

2) Vital interest issuing from a thought releases the vital energy for action. 

3) Thought acquiring will, becomes Real-Idea, acts instantaneously. 
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Darcy’s idea of satisfying Elizabeth pushed him to action. 

Vital honour of Mr. Bennet led his thought to be effective in the subtle plane. 

Jane’s Mental ideal of not chasing Men energized her idea to change the situation. 

Elizabeth’s disinterested Goodwill for Jane moved all earth to act. 

Guaranteed Employment is a thought that generates the gain of economic security to all labouring classes, 

will move them to action. 

Economic equality appeals to all populations and can move them to action but their own secret ambition to 

become capitalists withstands them. 

In the Mind of the innumerable idealists of political equality, the thought refuses to become will because of 

the perception that culture abides with the rich. Respectability of aristocracy by a deviousness becomes 

responsibility of wealth, culture is seen as a possession of wealth, not as accomplishment. 

In actual fact, culture when divorced from wealth particularly Money, better formulates itself as pure 

higher culture. This is a view that can make the Mental Ideal self-effectuating. 

Miserliness issuing out of poverty or hard work in early youth will prevent one seeing the higher value of 

pure culture. 

Selfishness is out of weakness. 

Lack of energy renders selfishness aggressive. 

Inability to comprehend hamstrings selflessness issuing out of selfishness. 

EU, an outgoing expression to others’ progress, is an expression of political generosity. 

Guaranteed Employment is generous socially. 

Insurance to guarantee full minimum wages at the average level of national income is the first 

readily possible step to that equality. 

Government taking it over to pay that premium is the best service Insurance can render to society. 

Reducing working hours is social endorsement of equality. 

“ஆழ்ந்து தியாைம் செய்வதுபபால் அவன் குறுக்கும் சநடுக்குமாக நடந்து சகாண்டிருந்தான்.” 

தியாைம் என்ற சொல்தல பேன் ஆஸ்டின் உபபயாகிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இந்தத் தருணத்தில் டார்ெி தைிப்பட்ட முதறயில் செயல்படவில்தல. 

அவைது தைிப்பட்ட சுயநலம் சபாதுவாை பரநலமாக மாறியது. 

காதல் வாழ்வின் ஒரு இரகெியம் மற்றும் மர்மம் என்பது அவைது வாழ்வில் உண்தமயாகி விட்டது. 

அவன் தைது காதலிக்கு தைிப்பட்ட முதறயில் பயனுள்ளவைாக இருக்கும் ொத்தியத்ததப்பற்றி 

நிதைத்துப் பார்த்தது அவைது குணத்தத பமலும் பமன்தமப்படுத்தியது. 

அது உடைடியாக நிகழ்ந்தது; மாற்றம் அைந்தமாக இருந்தது, அற்புதமாகவும் இருந்தது. 

அவைது அதைத்து ெக்திகதளயும் உயர்ந்த நிதலக்கு எடுத்துச் செல்ல, அவற்தறத் திரட்டும் 

செயல்முதற தியாைமாகும்.  

ஒரு பமன்தமயாை மைித விருப்பத்தின் பபாில் செயல்படும்சபாழுது அது ஒருவதர 

பமன்தமயாக்குகிறது. 

அன்தையின் தாிெைம் கிதடக்கும்சபாழுது இது ஒருவருக்கு ஆன்மீகாீதியாக நதடசபறுகிறது. 

அந்த பநரத்திற்கு அவர் ெத்திய ேீவியத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறார். 

ததலதயயும் அதற்கு அப்பாலும், கீபழ பாதத்ததயும் அதற்குக் கீபழயும் அதிர்வு சென்றதடவதத 

ஒருவர் உணருவார். 

அத்தருணத்தில் அன்தைதயத் பதர்ந்சதடுக்கும் ஒருவர் அந்த அளவில் அன்தைக்கு 

உாியவராவார். 

மைித ேீவியம் அத்தருணத்தில் சதய்வீக ேீவியமாக திருவுருமாறுகிறது. 

திருவுருமாறுவதற்காக சதய்வம் இயற்தகயில் செயல்படுவது சதய்வீக ேீவியமாகும். 

இயற்தகயின் ஆர்வம் பாிணாமத்தில் முழுதமயாக ஆதாிக்கப்பட இயற்தகயில் அதன் ேீவியமாக 

சதய்வம் அவதாிக்கிறது.  

இங்கு நாம் டார்ெியிடம் ஒரு உருமாற்றத்தத உடைடியாகப் பார்க்கிபறாம். 

இது காததல பநாக்கி அகம் விழிப்பதடவதாகும். 

கண்டதும் காதல் சகாள்பவர்கள் இத்ததகய விழிப்பு நிதலயிலிருந்து செயல்படுவர். 

டார்ெியிடம் அந்த இயக்கம் ஒரு அடர்த்தியாை திதரயின் பின்ைால் இருந்தது. 

திருமண பவண்டுபகாளின்பபாது அவள் வன்தமயாக அத்திதரதயக் கிழித்சதறிந்தாள். 
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தன்னுதடய செயலுக்குக் கிதடத்த பலதைப் பார்க்கும்பபாது, காதலிதயக் கண்முன் 

பார்க்கும்பபாது, அவன் அச்ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உயர்ந்து அவளிடம் தன்தை 

அர்ப்பணித்துக் சகாண்டான். 

லாம்ப்டனுக்கு விேயம் செய்தது, விருந்துக்கு அதழப்பு விடுத்தது ஆகியதவ ெமூகாீதியாைதவ, 

அது ஒரு சபாிய ெமரெமாகும். 

எாிச்ெலூட்டுதல், ஓடிப்பபாதல் என்று இரண்டு வதகயாக இது எதிசராலித்தது.  

ஓடிப்பபாகும் நிகழ்வு அவைது சபாறுப்தப பமலும் உண்தமயாைதாகவும், 

முழுதமயாைதாகவுமாக்கியது. 

தத்துவாீதியாக ஒவ்சவாரு முக்கியமாை செயலும் ஒரு அன்பருக்கு இவ்வாறு இருக்க முடியும். 

அவன் எப்சபாழுதும் செயல்படுவததக் காட்டிலும் பமலும் சபாிய தீர்மாைத்தத எடுக்க பவண்டிய 

தருணமாக அது இருந்தது. 

எல்லா முக்கியமாை தீர்மாைங்களுக்கும், ேடநிதல ெக்திகள் உள்பட, மை உறுதியிைால் 

வழிநடத்தப்படும் ஒருவரது அதைத்து ெக்திகளும் பததவப்படும்.  

இத்ததகய ஒரு தீர்மாைம் செயல்படுத்தப்படும்வதர பவறு எந்த முக்கியமாை ஒன்தறயும் 

அவைால் செய்ய இயலாது. 

இது அவைது கடதமகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தீர்மாைம் ஆகும். அவைது வழக்கமாை 

இயல்பிற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இலக்கிைால் இது தூண்டப்படுகிறது. 

இத்ததகய ஒரு தீர்மாைபம பமலும் பரந்த மைதின் எல்தலயில் உருவாக பவண்டும். 

ஒருவரது குணம் இத்ததகய ஒரு உறுதிதயச் செயல்படுத்த முடியாது. 

அவன் தன்னுதடய ஆளுதமதய பநாக்கித் திறம்பட நகர்ந்திருக்க பவண்டும். 

இவ்வாறு செயல்பட பவண்டிய நாடுகள் புதிய ததலதமதய பநாக்கித் திரும்புகின்றை. 

இத்ததகய ஒரு தீர்மாைம் எடுக்கவும், அததச் செயல்படுத்தவும், புதிய ததலதமயின் புதிய 

தமயத்தத டார்ெி உருவாக்க பவண்டி இருந்தது. 

சபம்பர்லிக்குத் ததலதமத் தாங்குபவர், அததக் கவைித்துக்சகாள்ள ஏற்கைபவ மைாீதியாை ஒரு 

சபாறுப்பின் உலகத்தத உருவாக்கியிருந்தார். 

இப்சபாழுது அந்தத் தீர்மாைத்தத எடுப்பதற்கு முன், அத்ததகய சபாறுப்பு சவகுவாக 

அதிகாிக்கப்பட பவண்டும். 

இந்த விதத்தில் இது அவைிடம் பமலும் பரந்த ஆழ்ந்த ஆளுதமதய உருவாக்கியது. 

இது அவனுக்கு ஒரு உயர்ந்த நிதலயில் ஏற்படும் ஒரு புதிய பிறப்பாக அதமந்தது. 

மைித ஆளுதம விலங்கினுதடயததக் காட்டிலும் பமலும் ெிக்கலாைது, மைிதைது பமல் பநாக்கிய 

பாிணாம வளர்ச்ெிதய அனுமதிக்கும் இது தைித்தன்தம வாய்ந்தது. 

இந்தத் தருணத்தில் டார்ெி மபைாாீதியாக வளர தீர்மாைம் எடுத்துக் சகாண்டிருந்தான். 

மைிதன் அவைது வாழ்வில் இத்ததகய ஒரு ெந்தர்ப்பத்ததச் ெந்திப்பதில்தல, அவ்வாறு ஒன்தறச் 

ெந்தித்தாலும் அதற்கு மறுசமாழி அளிப்பதில்தல. 

அதுவதர நாம் அறிந்த டார்ெி, இத்ததகய ஒரு பாிணாமத்திற்பகா அல்லது பவறு எந்த ஒரு 

பாிணாமத்திற்பகா உாியவைாக இருக்கவில்தல. 

அழிந்து வரும் உயர்குடியிைர் என்று சபாதுவாக அதழக்கப்படும் ஒரு நிதலயாை வதகதயச் 

பெர்ந்தவைாக அவன் இருந்தான். 

இத்ததகய ஒரு ஆளுதமதயக் சகாண்டவர் இவ்வாறு வளரக்கூடிய ஒரு வித்திதைக் 

சகாண்டவராக இருக்க மாட்டார். 

அவன் எடுத்தது சவறும் மைதின் தீர்மாைம் அல்ல, அவைது முழு ேீவனும் எடுத்த தீர்மாைம் அது 

எை நாம் கூறலாம். 

செயலுக்கு வழி வகுக்கும் எண்ணம். 

1) எண்ணத்துடன் பெர்க்கப்பட்ட ேடாீதியாை பலன் அததச் செயல்பட தவக்கிறது. 

2) எண்ணத்திலிருந்து எழும் உணர்வின் ஆர்வம் செயலுக்கு உணர்வின் ெக்திதய விடுவிக்கிறது. 

3) மைவுறுதிதயப் சபறும் எண்ணம், முழு எண்ணமாக மாறுகிறது, உடைடியாகச் செயல்படுகிறது. 

எலிெசபத்ததத் திருப்தியுறச் செய்யும் டார்ெியின் எண்ணம் அவதைச் செயல்படத் தூண்டியது. 

திரு சபன்ைட்டின் உணர்வின் மாியாதத சூட்சும நிதலயில் அவரது எண்ணம் பயனுள்ளதாக 

இருக்க வழிபகாலியது. 

ஆண்கதளப் பின்சதாடர்ந்து செல்லக் கூடாது என்ற பேனுதடய மைதின் இலட்ெியம் 

நிதலதமதய மாற்ற அவளது எண்ணத்திற்குச் ெக்தி அளித்தது. 

எலிெசபத்திற்கு பேன் மீது இருந்த தன்ைலமற்ற நல்சலண்ணம் உலகம் முழுவததயும் செயல்பட 

தவத்தது. 
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உறுதியாை பவதல வாய்ப்புத் திட்டம் சதாழிலாள வர்க்கத்திைர் அதைவருக்கும் சபாருளாதார 

பாதுகாப்பின் பலன்கதள உருவாக்கி அவற்தறச் செயல்படதவக்கும் ஒரு எண்ணமாகும்.  

சபாருளாதாரச் ெமத்துவம் அதைத்து மக்களுக்கும் ஏற்புதடயதாக இருக்கிறது, அவர்கதள இது 

செயல்பட தவக்கும், ஆைால் முதலாளி ஆக பவண்டும் எனும் அவர்களது இரகெியமாை ஆர்வம் 

அவர்கதளத் தடுக்கிறது. 

அரெியல் ெமத்துவத்தின் கணக்கிலடங்கா இலட்ெியவாதிகளின் மைதில், கலாச்ொரம் 

செல்வந்தர்களுக்கு உாியது எனும் கருத்து, இந்த எண்ணம் மை உறுதியாக மாறுவததத் 

தடுக்கிறது. வழி விலகிச் செல்வதன் மூலம் உயர்குடியிைாின் மாியாதத செல்வத்தின் சபாறுப்பாக 

மாறுகிறது, கலாச்ொரம் செல்வத்தின் ஒரு அதடயாளமாகக் கருதப்படுகிறது, ொததையாக அல்ல. 

உண்தமயில், செல்வத்திலிருந்து குறிப்பாகப் பணத்திலிருந்து விலகும் கலாச்ொரம், தூய உயர்ந்த 

கலாச்ொரமாக பமலும் ெிறப்பாகத் தன்தை உருவகப்படுத்திக் சகாள்கிறது. மைதின் இலட்ெியம் 

சுயமாக நிதறபவற இந்தப் பார்தவ உதவும். 

ஆரம்ப இளதமக் காலங்களில் ஏழ்தம அல்லது கடிை உதழப்பின் மூலம் எழும் கஞ்ெத்தைம், தூய 

கலாச்ொரத்தின் உயர்ந்த மதிப்தப ஒருவர் பார்ப்பததத் தடுக்கிறது. 

சுயநலம் பலவீைத்தால் எழுகிறது. 

சதம்பு இல்லாதது சுயநலத்ததத் தீவிரமாக்குகிறது. 

புாிந்துசகாள்ள இயலாதம சுயநலத்திலிருந்து உருவாகும் பரநலத்ததத் ததட செய்கிறது.  

மற்றவர்களது முன்பைற்றதிற்குக் காண்பிக்கப்படும் ஒரு சவளிப்பாடாை ஐபராப்பிய இதணயம் 

அரெியல் சபருந்தன்தமயின் ஒரு சவளிப்பாடு ஆகும். 

உறுதியாை பவதல வாய்ப்பு ெமூகாீதியாை சபருந்தன்தம ஆகும். 

பதெீய வருவாயின் ெராொி நிதலயில் முழு குதறந்தபட்ெ ஊதியம் அளிக்கப்படும் என்ற 

உத்திரவாதத்தின் காப்பீடு, அந்த ெமத்துவத்தின் முதல் உடைடியாக ொத்தியமாகும் படியாகும். 

அந்தக் காப்பீட்டுத் சதாதகதய அரொங்கபம செலுத்த முடிசவடுப்பது, காப்பீடு ெமூகத்திற்குச் 

செய்யும் மிகப் சபாிய பெதவயாகும். 

பவதல பநரத்ததக் குதறப்பது ெமூகம் ெமத்துவத்தத அங்கீகாிப்பதாகும். 

32. “His brow contracted his air gloomy.” 

His thought at that moment was of a character to move action in the atmosphere as well as in him. 

Will and thought are separate. 

In the measure they fuse, the rapidity of action increases. 

A thought fully self-contained is a pious wish. 

A will ready to act on its own will be brutal or chaotic. 

We have in Mind only meaningful actions that express thoughts. 

The unity we seek is there in the subconscious. 

All thoughts inherited are thoughts fused with the will. 

Action originates in thought as a conception and matures as will that endorses the thought. 

We are interested in this process. 

Force of Will accepting knowledge is in many ways. 

1) Will acquires strength of patience. 

2) Will enjoys not only action but the clarity of thought. 

3) One expression of that enjoyment is the sweetness of execution. 

4) Another expression is the beauty of the action. 

5) Beauty of thought is the same process but more powerful. 

6) Goodwill raises thought and will to the level of Truth. 

7) We call clarity the blending of light and force. 

8) Clarity of conception generates joy of thought by the will endorsing the validity of the thought. 

9) All these can be extended to society outside. 

10) The individual’s clarity of thought endorsed by the will of people outside is seen best in their JOY. 

11) Hence the power of sweet manners. 

12) Affectionate enquiry is a way of self-extension. 

13) My endorsing the thoughts of my colleagues leads to several others endorsing my thoughts. 

14) Our will approving of the wills of others outside depends on how much my own will endorses my 

thought. 

15) A grateful appreciation of public yearning creates such ideas. 
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Value of thought leading to action as a motto of WAAS. 

A thought in tune with the social aspiration gains the power of action. 

Should it be an ideal the society aspires for, the process will be quickened. 

Societies that suffer from ills wishing to get rid of them eagerly endorse such thoughts and feel an urge to 

implement them. 

These are historical opportunities that may or may not take shape as creative junctures. 

Greece supplies us with several such occasions. 

One such recent global opportunity presented itself three or four times but in the absence of appropriate 

leadership vanished into thin air. 

World government in 1945, again in 1990 and even prior to the two wars in the global empires Britain 

founded was the human aspiration. 

Absence of idealist leadership either in Individuals or in thought content allows those moments to go 

unnoticed. 

What can an organisation do with such a thought when it has one? 

The world is ready to accept such leadership and allow ACTS to follow. 

Guaranteed employment, abolition of nuclear arms, and ecology are partial facets of a centrally pressing 

ideal of government – World Government. 

The facets of such a thought are innumerable and endless. 

Collection of all such facets to be structured into a powerful concept is no mean effort of thinkers whose 

thoughts naturally lead. 

Construction of a concept into one of Power is like assembling the parts of a machine into a working 

whole. A better example will be the blending of rhythmic movement, verbal formation with thought 

substance, the soul’s vision of Truth at their highest intensity creating Mantric Poetry. 

In an organisation it is done by a fuller appreciation of the other Man’s view so that the power of his 

personality will be released. 

Unanimity thus achieved is a centre of world power. 

It moves action because it reflects the forces of potential action in the aspiring society. 

An Idealist is a world in himself. 

One Man’s perfection can still save the world. (p. 531- Savitri) 

Darcy perhaps came to propose; she proposed through an action. 

Prayer to Mother acts through known ways successively exhausting each level of resources. 

Only when there is no known social, psychological, life resources are there, grace acts. 

Those resources are there that come from shakti, viryam, deiva prakriti. 

Finally faith is born, grace acts. 

Consecration is complete when it goes behind space, which means one overcomes the senses. 

Senses suspending themselves is the index. 

A further stage is its going behind Time. 

Going behind Time one is in Spirit. 

It is indicated by Time fleeing. 

It is easy to distinguish it from the fleeting Time out of deep vital interest. 

The spiritual elevation will indicate the difference. 

Something expected to happen after many years occurring Now is one indication. 

Darcy had a marriage proposal on his lips. 

Life proposed to him to widen and deepen his personality. 

Life proposes through actions outside the routine. 

Vivek leaving his house when Raghu is making a serious proposal is life’s way of telling us that our plane 

of receptivity has holes. 

It is a spiritual revelation in life. 

To know exactly what it is, is perfect knowledge of life. 

To be able to rectify it, is to have power over life in such matters. 

Knowledge that is power here will prevent any such lapse in future. 

Knowledge that is power is will in action. 

Joy there opens further opportunities for progress as JOY is the experience of exercise of power. 
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Once such an opening is there, it does not close by itself. 

It is Man who chooses to close it. 

“அவைது புருவம் சுருங்கி, சூழல் துயருற்று இருந்தது.” 

அந்தத் தருணத்தில் அவைது எண்ணம், சூழலிலும், அவனுள்ளும் செயதல நகர்த்தும் தன்தமதயக் 

சகாண்டிருந்தது. 

மை உறுதியும், எண்ணமும் சவவ்பவறாைதவ. 

அதவ ஒன்றாக இதணயும் அளதவப் சபாறுத்து செயலின் பவகம் அதிகாிக்கும். 

முழுதமயாை தன்ைிதறவு சகாண்ட ஒரு எண்ணம் ஒரு உண்தமயாை விருப்பமாகும். 

ஒரு விருப்பம் தாைாகபவ செயல்படத் தயாராக இருப்பது, சகாடூரமாைதாக இருக்கும் அல்லது 

குழப்பமாக இருக்கும்.  

எண்ணங்கதள சவளிப்படுத்தும் அர்த்தமுள்ள செயல்கள் மட்டுபம நம் மைதில் இருக்கும். 

நாம் நாடும் ஒற்றுதம ஆழ்மைதில் உள்ளது. 

நாம் சபற்றுள்ள அதைத்து எண்ணங்களும், மை உறுதியுடன் இதணந்துள்ள 

எண்ணங்கபளயாகும். 

செயல் ஒரு கருத்தாக எண்ணத்தில் உதயமாகி, எண்ணத்தத அங்கீகாிக்கும் மை உறுதியாக 

முதிர்ச்ெி சபறுகிறது. 

இந்தச் செயல்முதறயில் நாம் ஆர்வம் சகாண்டுள்பளாம். 

மை உறுதியின் ெக்தி பலவித வழிகளில் அறிதவ ஏற்கிறது. 

1) மை உறுதி சபாறுதமயின் வலிதமதயப் சபறுகிறது. 

2) மை உறுதி செயதல மட்டுமல்லாமல் எண்ணத்தின் சதளிதவயும் அனுபவிக்கிறது. 

3) அந்தச் ெந்பதாஷமாை அனுபவத்தின் ஒரு சவளிப்பாடு இைிதமயாை செயல்பாடாகும். 

4) மற்சறாரு சவளிப்பாடு செயலின் அழகு. 

5) எண்ணத்தின் அழகும் அபத செய்முதறதான், ஆைால் பமலும் ெக்திவாய்ந்தது. 

6) நல்சலண்ணம், எண்ணம் மற்றும் மை உறுதிதய உண்தமயின் நிதலக்கு உயர்த்துகிறது. 

7) மைத்சதளிதவ நாம் ஒளி மற்றும் ெக்தியின் கலதவ என்றதழக்கிபறாம். 

8) கருத்தாக்கத்தின் சதளிவு, எண்ணம் செல்லுபடியாவதத மை உறுதி ஆதாிப்பதன் மூலம் 

எண்ணத்தின் மகிழ்ச்ெியிதை உருவாக்குகிறது. 

9) இதவ அதைத்ததயும் சவளியில் ெமூகத்திற்கு விாிவுபடுத்தலாம். 

10) சவளியில் உள்ள மக்களின் விருப்புறுதியால் ஆதாிக்கப்பட்ட தைி மைிதைின் எண்ணத்தின் 

சதளிவு, அவர்களது ெந்பதாஷத்தில் ெிறப்பாகக் காணப்படுகிறது.  

11) இதுபவ இைிதமயாை நடத்ததகளுக்காை காரணமாகும். 

12) அன்புடன் விொாிப்பது சுய விாிவாற்றலின் ஒரு முதறயாகும். 

13) என்னுதடய நண்பர்களின் எண்ணங்கதள நான் ஏற்றுக்சகாண்டது, எைது கருத்துகதள 

பலரும் ஏற்றுக்சகாள்ள தவத்தது. 

14) நமது விருப்பம் சவளியில் உள்ள மற்றவர்களது விருப்பத்தத ஏற்பது, என்னுதடய சுய 

விருப்பம் எவ்வளவு தூரம் என்னுதடய எண்ணத்தத ஏற்கிறது என்பததப் சபாறுத்தது. 

15) சபாது மக்களின் ஆழ்ந்த விருப்பத்தத நன்றியுடன் பாராட்டுவது இத்ததகய கருத்துகதள 

உருவாக்குகிறது. 

செயலுக்கு வழி வகுக்கும் எண்ணத்தின் மதிப்பு WAAS-ன் குறிக்பகாளாக உள்ளது. 

ெமூக ஆர்வத்துடன் இதழந்திருக்கும் எண்ணம் செயலின் ெக்திதயப் சபறுகிறது. 

இது ெமூகம் ஆர்வப்படும் ஒரு இலட்ெியமாக இருக்க பவண்டும் எைில், செயல்முதற 

விதரவுபடுத்தப்படும். 

இடர்களால் துன்பப்படும் ெமூகங்கள், அவற்றிலிருந்து விடுபட விரும்பும்சபாழுது, இத்ததகய 

எண்ணத்தத ஆர்வமாக ஏற்றுக்சகாண்டு, அவற்தறச் செயல்படுத்தும் உந்துதலுடன் இருக்கும். 

இதவ வரலாறு பதடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஆகும். இதவ ஆக்கபூர்வமாை ெந்தர்ப்பங்களாக 

வடிவதமக்கப்படலாம், அல்லது இல்லாமலும் இருக்கலாம். 

இது பபான்ற பல ெந்தர்ப்பங்கதள கிபரக்க நாடு நமக்கு அளிக்கிறது. 

இத்ததகய ஒரு உலகளாவிய வாய்ப்பு ெமீபத்தில் மூன்று அல்லது நான்கு முதற எழுந்தது, ஆைால் 

ொியாை ததலதம இல்லாத காரணத்தால் அது இழக்கப்பட்டது. 

1945 மற்றும் 1990 ல் உலக அரொங்கமும், இரண்டு உலகப் பபார்களுக்கு முன்பப பிாிட்டன் 

ஸ்தாபித்த உலகளாவிய ொம்ரஜ்யங்களும்கூட மைித ஆர்வத்திைாபலபய உருவாைதவ ஆகும். 

தைிநபாிபலா அல்லது எண்ணத்தின் ொரத்திபலா இலட்ெியமாை ததலதம இல்லாத 

காரணத்திைால், இந்தத் தருணங்கள் கவைிக்கப்படாமபலபய மதறந்து விட்டை. 
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இத்ததகய ஒரு கருத்து ஒரு அதமப்பிற்கு இருக்குபமயாைால், அதத தவத்து அது என்ை செய்ய 

முடியும்? 

இத்ததகய ததலதமதய ஏற்றுக்சகாள்ளவும், செயல்கள் பின்சதாடர அனுமதிக்கவும் உலகம் 

தயாராக உள்ளது.  

உறுதியாை பவதல வாய்ப்பு, அணு ஆயுத ஒழிப்பு, சுற்றுச் சூழல் ஆகியதவ உலக அரொங்கத்தின் 

முக்கியமாை உடைடியாை இலட்ெியங்களின் பகுதியாை அம்ெங்களாகும். 

இத்ததகய எண்ணத்தின் அம்ெங்கள் அளவற்றதவ, முடிவற்றதவ. 

இது பபான்ற அதைத்து அம்ெங்கதளயும் ஒன்று திரட்டி ெக்திவாய்ந்த கருத்தாக கட்டதமப்பது, 

எண்ணங்களால் வழி நடத்தும் ெிந்ததையாளர்களுக்கு ொதாரண முயற்ெி அல்ல. 

ஒரு கருத்தத ஒரு ெக்தியாகக் கட்டதமப்பது ஒரு இயந்திரத்தின் பாகங்கதள இதணத்து அதத 

இயங்கும் ஒரு முழு இயந்திரமாக மாற்றுவது பபான்றது. தாள ெந்தத்தத ஒருங்கிதணத்து, 

எண்ணத்தின் ொரத்பதாடு வார்த்ததகதள வடிவதமத்து, ெத்தியத்ததப் பற்றிய ஆன்மாவின் 

பார்தவ அதன் உச்ெகட்ட தீவிரத்துடன் மந்திர ெக்தி வாய்ந்த கவிததயாக உருவாக்குவது ெிறந்த 

உதாரணமாக இருக்கும்.  

ஒருவரது ஆளுதமயின் ெக்தி சவளிப்படும் வதகயில் அவரது கருத்தத முழுதமயாகப் 

பாராட்டுவதன் மூலம் இது ஒரு நிறுவைத்தில் செய்யப்படுகிறது. 

இவ்வாறு சபறப்பட்ட ஏபகாபித்த கருத்து உலக ெக்தியின் ஒரு தமயமாகும். 

ஆர்வமுள்ள ெமுதாயத்தில் ொத்தியமாகும் செயற்பாட்டின் ஆற்றல்கதள இது பிரதிபலிப்பதால், 

இது செயதல இயக்குகிறது. 

ஒரு இலட்ெியவாதிக்கு அவபை ஒரு உலகமாவான். 

ஒரு மைிதைது பூரணத்துவம் இன்ைமும் உலகத்ததபய காப்பாற்ற முடியும்.(p. 531- Savitri) 

டார்ெி ஒருபவதள திருமண பவண்டுபகாள் விடுக்க வந்திருப்பான்; ஒரு செயல் மூலம் அவள் 

அததைச் செய்தாள். 

அன்தைக்குச் செய்யப்படும் பிரார்த்ததை அறியப்பட்ட வழிகள் மூலம், ஒவ்சவாரு நிதல 

வளங்கதளயும் முழுவதுமாகப் பயன்படுத்திக் சகாண்டு சதாடர்ந்து செயல்படுகிறது. 

சதாிந்த ெமூகாீதியாை, மபைாாீதியாை, வாழ்வின் ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லாதபபாது மட்டுபம 

அருள் செயல்படுகிறது. 

ெக்தி, வீர்யம், சதய்வ பிரகிருதி மூலம் அந்த வளங்கள் கிதடக்கின்றை.  

இறுதியாக நம்பிக்தக பிறக்கிறது, அருள் செயல்படுகிறது. 

ெமர்ப்பணம் இடத்ததக் கடந்து செல்லும்சபாழுது முழுதம அதடகிறது. அப்சபாழுது 

உணர்வுகதள ஒருவர் சவற்றி சகாள்கிறார் என்று சபாருள். 

உணர்வுகள் தாமாகபவ செயலற்று நிற்பது குறியீடாகும். 

அது காலத்தின் பின்ைால் செல்வது அடுத்த கட்டமாகும். 

காலத்தின் பின்ைால் செல்லும்பபாது ஒருவர் ஆன்மாவில் உள்ளார். 

காலம் விதரந்து செல்வதன் மூலம் அது சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது. 

ஆழ்ந்த உணர்வின் ஆர்வத்திைால் விதரந்து செல்லும் காலத்திலிருந்து இததச் சுலபமாக 

பவறுபடுத்திக் காண முடியும். 

ஆன்மீக ஏற்றம் இந்த வித்தியாெத்ததச் சுட்டிக் காட்டும். 

பல வருடங்களுக்குப் பின்ைால் நடக்கப் பபாவது இப்சபாழுபத நதடசபறுவது ஒரு 

அறிகுறியாகும். 

டார்ெி திருமண பவண்டுபகாள் விடுக்கும் தறுவாயில் இருந்தான். 

அவனுதடய ஆளுதமதய விாிவுபடுத்தவும், ஆழப்படுத்தவும் வாழ்வு அவனுக்கு பவண்டுபகாள் 

விடுத்தது. 

வழக்கமாை நதடமுதறக்கு சவளிபய வாழ்வு செயல்கள் மூலம் பவண்டுபகாள் விடுக்கிறது. 

ரகு தீவிரமாக ஒரு திட்டத்தத எடுத்துதரக்கும்சபாழுது விபவக் வீட்தட விட்டு சவளிபயறுவது, 

நமது ஏற்புத்திறைின் நிதலயில் குதறகள் உள்ளதத வாழ்வு நமக்கு அதன் வழியில் கூறுவதாகும். 

இது வாழ்வில் ஒரு ஆன்மீக சவளிப்பாடு ஆகும். 

இது என்ை என்பதத ொியாக அறிந்துசகாள்வது வாழ்வின் பூரண அறிவாகும். 

இததைச் ொி செய்ய இயல்வது இது பபான்ற விஷயங்களில் வாழ்வின் மீது அதிகாரம் 

சகாண்டிருப்பதாகும். 

இங்கு ெக்தியாக இருக்கும் அறிவு எதிர்காலத்தில் இத்ததகய எந்த ஒரு தவற்தறயும் தடுக்கும். 

ெக்தியாக இருக்கும் அறிவு செயலின் உறுதியாகும். 
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ெக்தியின் செயல்பாடு அளிக்கும் அனுபவம் மகிழ்ச்ெி என்பதால், அங்கு மகிழ்ச்ெி பமலும் 

முன்பைற்றத்திற்காை வாய்ப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. 

இத்ததகய வாய்ப்பு ஏற்பட்டால், அது தாைாகபவ இழக்கப்படுவதில்தல. 

மைிதபை அதத இழக்கத் தீர்மாைிக்கிறான். 

33. “Her power was sinking; everything must sink under such a proof of family weakness.” 

As Darcy became aware of himself at his proposal, she now was deeply aware of what her family was. 

The Jnani rises to self-realisation through self-awareness. 

The social Man does not want to know of his earlier origins. 

What she showed him earlier psychologically, she now saw socially. 

Her inner fabric of personality dissolved at the touch of Lydia’s elopement. 

To her it was folly and thoughtlessness in Lydia. 

Now Lydia announced ‘it’ was her aspiration, an aspiration to persuade any Man to accept her enjoyment at 

sixteen years of age. 

It is the active presence of the earlier society’s promiscuousness in her nerves now insisting on 

rightful expression. 

Elizabeth saw her mother and she were from the gutter. 

Lydia’s elopement was the social horoscope of her mother’s family. 

That Wickham was the instrument of that destruction was the crux for her revelation. 

That she could fall in love with such a Man was no longer flattering to her feminine personality. 

Purity is the jewel of the feminine personality. 

It was her lot to know that truth cruelly in the presence of Darcy. 

It was a crushing blow to everything she valued. 

Even in that disgusting context the company of one whom she knew loved her was reassuring. She felt that 

support. Life made her reveal to Darcy what her family was. 

All moments of evolution are moments of the fuller opening of the subconscious. In her case it was the 

subliminal that opened as the superconscient Darcy was there to meet the subconscious in her. 

A devotee who comprehends even a part of what Mother is to him either in psychology or yoga will 

find his faculty of comprehension dissolve and leave him in waking Samadhi. 

I know every devotee especially ladies who came to Mother in oppressive economic delineations of 

emerging middle classes of the 80s who now find themselves at the other higher side of the spectrum of 

socially evolutionary progress, in reviewing the various stages of their inner and outer growth will find 

infinite creative energy of Modern Prosperity. I have put it in today’s context as one hundred crores of 

rupees. 

In the last two hundred years the world has progressed crossing two hundred watersheds. Since 1910 and 

even from 1872 those developments have been subconsciously organised and codified. It was in 1914 He 

started writing in English. English is an European vernacular language. In spite of Shakespeare the English 

prose could come nowhere near the Italian or Spanish or even Russian tongues, not to speak of the rich 

massive intellectuality of the French. He gave English its social dynamism to become the world language. It 

was at this period Russell took the socially creative attitude to English prose and delivered it from the 

cumbersome length of the Victorian era and rendered it into an elegant simplicity of the Post-War thinking. 

The effort of Russell, by this route, benefitted by Sri Aurobindo’s linguistic energy. Russell was born in 

1872. The world went out of its way to recognize the philosopher in him for his literary attainment. Should 

thinkers be found in economics, law, politics, there is as much in each field for them to assimilate and 

give the world. The assimilation can be done in a year or two but the intellectual self-giving can be spread 

over hundred full years, as the individual thinker will find his stream self augmenting as a river is on its 

journey. In fact it will be reinforced by his own creativity and that of the social creativity taking the addition 

to the level of original social evolution. It is my view that Mother’s Consciousness into which the 

organisational Society will evolve into a centre of creative thoughts, will disseminate original ideas all 

over the world. It is a life time achievement for any idealist in any direction as long as it remains in the 

ambit of Sri Aurobindo’s Consciousness. 

In periods of transition structures dissolve. 

Psychologically it feels like fainting; Mentally, it is confusion. 

A devotee’s attitude is to consciously destructure the being which leads to consecration. 
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It gives an opening to the active forces of society or life. 

In yoga it is the forces of spirit that enter one. 

Prayers when answered, such forces enter and accomplish. 

We understand an answer by physical or other causes. 

None of those causes in isolation or in combination can answer a prayer. 

What answers is the Force through such causes. 

The Force can do so without resorting to such instrumentation. 

We forget that Darcy could have failed to discover Wickham, Wickham when discovered could have 

refused to marry Lydia, even these two positive developments need not necessarily have led to Jane’s 

wedding and Darcy’s proposal. 

It is entirely in God’s hands, has LOST all its original freshness of Force, as it has entered in our daily mode 

of thinking. 

To see the truth of it is to see infinity or God in actions. 

Ours is such a mature culture that so profound a thought has come to be used in so meaningless a fashion. 

The scientist cannot discover that Truth. 

Any religious Man or a member of a spiritual culture can discover it by prolonged Tapas. 

Devotees can FEEL it if they remain open to Her consciousness. 

Day in and day out we hear dying Men are saved from the jaws of death. 

Everything – event, act, idea – that cannot accomplish itself in social consciousness, devotee see 

accomplished in Her consciousness. 

They see the result, not the Process. 

They must see the essence, rahman. 

Mind or vital cannot see. 

The Psychic can see. 

Man with a vengeance moves away from what She offers. 

Goodwill can help one to see it. 

“அவளுதடய ெக்திதய இழந்து சகாண்பட வந்தாள்; தன் குடும்பத்திைாின் இத்ததகய 

பலவீைத்தால் இைி எல்லாபம மூழ்கித்தான் ஆக பவண்டும்.” 

திருமண பவண்டுபகாள் விடுத்தசபாழுது தன்தைப்பற்றி டார்ெி அறிந்துசகாண்டதுபபால், 

தன்னுதடய குடும்பத்ததப்பற்றி அவள் தற்சபாழுது நன்கு சதாிந்து சகாண்டாள். 

சுய விழிப்புணர்வின் மூலம் ஞாைி சுய உணர்தல் நிதலக்கு உயருகிறான்.  

ெமூகாீதியாை மைிதன் தன்னுதடய ஆரம்ப நிதலதயப்பற்றித் சதாிந்துசகாள்ள விரும்புவதில்தல. 

ஆரம்பத்தில் உளவியல்ாீதியாக அவனுக்கு உணர்த்திய எலிெசபத், அதத இப்சபாழுது 

ெமூகாீதியாகப் பார்த்தாள். 

லிடியா ஓடிப்பபாவதன் மூலம் எலிெசபத்தின் அக ஆளுதம கதரந்தது. 

அது லிடியாவின் முட்டாள்தைமாகவும், பயாெதையற்ற செயலாகவும் அவளுக்குத் பதான்றியது. 

‘அதுபவ’ தன்னுதடய ஆர்வம் எை லிடியா இப்சபாழுது அறிவித்தாள், பதிைாறு வயதில் 

அவளுதடய ெந்பதாஷத்தத ஏற்றுக்சகாள்ளும் எந்த ஒரு மைிததையும் இணங்க தவக்கும் ஆர்வம் 

அது. 

முந்ததய ெமுதாயத்தின் வதரமுதறயற்ற நிதல அவளது உணர்வில் தீவிரமாக இருப்பது 

இப்சபாழுது ொியாை சவளிப்பாட்டிற்கு வற்புறுத்துகிறது. 

தன்னுதடய தாயாரும், லிடியாவும் ொக்கதடயிலிருந்து வந்தவர்கதளப் பபாலிருந்ததத எலிெசபத் 

பார்த்தாள்.  

லிடியாவின் ஓடிப்பபாதல், அவளுதடய தாயார் குடும்பத்தின் ெமூகாீதியாை ோதகமாகும். 

அந்த அழிவின் கருவியாக விக்காம் இருந்தது அவளது சவளிப்பாட்டிற்கு முக்கியமாைதாக 

இருந்தது. 

இத்ததகய ஒரு மைிதன் மீது காதல் எழும் என்பது இைியும் அவளது சபண்தமயின் ஆளுதமக்குப் 

சபருதம தருவதாக இல்தல.  

தூய்தம சபண்தமயின் ஆளுதமயின் அணிகலன் ஆகும். 

அந்த உண்தமதய டார்ெியின் முன்ைிதலயில் அவள் சகாடூரமாை முதறயில் உணர்ந்தாள். 

அவள் மதித்த அதைத்திற்கும் கிதடத்த மிகப் சபாிய அடியாக அது இருந்தது. 
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அந்த அருவருப்பாை சூழலிலும், அவதள பநெித்த ஒருவர் அவளுடன் இருந்தது அவளுக்கு 

ஆறுதலாக இருந்தது. அந்த ஆதரதவ அவள் உணர்ந்தாள். அவள் குடும்பம் எப்படிப்பட்டது 

என்பதத வாழ்வு அவதள டார்ெியிடம் கூற தவத்தது. 

பாிணாம வளர்ச்ெியின் அதைத்துத் தருணங்களும் ஆழ்மைம் முழுதமயாக விழிப்பதடயும் 

தருணங்களாகும். உயர் நிதலயில் இருந்த டார்ெி அவளுதடய ஆழ்மைதத ெந்திக்க அங்கு 

இருந்ததிைால், அவள் விஷயத்தில் அடிமைம் விழிப்பதடந்தது. 

மை நிதலயிபலா அல்லது பயாகத்திபலா அன்தை தைக்கு யார் என்பததச் ெிறிதளவாவது ஒரு 

அன்பர் புாிந்துசகாண்டால், அவர் தைது புாிந்துசகாள்ளும் ஆற்றல் கதரந்து, தான் விழிப்பு நிதல 

ெமாதியில் இருப்பததக் காண்பார். 

1980-ம் ஆண்டு வாக்கில் அன்தையிடம் வந்த பமாெமாை சபாருளாதாராீதியில் இருந்த நடுத்தரக் 

குடும்பத்ததச் பெர்ந்த அன்பர்கள், குறிப்பாகப் சபண் அன்பர்கள், அவர்களது இன்தறய 

ெமூகாீதியாை பாிணாம முன்பைற்றத்தததக் காணும்பபாது, அவர்களது அக, புற வளர்ச்ெியின் 

பல்பவறு நிதலதய ஆராய்ந்து பார்த்தால், இன்தறய செல்வ வளத்தின் அளவற்ற பதடப்பாற்றல் 

சகாண்ட ெக்திதயக் காண்பர். இன்தறய கால கட்டத்தில் இந்நிதலதய நான் நூறு பகாடி எை 

விவாித்துள்பளன். 

கடந்த இருநூறு வருடங்களில் உலகம் முக்கியமாை இருநூறு நிகழ்வுகதளத் தாண்டி 

முன்பைறியுள்ளது. 1910-ஆம் ஆண்டு முதல், ஏன் 1872 முதபல இந்த முன்பைற்றங்கள் யாவும் 

ஆழ்மைதில் முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளை, ெீராக்கப்பட்டுள்ளை. 1914ஆம் ஆண்டில் பகவான் 

ஆங்கிலத்தில் எழுதத் சதாடங்கிைார். ஆங்கிலம் ஐபராப்பாதவச் பெர்ந்த வட்டார சமாழியாகும். 

பஷக்ஸ்பியர் இருந்தும்கூட, ஆங்கில உதரநதட இத்தாலிய ஸ்பாைிஷ் அல்லது ரஷ்ய சமாழிகள் 

பபான்று முன்பைற்றம் அதடயவில்தல. வளமாை சபரும் அறிவுேீவியமாக விளங்கும் பிசரஞ்சு 

சமாழிதயப்பற்றிப் பபெபவ முடியாது. ஆங்கிலத்திற்குச் ெமூகாீதியாை ஆற்றதல அளித்த 

பகவாைால் அது உலக சமாழியாைது. இந்தக் காலக் கட்டத்தில்தான் ரஸ்ஸல் ெிக்கலாை நீண்ட 

உதரநதடதயக் சகாண்டிருந்த விக்படாாியன் காலத்து ஆங்கிலத்திற்கு ெமூக ஆக்கபூர்வமாை 

கண்பணாட்டத்தத அளித்து, பபாருக்குப் பிந்ததய ெிந்ததையின் பநர்த்தியாை எளிய நதட 

சமாழியாக மாற்றிைார். இவ்வாறு ரஸ்ஸலின் முயற்ெி ஸ்ரீ அரவிந்தரது சமாழியின் ஆற்றலால் 

பயைதடந்தது. ரஸ்ஸல் 1872ஆம் வருடம் பிறந்தவர். உலகம் அதன் இயல்தபயும் மிறி, அவரது 

இலக்கிய ொததையில் அவருள் இருந்த தத்துவ ஞாைிதய அதடயாளம் கண்டது. 

சபாருளாதாரம், ெட்டம், அரெியல் பபான்ற துதறயின் ெிந்ததையாளர்கள், இந்த ஒவ்சவாரு 

துதறயிலிருந்தும் உட்கிரகித்துக் சகாண்டு உலகத்திற்கு வழங்க ஏராளமாக உள்ளை. அந்த 

உட்கிரகிப்பு ஒன்று அல்லது இரண்டு வருடங்களில் செய்யப்படலாம். ஆைால் அறிவுொர்ந்த சுய 

அர்ப்பணத்திற்கு நூறு வருடங்கள்கூட ஆகலாம், நதி தன் பபாக்கில் ஓடிக்சகாண்டிருப்பதுபபால், 

ஒரு தைிப்பட்ட ெிந்ததையாளர் தைது ஓட்டம் சுய வளர்ச்ெி சபறுவததக் காண்பார். அவரது 

சொந்த பதடக்கும் திறைாலும், ெமூகத்தின் பதடப்பாற்றலாலும் வலுப்சபறும் அது, ஆரம்ப ெமூகப் 

பாிணாம நிதலக்கு கூடுதல் வளர்ச்ெிதய எடுத்துச் செல்லும். எைது பார்தவயில் ஒரு முதறயாை 

ெமூகம், பதடக்கும் எண்ணங்களின் தமயமாக அன்தையின் ேீவியத்திற்குள் உருவாகும், அதவ 

உலகம் முழுவதும் பரவும். எந்த ஒரு இலட்ெியவாதிக்கும் எந்தத் திதெயிலும் ஸ்ரீ அரவிந்தாின் 

ேீவியத்தின் எல்தலக்குள் இருக்கும்வதர, இது வாழ்நாள் ொததையாக இருக்கும். 

மாற்றம் ஏற்படும் காலங்களில் கட்டதமப்புகள் கதரகின்றை. 

உளவியல்ாீதியாக இது மயக்கம் அதடவது பபால இருக்கும்; மைாீதியாக குழப்பம் பபால் 

பதான்றும்.  

ேீவைின் கட்டதமப்தப தன்ைிதைபவாடு கதலக்கும் மபைாபாவம் ஒரு அன்பருக்கு இருந்தால் 

அது ெமர்ப்பணத்திற்கு வழி வகுக்கும். 

ெமூகம் அல்லது வாழ்வின் இயங்கும் ெக்திகளுக்கு இது ஒரு விழிப்பிதை அளிக்கிறது. 

பயாகத்தில் இது ஒருவருள் நுதழயும் ஆன்மாவின் ெக்திகள் ஆகும். 

பிரார்த்ததைகள் பலிக்கும்சபாழுது இத்ததகய ெக்திகள் நுதழந்து ொதிக்கும். 

ஒரு பதிதல நாம் ேடநிதல அல்லது பவறு காரணங்களால் புாிந்துசகாள்கிபறாம். 

அந்தக் காரணங்கள் எதுவும் தைித்பதா அல்லது இதணந்பதா பிரார்த்ததைக்குப் பதிலளிக்காது. 

பதிலளிப்பது அத்ததகய காரணங்களின் மூலம் எழும் ெக்திபய. 

அது பபான்ற கருவிகளின் துதணயின்றி ெக்தி செயல்படும். 

டார்ெியிைால் விக்காதமக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் பபாயிருக்கலாம், விக்காதமக் கண்டுபிடித்த 

பின்பும் அவன் லிடியாதவத் திருமணம் செய்துசகாள்ள மறுத்திருக்கலாம், இந்த இரண்டு 
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பநர்மதறயாை நிகழ்வுகள்கூட பேனுதடய திருமணத்திற்கும் டார்ெியின் திருமண 

பவண்டுபகாளிற்கும் வழி வகுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் என்பதத நாம் மறந்து விடுகிபறாம். 

இது முழுவதுமாக கடவுளின் தககளில்தான் இருக்கிறது, இது நமது அன்றாடம் ெிந்ததை செய்யும் 

முதறயில் நுதழந்துவிட்டபடியால், ெக்தியின் அதைத்து ஆரம்பப் புத்துணர்ச்ெிதய 

இழந்துவிட்டது.  

இதன் உண்தமதயக் காண்பது, செயலில் அைந்தததபயா அல்லது இதறவதைபயா 

காண்பதாகும். 

இத்ததகய ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து ஒரு அர்த்தமற்ற முதறயில் பயன்படுத்தப்படும் அளவிற்கு நமது 

கலாச்ொரம் முதிர்ச்ெி அதடந்துள்ளது. 

விஞ்ஞாைிகளால் அந்த உண்தமதயக் கண்டுபிடிக்க முடியாது. 

ஒரு ஆன்மீக ஆர்வம் சகாண்ட மைிதைாபலா அல்லது ஆன்மீகக் கலாச்ொரம் சகாண்ட 

ஒருவைாபலா நீண்ட நாள் தவத்தின் மூலம் இததக் கண்டுபிடிக்க முடியும். 

அன்தையின் ேீவியத்தத பநாக்கி அன்பர்கள் விழிப்புடன் இருந்தால், அவர்களால் இதத 

உணரமுடியும். 

இறக்கும் தருவாயில் இருப்பவர்கள் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவதத நாம் 

திைந்பதாறும் பகள்விப்படுகிபறாம்.  

ெமூக ேீவியத்தில் ொதிக்க முடியாத நிகழ்வு, செயல், கருத்து பபான்ற அதைத்தும் அன்தையின் 

ேீவியத்தில் ொதிக்கப்படுவதத அன்பர்கள் காண்கின்றைர். 

அவர்கள் பலதைக் காண்கின்றைர், செயல்முதறதய அல்ல. 

அவர்கள் ொரத்தத, பிரம்மத்ததக் காணபவண்டும். 

மைதாபலா அல்லது உணர்வாபலா காண முடியாது. 

தெத்தியத்திைால் காண முடியும். 

அன்தை அளிப்பதிலிருந்து மைிதன் ஒரு வன்மத்துடன் அகலுகிறான். 

நல்சலண்ணம் ஒருவதர இததக் காண உதவும். 

34. “Such a proof of family weakness, such an assurance of the deepest disgrace.” 

They are deep negative openings. 

Life is routine when we are on the surface. 

On the surface the finite acts in Time egoistically through Mind. 

Temperamental opening creates a ready response of life at the social level as temperament relates to social 

life. 

The breakdown here is beyond the temperamental opening. 

It touches the existence in society as a social entity. 

It evokes a response from all others at the level of their social existence. 

Social existence bases itself on physical social realities, not merely one’s temperament. 

Mr. Bennet’s calling on Bingley was at the level of social manners. 

Mr. Bennet’s refusal to prevent Lydia from going to Brighton was at the level of social behavior. 

He negatively allowed that social behavior where the wife negatively pushed. 

Darcy’s interference with Bingley was at the level of their social behavior. 

The power expressed was that of Darcy’s social character. 

Lydia’s initiative was outside social existence from her own physical urges. 

Charlotte’s invitation to Collins was from the same physical urges within the limits of social character and 

social behavior. 

Caroline’s advances were within the lowest limits of social behavior. 

Collins’s advances were within the lowest limits of social behavior. 

Collins had dynamism as powerful as social character but was negatively endowed. 

Mrs. Bennet’s dynamic initiatives were physical urges like those of Lydia, of one who was really outside 

society trying to enter the society at a very high level. 

The Gardiners acted from the level of social culture at the very highest level to which life responded 

opening in Darcy new creative levels of culture. 

Family, like society, is a reservoir of power. 

To have one seed sprout the plant produces thousands of seeds. 

To learn one word the child listens to it several thousand times. 

To create one leader society allows an enormous number to die. 
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It is true of all social achievements, skill, capacity, talent, ability, manners, behavior, character, personality, 

individuality, act, activity, system, organisation, institution, etc. 

All the unutilised energies accumulate as latent potentials. 

What is called luck is the unconscious surfacing of such energies by a chance act to yield great results. 

Man can learn this as a conscious possession. 

Mr. Bennet’s decision to pay his brother-in-law is one such. 

A society that consciously learns such attitudes can abridge centuries into decades. 

Families too can rise like this. 

The world today by a single stroke of pen can wipe out all her ills, by such a strategy. 

Such a strategy can raise India to be the Jagat Guru. 

For the birth of the Supramental Being He has such a strategy in Mind. 

Companies move from sixty lakhs sales to thirteen crores by doing so. 

Values are such tools. 

Organisational harmony releases such acts. 

Aspiration from the very centre – the Psychic – can act like that. 

As Drag did linking a country’s weakness to another country’s strength wiped out runaway inflation at 

once. 

Similarly in today’s world strength and strength; weakness and weakness; weakness and strength, 

complementary items, correlatives corresponding aspects can be worked upon. 

Within a country or family or organisation can we find such points. 

It can release latent energies. 

It can become a creative movement turning revolutions into evolutions. 

For a long time USA consumed 97% of its manufactured products. 

In all cultured societies, especially those of spiritual culture, the promise and proof of family values 

are always there. 

The individual is the key, his choice opens those strengths. 

National self-sufficiency is an idea that touches the value of Individuality in the society. 

Indian food crisis was seen as one of production. 

From 1946 till 1965 stalwarts failed as Food Ministers, earning the Food Ministry the unsavoury title grave 

digger for politicians. 

C. Subramaniam saw it in the light of the emerging Individual. 

He led him to scientific knowledge and offered him price protection from the market. 

What the U.S. settlers resorted to as Individuals for some centuries Government of India, rightly as the 

successor to the Freedom Movement came to do as a move of social evolution. 

Its success was fed by the psychological energies of the society that were in potential. 

Extensive research was done for the entire post war period discovering the powerful impact of insurance on 

GDP growth. 

As the computer discovered the relationship between beer and diaper, Pride and Prejudice and Dr. Thorne, 

establishing the correspondence between two aspects is an upward move in a self-organising social 

evolution. 

One step further, it can be used as a tool of knowledge to raise the GDP. 

Knowledge of social evolution based on knowledge of the Theory of creation, especially its process, yields 

more than one hundred principles each of which split into as many sub-rules.  

One of them is the rule of correspondence being creative of organisational power at the next higher level. 

Another is Life is resourceful to recognize the infinite significance of the infinitesimal especially as attitude. 

To recognize them as facts is most powerful. Omens arose out of such knowledge. 

I speak of creating such omens, perfect forms of formative energy releasing vast social revolutions. 

“குடும்பத்தின் பலவீைத்தின் இத்ததகய ஒரு ஆதாரம், இவ்வளவு சபாிய அவமாைத்தின் 

இத்ததகய ஒரு உத்திரவாதம்.” 

இதவ ஆழ்ந்த எதிர்மதறயாை வாய்ப்புகளாகும். 

நாம் பமல் மைதில் இருக்கும்சபாழுது வாழ்க்தக ஒபர மாதிாியாகச் செல்கிறது. 

பமல் மைதில் அளவுக்குட்பட்டது காலத்தில் மைதின் மூலம் அகந்ததயுடன் செயல்படுகிறது. 
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மைவுணர்வு ெமூக வாழ்வுடன் சதாடர்பு சகாண்டுள்ளதால், அதன் விழிப்புணர்வு வாழ்வின் 

உடைடியாை பதிதல ெமூக நிதலயில் உருவாக்குகிறது. 

இங்கு ஏற்படும் முறிவு மைவுணர்வின் விழிப்பிதைத் தாண்டி உள்ளது. 

ஒரு ெமூக அதமப்பாக இது ெமூகத்திலுள்ள வாழ்தவத் சதாடுகிறது.  

மற்ற அதைவாிடமிருந்தும் இது அவர்களது ெமூக வாழ்வின் நிதலயிலிருந்து ஒரு பதிதல 

வரவதழக்கிறது.  

ெமூக வாழ்வு ேடநிதல ெமூக நிதர்ெைத்தத அடிப்பதடயாகக் சகாண்டது, ஒருவரது 

மைவுணர்வுகளின் அடிப்பதடதய மட்டும் அல்ல. 

திரு சபன்ைட் பிங்கிலிதயச் ெந்தித்தது ெமூகாீதியாை மாியாததயின் நிதலயில் ஆகும்.  

லிடியா பிதரட்டனுக்குச் செல்வததத் தடுக்க திரு சபன்ைட் மறுத்தது ெமூகாீதியாை நடத்ததயின் 

நிதலயில் ஆகும். 

அவர் அந்த ெமூக நடத்தததய எதிர்மதறயாக அனுமதித்தார், அவரது மதைவிபயா 

எதிர்மதறயாக அதத ஆதாித்தாள்.  

பிங்கிலியின் விஷயத்தில் டார்ெியின் குறுக்கீடு ெமூக நடத்ததயின் நிதலயில் இருந்தது.  

சவளிப்பட்ட ெக்தி டார்ெியின் ெமூக குணத்தினுதடயது. 

லிடியாவின் தன்முதைப்பு ெமூக வாழ்விற்கு சவளிபய அவளது உடல் உந்துதலிைால் எழுந்த 

ஒன்றாகும். 

காலின்ஸுக்கு ொர்சலட் விடுத்த அதழப்பு ெமூகப் பண்பு மற்றும் ெமூக நடத்ததயின் 

எல்தலகளுக்குட்பட்ட அபத ேடநிதல உந்துதலிைால் எழுந்ததாகும். 

காரலினுதடய முயற்ெிகள் ெமூக நடத்ததயின் மிகவும் கீழாை நிதலயின் எல்தலக்குள் இருந்தை. 

காலின்ஸினுதடய முயற்ெிகள் ெமூக நடத்ததயின் மிகவும் கீழாை நிதலயின் எல்தலக்குள் 

இருந்தை. 

ெமூகத்தின் பண்பின் ெக்திக்கு நிகராக காலின்ஸின் ஆற்றல் இருந்தது, ஆைால் எதிர்மதறயாக 

இருந்தது. 

திருமதி சபன்ைட்டின் ஆற்றல்வாய்ந்த தன்முதைப்புகள் லிடியாவினுதடயததப் பபால் 

உடல்ாீதியாை உந்துதல்கள் ஆகும். அதவ ெமூகத்திற்கு சவளியிலிருந்து மிகவும் உயர்ந்த 

நிதலயில் ெமூகத்திற்குள் நுதழயும் ஒருவருதடயததப்பபால் இருந்தை. 

கார்டிைர் தம்பதிகள் ெமூகக் கலாச்ொரத்தின் மிக உயர்ந்த நிதலயிலிருந்து செயல்பட்டைர், இது 

கலாச்ொரத்தின் புதிய பதடப்பாற்றலுதடய நிதலகதள டார்ெியிடம் சவளிப்படுத்தியது. 

குடும்பம் ெமூகத்ததப் பபால் ெக்தியின் ஒரு பெமிப்பு இடமாக இருந்தது. 

ஒரு விதத முதளப்பதற்கு செடி ஆயிரக்கணக்காை விததகதள உருவாக்குகிறது. 

ஒரு வார்த்தததயக் கற்றுக்சகாள்ள குழந்தத அததப் பல ஆயிரம் முதற பகட்கிறது. 

ஒரு ததலவதை உருவாக்க ெமூகம் ஏராளமாை மைிதர்கதள இழக்கிறது. 

ெமூகாீதியாை ொததைகள், செயல்திறன், ஆற்றல், திறதம, திறன், பழக்க வழக்கங்கள், நடத்தத, 

குணம், ஆளுதம, தைித்துவம், செயல், நடவடிக்தக, ஒழுங்குமுதற, அதமப்பு, நிறுவைம் பபான்ற 

அதைத்திற்கும் இது சபாருந்தும். 

பயன்படுத்தப்படாத ெக்திகள் அதைத்தும் மதறந்திருக்கும் திறைாகக் குவிகின்றை. 

இத்ததகய ெக்திகள் ஒரு தற்செயலாை நிகழ்வின் மூலம் நம்தம அறியாமபலபய சவளிப்பட்டு, 

சபாிய பலன்கதள அளிக்கும் வதகயில் செயல்படுவதத நாம் அதிர்ஷ்டம் என்றதழக்கிபறாம்.  

மைிதன் இதத ஒரு தன்னுணர்வுடன் கூடிய உதடதமயாக கற்றுக்சகாள்ளலாம். 

திரு சபன்ைட் தன்னுதடய தமத்துைருக்கு பணத்ததத் திருப்பித் தர முடிசவடுத்தது இத்ததகய 

ஒன்றாகும். 

இத்ததகய அணுகுமுதறகதள தன்னுணர்வுடன் கற்றுக்சகாள்ளும் ஒரு ெமூகம் நூற்றாண்டுகதள 

பல பத்தாண்டுகளாகச் சுருக்கிவிடும். 

குடும்பங்களும் இது பபால் உயரலாம். 

ஒபர ஒரு எழுத்தின் மூலம் இத்ததகய உபாயம் இன்தறய உலகின் துன்பங்கள் அதைத்ததயும் 

அகற்றி விடலாம். 

இத்ததகய ஒரு உபாயம் இந்தியாதவ ேகத்குருவாக உயர்த்த முடியும். 

ெத்திய ேீவன் பிறப்பதற்கு இத்ததகய ஒரு உபாயம் பகவாைின் மைதில் இருந்தது. 

இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நிறுவைங்கள் அறுபது இலட்ெம் விற்பதையிலிருந்து பதிமூன்று 

பகாடிக்கு உயர்கின்றை. 

பண்புகள் இத்ததகய கருவிகள் ஆகும். 

நிறுவைத்தின் சுமுகம் இது பபான்ற செயல்கதள விடுவிக்கிறது.  
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தமயத்திலிருந்து – தெத்தியத்திலிருந்து எழும் ஆர்வத்திைால் இது பபால் செயல்பட முடியும். 

Drag செய்ததுபபால் ஒரு நாட்டின் பலவீைத்தத மற்சறாரு நாட்டின் பலத்துடன் இதணத்தது 

உச்ெத்தில் இருந்த பணவீக்கத்தத உடைடியாக அழித்தது. 

இபதபபால் இன்தறய உலகத்தில் வலிதமயும்- வலிதமயும், பலவீைமும்- பலவீைமும், 

பலவீைமும்- வலிதமயும், உடன்பாடாை சபாருட்கதளயும்- சதாடர்புதடய ஏற்புதடய 

அம்ெங்கதளயும் இவ்வாறு செயல்பட தவக்கலாம். 

ஒரு நாடு, குடும்பம் அல்லது நிறுவைத்தினுள் இத்ததகய இடங்கதள நாம் காண முடியுமா? 

உள்ளுதற ெக்திகதள இது விடுவிக்கும். 

புரட்ெிகதள வளர்ச்ெிகளாக மாற்றவல்ல ஆக்கபூர்வமாை இயக்கமாக இது மாறலாம். 

நீண்ட காலமாக அசமாிக்கா, தான் உற்பத்தி செய்த சபாருட்களில் 97% -ஐ தாபை பயன்படுத்தி 

வந்தது. 

எல்லா பண்பட்ட ெமூகங்களிலும், முக்கியமாக ஆன்மீகக் கலாச்ொரத்தில், குடும்பப் பண்புகளின் 

வாக்குறுதியும், நிரூபணமும் எப்சபாழுதும் உள்ளை.  

மைிதபை இதற்குத் திறவுபகாலாவான், அந்த வலிதமகதள அவைது விருப்பம் செயல்பட 

தவக்கிறது. 

நாட்டின் தன்ைிதறவு எனும் கருத்து ெமூகத்திலுள்ள தைித்துவத்தின் பண்பிதைத் சதாடுகிறது. 

இந்தியாவில் எழுந்த உணவுப் பற்றாக்குதற சநருக்கடி, உற்பத்தியில் ஒன்றாகப் பார்க்கப்பட்டது. 

1946 -ஆம் ஆண்டு முதல் 1965-ஆம் ஆண்டுவதர பல வல்லவர்கள் உணவு மந்திாியாகத் 

பதால்வியுற்றைர், உணவுத்துதற அரெியல்வாதிகளுக்கு ‘ெவக்குழி பதாண்டுபவர்கள்’ எனும் 

அவப்சபயதரப் சபற்றுத் தந்தது.  

ெி.சுப்ரமணியம் இப்பிரச்ெிதைதய சவளிவரும் தைி மைிதைின் கண்பணாட்டத்திலிருந்து 

பார்த்தார். 

அவர் விவொயிக்கு விஞ்ஞாை அறிதவயும், அவைது விதளசபாருளுக்கு விதல 

உத்திரவாதத்ததயும் அளித்தார். 

ெில நூற்றண்டுகளாக அசமாிக்காவில் குடிபயறியவர்கள் தைி நபர்களாக செய்ததத, இந்திய 

அரொங்கம் சுதந்திர இயக்கத்தின் ொியாை வாாிொக ெமூகப் பாிணாம வளர்ச்ெிக்காக அபதபபால் 

செயல்பட்டது. 

வித்தாக இருந்த ெமூகத்தின் மபைாாீதியாை ெக்திகள் இதன் சவற்றிக்குத் துதண நின்றை. 

பபாருக்குப் பிந்ததய காலத்தில் செய்யப்பட்ட விாிவாை ஆராய்ச்ெியிைால், நாட்டின் 

வருமாைத்தின் மீது காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் ெக்திவாய்ந்த தாக்கத்ததக் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது. 

‘Pride and Prejudice' -ற்கும் Dr. Thorne-ற்கும் உள்ள சதாடர்பிதை கணிைி கண்டுபிடித்ததுபபால், 

இரண்டு அம்ெங்களுக்கு இதடபய உள்ள சதாடர்தப உறுதிப்படுத்துவது, சுய அதமப்பின் ெமூகப் 

பாிணாம வளர்ச்ெியின் பமல் பநாக்கிய ஒரு இயக்கமாகும். 

பமலும் ஒரு படி சென்று நாட்டின் வருமாைத்தத உயர்த்த இதத ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்திக் 

சகாள்ளலாம். 

ெிருஷ்டியின் தத்துவத்தின் ஞாைத்தின் அடிப்பதடயில் ெமூகப் பாிணாம வளர்ச்ெியின் அறிவு, 

குறிப்பாக அதன் செய்முதற, நூற்றுக்கும் பமற்பட்ட கருத்துகதள அளிக்கிறது, இதவ 

ஒவ்சவான்றும் பமலும் பல உப விதிகளாகப் பிாிகின்றை.  

அவற்றில் ஒன்று அடுத்த உயர் நிதலயில் முதறப்படுத்தும் ெக்திதய உருவாக்கும் சதாடர்பின் 

விதியாகும்.  

மிகச் ெிறியதன் அளவற்ற முக்கியத்துவத்தத, முக்கியமாக மபைாபாவமாக அதடயாளம் காண, 

வாழ்வு வளமிக்கதாக இருப்பது இன்சைான்றாகும்.  

அவற்தற உண்தமகளாக அதடயாளம் காண்பது மிகவும் ெக்திவாய்ந்து. ெகுைங்கள் இத்ததகய 

ஞாைத்தால் எழுந்தை. 

இத்ததகய ெகுைங்கதள உருவாக்குவததப் பற்றியும், பரந்த ெமூகப் புரட்ெிகதள விடுவிக்கும் 

உறுதியாை ஆற்றலின் ொியாை வடிவங்கதளப்பற்றியும் நான் பபசுகிபறன். 

35. “She could neither wonder nor condemn.” 

She lost all the energy to respond with judgement. 

A weak person, at this moment, loses his personality, is unable to act and is pushed down a level below 

where he is. 

For a strong person like Lizzy, the same is an exercise of negative Will. 

A negative will negatively handles negative forces with a positive end result. 

A devotee, in a similar situation, consecrates. 
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For most, consecration is to tell Mother his problem – they are words. 

Words repeated for one or two or three days penetrate the Mind, become emotions evoking the right 

response from the Mother. 

Consecration, as every other thing, works in innumerable ways. 

Our aim is to go deeper and evoke a fuller response. 

Mind’s way is to expand one’s comprehension. 

‘I want Lydia to be married’ are words of Lizzy’s consecration. 

The need here is of the Mind. 

She can consecrate her Mind itself, if possible. 

Doing so, the words fail, it becomes a Mental movement. 

It is a Mental movement in Time. 

She moves from Time to Timelessness. 

It is a move of the ego. 

She moves away from the ego to the Psychic. 

Moving away from Mind, Time, and ego is a move away from the surface. 

It becomes a call from the inner Mind, on the borders of the subliminal. 

At this point the Force begins to descend. 

It is an opening of the finite surface Mind into the wider universal subliminal Mind. Here the Psychic calls. 

The solution is determined by the receptivity but the result is always far greater than asked for. She wanted 

Lydia to be restored. She was restored married. 

The obstacle to Jane’s marriage got cleared. 

To her own wedding, the obstacle grew like a mountain and cleared magnificently. 

The soul in the Becoming arrives at self-knowledge and immortality when it knows the Supreme and 

Absolute and possesses the nature of the Infinite and Eternal. (p. 659 The Life Divine). 

This is the highest philosophy. Still it lends itself to be applied to life. 

We can use it as a tool to solve Elizabeth’s problem. 

Or we can see this process in what happened to Lizzy. 

Immortality for Lizzy is to solve the problem of Lydia in a fashion undreamt of. 

For that she must acquire self-knowledge. 

Self-knowledge for her is her low family, Lydia’s animal behavior, the mother’s unbecoming 

ambition to rise to aristocracy. 

Elizabeth did get this knowledge by introspection, by reasoning. 

The Supreme for her was the naked reality of her family. 

Absolute for her was to realise that truth unemotionally, formless, featureless. 

She did it by a brutal disillusionment of the events. 

Infinite for her was she was a part of those masses like her mother and Lydia. 

Eternal for her was the knowledge that it is an eternal social condition. 

Human choice fixes here the direction it takes. 

She decided to disclose it to Darcy who was the instrument of grace. 

Supreme for the soul in the cosmos is Self in the Transcendent. 

She was not conscious then. 

It is in unconsciousness that she vaguely realized the Supreme, Absolute, Infinite, Eternal as they all were 

in the POSITIVE atmosphere. 

When fabulous wealth is offered, Man doubts. 

In one second the doubt destroys. 

It comes from outside. He must see GRACE in it. At once it becomes a reality. 

Offer gratitude. It lands in your lap. 

Doubt, disbelief, inertia to think, inability to believe spoils. 

What comes is what MOTHER brings. 

Devotion, gratitude, constant remembrance sees it as such. 

Once it is there, then all that you have to do is to wait patiently in faith and gratitude. 

Grace acts. 

Wonder is the sensation of the naked Spirit viewing life events. 
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Man senses life events, understands by his Mind. 

In great moments Mind and senses move away leaving the Spirit to directly sense the events and understand 

life. 

Every ripe soul is in silent search for the other mature soul meant for him in this life. 

Such a Man meeting such a woman unleashes love at first sight. 

If one is mature and meets another unripe soul, their coming together gives the occasion for one to mature 

and for the other to move from wonder to Marvel. 

The mature soul’s daily experience with the other unripe soul is one of wonder at the resourcefulness of 

human nature. 

It is a continuous revelation of the book of life in his daily living. 

Reaction postpones the dawn of wonder. 

Wonder is the preliminary emotion to the final emotion of Marvel. 

Reaction is a loss of opportunity. 

Receiving the pleasant Touch of life reveals the intention of Nature. 

Benevolent Souls are eager for Self-giving beyond the limit. 

One’s self-giving will be within limits and mature into Self-giving with the outer situation changing. 

Benevolence in eagerness is to squander the divine impulse on an egoistic occasion. 

Only the Spiritual Man can help other aspiring souls, not the egoistic Man to other egoistic Men. 

Spiritual generosity can be born in egoistic Men. 

It must be used to shed one’s ego, not to foster others’ egos. 

Intuition can be wrong; one can pray for the wrong thing, one can mistake a hostile vibration for spiritual 

vibration if it is strong. 

Strength is mistaken for goodness or spirituality. 

Desire is mistaken for affection or love. 

Darcy desired to possess a cheerful wife in Elizabeth, not to receive her love for his open soul. 

Neither knew the other even after wedding. 

“அவைால் ஆச்ொியப்படவும் முடியவில்னல, கண்டிக்கவும் முடியவில்னல.” 

அவைால் ஒரு முடிவுக்கு வர ெக்தி எதுவும் மீதமிருக்கவில்னல. 

இந்தச் ெமயத்தில் ஒரு பலவீனமானவன், அவனது ஆளுனமனய இைக்கிறான், அவனால் செயல்பட 

முடிவதில்னல, அவன் இருக்கும் நினலயிலிருந்து ஒரு நினல கீஜை தள்ைப்படுகிறான்.  

எலிெசபத்னதப் ஜபான்ற ஒரு வலினம மிக்க நபருக்கு, இது எதிர்மனற உறுதியின் ஒரு 

பிரஜயாகமாக இருக்கும்.  

ஒரு எதிர்மனறயான உறுதி, எதிர்மனறயான ெக்திகனை எதிர்மனறயாகக் னகயாண்டு, 

ஜநர்மனறயான இறுதிப் பலனன வைங்குகிறது.  

இது ஜபான்ற ஒரு நினலனமயில் ஒரு அன்பர் ெமர்ப்பணம் செய்கிறார். 

பலருக்குச் ெமர்ப்பணம் என்பது அன்னனயிடம் கூறுவதாகும்- இனவ சவறும் வார்த்னதகஜை.  

ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு வார்த்னதகனை மீண்டும் மீண்டும் உச்ொடனம் 

செய்வது, மனனத ஊடுருவி அன்னனயிடமிருந்து ொியான பதினல வரவனைக்கும் உணர்ச்ெிகைாக 

மாறுகின்றன. 

மற்ற அனனத்னதயும்ஜபால ெமர்ப்பணமும் பல்ஜவறு வைிகைில் செயல்படுகிறது. 

ஜமலும் ஆைமாகச் சென்று, முழுனமயானப் பலனன வரவனைப்பஜத நமது குறிக்ஜகாள் ஆகும். 

ஒருவரது புாிந்துசகாள்ளும் தன்னமனய விாிவனடயச் செய்வது மனதின் வைிமுனறயாகும். 

‘லிடியாவின் திருமணம் நனடசபற ஜவண்டும்’ என்பது எலிெசபத்தின் ெமர்ப்பணத்தின் 

வார்த்னதகள் ஆகும். 

இங்கு ஜதனவப்படுவது மனம்.  

அவைால் இயன்றால் அவள் தனது மனனதஜய ெமர்ப்பணம் செய்யலாம். 

இவ்வாறு செய்னகயில் வார்த்னதகள் ஜதால்வியுறும், ஒரு மனதின் இயக்கமாக அது மாறுகிறது. 

இது காலத்தின் மன இயக்கம். 

அவள் காலத்திலிருந்து காலமின்னமக்கு நகருகிறாள். 

இது அகந்னதயின் ஒரு இயக்கம் ஆகும். 

அவள் அகந்னதயிலிருந்து னெத்தியத்திற்கு நகருகிறாள். 

மனம், காலம், அகந்னத ஆகியவற்றிலிருந்து விலகிச் செல்வது ஜமல்மனதிலிருந்து விலகுவதாகும். 

இது அடிமனதின் எல்னலகைில், உள் மனதின் ஒரு அனைப்பாக மாறுகிறது. 
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இந்தக் கட்டத்தில் ெக்தி கீைிறங்க ஆரம்பிக்கிறது. 

அைவுக்கு உட்பட்ட ஜமல் மனம் ஜமலும் பரந்த உலகைாவிய அடிமனனத ஜநாக்கித் திறந்து 

சகாள்வதாகும் இது. இங்கு னெத்தியம் அனைக்கிறது. 

தீர்வு ஏற்புத்திறனால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, ஆனால் பலன் எப்சபாழுதுஜம ஜகட்பனதவிட அதிக 

அைவில் இருக்கும். லிடியா மீட்கப்பட ஜவண்டும் என எலிெசபத் விரும்பினாள். அவள் திருமணம் 

முடிந்த லிடியாவாக மீட்கப்பட்டாள். 

ஜேனுனடய திருமணத்திற்காை தனட அகன்றது. 

எலிெசபத்தின் திருமணத்திற்கு மனல பபால வைர்ந்த தனட ெிறப்பான முனறயில் அகன்றது. 

இனறவன் மற்றும் பிரம்மத்னத அறிந்திருக்கும்சபாழுதும், அனந்தம் மற்றும் நிரந்தரத்தின் 

இயல்னபக் சகாண்டிருக்கும்சபாழுதும், அெத்தில் இருக்கும் ஆன்மா சுய அறிவு மற்றும் 

அமரத்துவத்னதப் சபறுகிறது. 

இது மிக உயர்ந்த தத்துவம் ஆகும். இருப்பினும் இது வாழ்விற்குப் சபாருந்தும்.  

எலிெசபத்தின் பிரச்ெினனனயத் தீர்க்க நாம் இதனன ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தலாம். 

அல்லது, இந்த செயல்முனறனய லிெிக்கு நடந்தவற்றில் நாம் காணலாம். 

கனவிலும் நினனத்துப் பார்க்க முடியாத விதத்தில் லிடியாவின் பிரச்ெினனனயத் தீர்ப்பஜத 

எலிெசபத்திற்கு அமரத்துவம் ஆகும். 

அதற்கு அவள் சுய அறினவப் சபறஜவண்டும். 

அவளுனடய தாழ்ந்த குடும்பம், லிடியாவின் விலங்குணர்வு சகாண்ட நடத்னத, உயர்குடியினராக 

மாற ஜவண்டும் என்கிற அவளுனடய தாயாாின் ொத்தியமற்ற ஆனெ ஆகியனவஜய அவள் 

சபற்றுக்சகாள்ை ஜவண்டிய சுய அறிவாகும். 

சுய பாிஜொதனன மற்றும் விஜவகத்தின் மூலம் எலிெசபத்திற்கு இந்த அறிவு கினடத்தது. 

அவைது குடும்பத்தின் அப்பட்டமான உண்னம நினல அவளுக்கு இனறவனாகும். 

அந்த உண்னமனய உணர்ச்ெியற்று, உருவமற்று, தனிச் ெிறப்பு எதுவுமின்றி உணர்வஜத 

அவளுக்குப் பிரம்மமாகும்.  

நிகழ்வுகைின் கடுனமயான ஏமாற்றத்தினால் அவள் அனதச் செய்தாள்.  

அவளுனடய தாயார் மற்றும் லிடியா இருந்த கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அவள் இருந்தது 

அவளுக்கு அனந்தமாகும். 

அது ஒரு நிரந்தர ெமூக நினல எனும் அறிஜவ அவளுக்கு நித்தியத்துவமாகும். 

மனித விருப்பம் அது செல்லும் தினெனய இங்கு உறுதி செய்கிறது. 

அருைின் கருவியாக விைங்கிய டார்ெியிடம் அவள் அனதத் சதாிவிக்கத் தீர்மானித்தாள். 

பிரபஞ்ெத்தில் ஆன்மாவிற்குப் பிரம்மமாக இருப்பது பரமாத்மாவின் சுயம் ஆகும். 

அப்சபாழுது அவள் தன்னுணர்ஜவாடு இருக்கவில்னல. 

இனறவன், பரப்பிரம்மம், அனந்தம், நிரந்தரத்துவம் ஆகியனவ ஜநர்மனறயான சூைலில் 

இருந்தனமயால் அவற்னற அவள் தன்னுணர்வற்ற நினலயில் ஓரைவிற்கு உணர்ந்தாள். 

ஏராைமான செல்வம் அைிக்கப்படும்சபாழுது மனிதன் ெந்ஜதகப்படுகிறான். 

ஒரு வினாடியில் ெந்ஜதகம் அைித்து விடுகிறது. 

இது சவைியிலிருந்து வருகிறது. அவன் அதில் அருனைப் பார்க்க ஜவண்டும். உடனடியாக இது 

நிதர்ெனமாகிறது. 

நன்றி உணர்வு எை ஜவண்டும். உடனடியாகப் பலன் கினடக்கும். 

ெந்ஜதகம், அவநம்பிக்னக, ெிந்தனன செய்வதற்குச் ஜொம்பல், நம்ப இயலானம ஆகியனவ 

சகடுக்கும். 

நாம் சபறுபனவ அனனத்தும் அன்னன அைிப்பனவஜய ஆகும். 

பக்தி, நன்றி உணர்வு, இனடவிடாத நினனவு ஆகியனவ அனத அவ்வாறு காண்கிறது. 

அது அங்கு இருக்கும்சபாழுது, நம்பிக்னகயுடனும், நன்றி உணர்வுடனும் நாம் சபாறுனமயாகக் 

காத்திருக்க ஜவண்டும். 

அருள் செயல்படுகிறது. 

ஆச்ொியம் என்பது வாழ்வின் நிகழ்வுகனைப் பார்க்கும் தூய்னமயான ஆன்மாவின் உணர்வாகும். 

மனிதன் வாழ்வின் நிகழ்வுகனை உணர்கிறான், மனதால் புாிந்துசகாள்கிறான். 

ஆன்மா ஜநரடியாக நிகழ்வுகனை உணர்ந்துசகாள்ைவும், வாழ்னவப் புாிந்துசகாள்ைவும் ஏதுவாக, 

உயர்ந்த தருணங்கைில் மனமும், புலன்களும் விலகிச் செல்கின்றன.  

ஒவ்சவாரு முதிர்ச்ெி அனடந்த ஆன்மாவும் இந்த வாழ்வில் தனக்கு உாித்தான மற்சறாரு 

ஆன்மானவ அனமதியாகத் ஜதடுகிறது.  
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இத்தனகய ஒரு ஆண் இத்தனகய ஒரு சபண்னணச் ெந்திக்கும்சபாழுது எழுவது கண்டதும் 

காதலாகும். 

ஒரு முதிர்ச்ெி அனடந்த ஆன்மா மற்சறாரு முதிர்ச்ெி சபறாத ஆன்மானவச் ெந்திக்கும்சபாழுது, ஒரு 

ஆன்மா முதிர்ச்ெி அனடயும் ெந்தர்ப்பத்னதயும், மற்ற ஆன்மா ஆச்ொியத்திலிருந்து அற்புத 

நினலக்குச் செல்லும் ெந்தர்ப்பத்னதயும் சபறுகின்றன.  

முதிர்ச்ெி அனடந்த ஆன்மாவுக்கு முதிர்ச்ெி அனடந்திராத ஆன்மாவுடன் ஏற்படும் அன்றாட 

அனுபவம், மனித சுபாவத்தின் வைத்னதக் கண்டு ஏற்படும் ஆச்ொிய உணர்வாகும். 

அவனது அன்றாட வாழ்வில் இது வாழ்க்னகப் புத்தகத்தின் சதாடர்ச்ெியான சவைிப்பாடு ஆகும். 

எதிர்வினன ஆற்றுவது அற்புதம் சவைிப்படுவனத தாமதப்படுத்துகிறது. 

இறுதி உணர்வான அற்புதத்தின் ஆரம்ப உணர்ச்ெி ஆச்ொியமாகும். 

எதிர்வினன ஆற்றுவது வாய்ப்பினன இைக்க னவக்கிறது. 

வாழ்வின் இனினமயாக ஸ்பாிெத்னதப் சபறுவது இயற்னகயின் ஜநாக்கத்னத சவைிப்படுத்துகிறது. 

உதார குணமுள்ை ஆன்மாக்கள் சுய அர்ப்பணத்னதச் செய்வதற்கு அைவு கடந்து ஆர்வமாக 

உள்ைன. 

ஒருவரது சுய அர்ப்பணம் வரம்புக்குட்பட்டதாக இருக்கும், சவைிப்புறச் சூழ்நினல மாறும்சபாழுது 

அது தன்னனஜய அர்ப்பணிக்கும் முதிர்ச்ெினயப் சபறுகிறது. 

ஆர்வத்தில் உதார குணம் அகந்னதயுடன் கூடிய ஒரு ெந்தர்ப்பத்தில் சதய்வீக உந்துதனல விரயம் 

செய்கிறது.  

ஆன்மீக மனிதனால் மட்டுஜம மற்ற ஆர்வமுள்ை ஆன்மாக்களுக்கு உதவ முடியும், அகந்னதயுள்ை 

மனிதன் மற்ற அகந்னதயுள்ை மனிதர்களுக்கு உதவ முடியாது. 

ஆன்மீகப் சபருந்தன்னம அகந்னதயுடன் கூடிய மனிதர்கைிடம் உருவாக முடியும். 

ஒருவரது அகந்னதனயக் கனைய இதனனப் பயன்படுத்திக்சகாள்ை ஜவண்டும், மற்றவர்கைது 

அகந்னதனய வைர்ப்பதற்காக அல்ல. 

உள்ளுணர்வு தவறாக இருக்கலாம், தவறான விஷயத்திற்கு ஒருவர் பிரார்த்தனன செய்து 

சகாள்ைலாம், தீங்கினைக்கும் அதிர்வு வலினமயுடன் இருப்பின் அனத ஆன்மீக அதிர்வு எனத் 

தவறாகப் புாிந்துசகாள்ைலாம். 

வலினமனய நற்குணம் அல்லது ஆன்மீகம் எனத் தவறாகப் புாிந்துசகாள்கிஜறாம். 

ஆனெ என்பது பாெம் அல்லது அன்பு எனத் தவறாகப் புாிந்துசகாள்ைப்படுகிறது. 

எலிெசபத்னத ஒரு கலகலப்பான மனனவியாக அனடய ஜவண்டும் என டார்ெி விரும்பினான், 

அவனது விைிப்புற்ற ஆன்மா அவைது அன்னபப் சபற்றுக்சகாள்ை அல்ல. 

திருமணத்திற்குப் பிறகும் அவர்கள் ஒருவனர ஒருவர் அறிந்திருக்கவில்னல. 

36. “But the belief of self-conquest brought nothing consolatory to her bosom.” 

Self-conquest is the ultimate to human personality. 

One is compelled to conquest by outer events. 

The outer compulsion can be one of threat or gain. 

It can be social opinion that compels or one seeks to honour. 

It can be a temperamental sensitivity or a cultural one. 

Sensitivity can be Mental, vital, physical. 

Mental sensitivity is of the opinion of others or oneself. 

Vital sensitivity will be emotional attitudes. 

Physical sensitivity will be of sensation. 

Sensation, emotions are in the Mind, vital and physical. 

In each of them it can arise from outside or inside. 

Pride and Prejudice vastly expands if we approach it from this side. 

Mrs. Bennet and Lydia wanting neighbours to say “Mrs. Wickham” is seeking the external occasion to fulfil 

the need of physical sensitivity of hearing. 

Darcy’s confidentiality was born out of a new level of psychological sensitivity he was trying to acquire. 

So we can explain every act of each character. 

Its bearing on the events in terms of energy, attitude, motive, opinion will endlessly expand the scope of 

enquiry. 

One will be organizing the foundations of a Literary Criticism based on Life knowledge in fiction. 

Indian, European epics, Shakespeare will lend themselves to create an encyclopedia of views, principles, 

opinions, facts, perceptions. 
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It is to introduce Sri Aurobindo to the world through life and literature. 

Out of this an educational system of values that can be imparted to children at home and school can emerge. 

The Indian experience of making the Vedas and the devotional literature the basis of the present Indian 

culture is there as reference. 

In the West it is documented for anyone to study. 

Asian culture is rich, subtle, and spiritual. 

European culture is Mental and religious. 

Every moment is creative, creative of anything we ask for. 

It is so because every Moment is absolute and contains everything. 

Man is absolute; his impact on the Moment is absolute. 

There is no wonder in the Absolute acting in Absolute, creates an impact of infinity on Absolute. 

A devotee can see it if he chooses. 

All Hours are Hours of God since His Birth. 

Pride and Prejudice was received as a story. 

Victory in the war, Freedom for India, reduction of nuclear weapons, Chinese going back, Korea, 

Cuba have been left unnoticed by the world. 

The French Revolution and the Russian Revolution are landmarks in history. 

Victory, UN, sian freedom, dissolution of colonialism, recognition of America’s leadership, Hippie revolt, 

Mahesh yogi, advent of computer, Peace Corps, book falling on the customer are equally great events. John 

Nash is a revelation greater than Tom Peters. 

To see how Nash lost his Mind requires a genius, even if it is the genius of intellectuality. 

Intellectuality flowering into the genius of life knowledge is the association of Royalties ushering in 

democracy. 

Explain Mind, you would have crossed a thousand years because it is the self-knowledge of the ignorant 

Mind. 

Even to him to describe Life is no mean task. 

Neither can he present Matter to anyone in the present world. 

The question of showing the inherent value of Supermind or Spirit, only He can do. 

All these cannot handle a refractory husband or a cantankerous wife. 

Organised Ignorance acquires self-righteousness of extraordinary intensity which is fundamentalism. 

To understand Pride and Prejudice is to understand life as He presents to us in this human world of ours. 

Imagine success at the international level working at home. 

You are not working at home; you are working at the centre of the universe. 

In the best of circumstances, after the full result is given by the grace, Man’s instinctive impulse is to do the 

wrong thing. 

The first urge after Lydia’s wedding in Lizzy was her regret in telling him. 

The woman in her at that point had an urge to elope with Wickham, now deserting Lydia too. 

It is the charm of a handsome face, the attraction of saturated falsehood. 

His temptation was the greatest as there was no chance of discovery. 

The human centre in her longed to fully respond to his attraction. 

It is a continuation of the urge of Mrs. Bennet to fully destroy her husband’s status. 

Mrs. Bennet wanted to elevate her family to the aristocratic level. 

More than that she desired to rise above Mr. Bennet, essentially triumphing over him by destroying 

him. 

Is it not the beauty of her daughters that achieved, is it not her incessant initiative, is it not right the entire 

credit should go to her? Was he not a bar all these days. Was it not right for him to be destroyed for that 

crime? 

Ego always seeks triumph and the destruction of the rival. 

Darcy was transformed into a gentleman, a vibration in the air. 

She could not be transformed into a chaste woman as that vibration was not there in the social atmosphere. 

The ideal sadhak moves from prayer to consecration. 

Consecration consummates in surrender. 

Sri Aurobindo points out that even that could be the surrender to the ego. 
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He tells in ‘Action of Shakti’ how to avoid it. 

Ego cannot be allowed to be present in any form. 

It can only dominate, destroy. 

At this point to examine the motive in asking for Her will, will disclose the insincerity. 

To be sincere there and invoke Her will, denying our own will is a fruitful exercise. 

“தன்னனஜய சவற்றிசகாள்ை ஜவண்டும் என்கிற நம்பிக்னக அவளுக்கு எந்த வித மன 

ஆறுதனலயும் அைிக்கவில்னல.” 

தன்னன சவற்றிசகாள்வஜத மனித ஆளுனமக்கு முடிவானது. 

ஒருவர் புற நிகழ்வுகைால் சவற்றிசகாள்ை வற்புறுத்தப்படுகிறார். 

புற வற்புறுத்தல் அச்சுறுத்தலாகஜவா அல்லது ஆதாயத்திற்காகஜவா இருக்கலாம். 

இது கட்டாயப்படுத்தும் ெமூகக் கருத்தாக இருக்கலாம், அல்லது மாியானதனய நாடும் ஒன்றாக 

இருக்கலாம். 

இது மனவுணர்வின் உணர்திறனாக இருக்கலாம் அல்லது கலாச்ொராீதியாக இருக்கலாம். 

உணர்திறன் மனம், உணர்வு அல்லது ேட நினலக்குாியதாக இருக்கலாம். 

மனதின் உணர்திறன் என்பது மற்றவர்கைின் அல்லது ஒருவரது கருத்தாகும். 

உணர்வின் உணர்திறன் உணர்ச்ெிபூர்வமான மஜனாபாவங்கைாகும். 

உடலின் உணர்திறன் உணர்வுக்குாியது. 

உணர்வும், உணர்ச்ெிகளும் மனம், உயிர் மற்றும் உடலில் உள்ைன. 

இனவ ஒவ்சவான்றிலும் இது சவைியிலிருந்ஜதா அல்லது உள்ைிலிருந்ஜதா எைலாம். 

நாம் இந்தப் பக்கத்திலிருந்து ‘Pride and Prejudice’- ஐ அணுகினால் அது சபாிய அைவில் 

விாிவனடயும்.  

அக்கம் பக்கத்தில் உள்ைவர்கள் திருமதி விக்காம் என்று கூற ஜவண்டும் என்று  

திருமதி சபன்னட்டும் லிடியாவும் விரும்புவது, காதால் ஜகட்பதில் கினடக்கும் உடல் உணர்வின் 

விருப்பம் நினறஜவற அவர்கள் புற ெந்தர்ப்பத்னத நாடுவதாகும்.  

டார்ெி இரகெியமாக னவத்துக்சகாள்ை விரும்புவது, அவன் சபற முயலும் மன உணர்வின் ஒரு 

புதிய நினலயினால் உருவாயிற்று.  

ஆதலால், நாம் ஒவ்சவாரு பாத்திரத்தின் ஒவ்சவாரு செயனலயும் விைக்கலாம். 

ெக்தி, மஜனாபாவம், ஜநாக்கம், அபிப்பிராயம் ஆகியவற்னறப் சபாறுத்து நிகழ்வுகைின் ஜமல் அதன் 

தாக்கம் ஆராய்ச்ெியின் ஜநாக்கத்னத முடிவற்று விாிவுபடுத்தும். 

கனதயில், வாழ்வின் ஞானத்னத அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு இலக்கிய விமர்ெனத்தின் 

அடித்தைங்கனை ஒருவர் கட்டனமக்கலாம். 

கருத்துகள், தத்துவங்கள், அபிப்பிராயங்கள், உண்னமகள், புாிதல்கள் ஆகியவற்றின் 

கனலக்கைஞ்ெியம் ஒன்னற உருவாக்க இந்திய, ஐஜராப்பிய இதிகாெங்களும், ஜஷக்ஸ்பியரது 

காவியங்களும் உதவும். 

இது வாழ்க்னக மற்றும் இலக்கியத்தின் மூலம் ஸ்ரீ அரவிந்தனர உலகத்திற்கு 

அறிமுகப்படுத்துவதாகும்.  

இதிலிருந்து வீட்டிலும் பள்ைியிலும் குைந்னதகளுக்கு அைிக்கப்படும் பண்புகைின் கல்வி முனற 

ஒன்று சவைிப்படலாம். 

ஜவதங்கனையும், பக்தி இலக்கியத்னதயும் தற்சபாழுனதய இந்தியக் கலாச்ொரத்தின் அடித்தைமாகக் 

சகாள்ளும் இந்திய அனுபவம் குறிப்பாகப் பயன்படும். 

ஜமற்கத்திய நாடுகைில் எவரும் ஆராய்ச்ெி செய்யக் கூடிய வனகயில் இது 

ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.  

ஆெிய கலாச்ொரம் வைமானது, சூட்சுமமானது மற்றும் ஆன்மீகமயமானது. 

ஐஜராப்பாவின் கலாச்ொரம் மனாீதியானது, மதாீதியானது. 

ஒவ்சவாரு தருணமும் பனடப்பாற்றல் உனடயது, நாம் ஜகட்கும் எனதயும் பனடக்கும் 

திறனுனடயது.  

ஒவ்சவாரு தருணமும் முழுனமயானதாகவும், அனனத்னதயும் உட்சகாண்டதாகவும் இருப்பதால் 

இவ்வாறு உள்ைது. 

மனிதன் பூரணமானவன்; ஒரு தருணத்தில் அவன் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் முழுனமயானது. 

பிரம்மம் பிரம்மத்தில் செயல்படுவதில் ஆச்ொியம் ஒன்றுமில்னல, பிரம்மத்தின் மீது அது 

அனந்தத்தின் ஒரு தாக்கத்னத உருவாக்குகிறது. 

ஒரு அன்பர் அனதக் காண விரும்பினால், காணலாம். 

பகவான் பிறந்ததிலிருந்து எல்லா ஜநரமும் இனறவன் வரும் தருணமாக உள்ைது. 
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‘Pride and Prejudice’ ஒரு கனதயாக ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டுள்ைது. 

ஜபாாில் சவற்றி, இந்திய சுதந்திரம், அணு ஆயுதக் குனறப்பு, ெீனா பின்வாங்கியது, சகாாியா, 

க்யூபா ஆகியனவ உலகத்தால் கவனிக்கப்படவில்னல. 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியும், ரஷ்யப் புரட்ெியும் ொித்திரத்தில் னமல்கற்கைாகும். 

சவற்றி, ஐக்கிய நாடுகள் ெங்கம், ஆெிய சுதந்திரம், காலனிகள் மனறந்தது, அசமாிக்காவின் 

தனலனமனய அனடயாைம் கண்டது, ஹிப்பிகைின் கிைர்ச்ெி, மஜஹஷ் ஜயாகி, கணினியின் 

வருனக, அனமதிப் பனட, வாடிக்னகயாைர் மீது புத்தகம் விழுந்தது யாவுஜம உயர்ந்த 

நிகழ்வுகைாகும். Tom Peters-ஐ காட்டிலும் John Nash - னுனடய சவைிப்பாடு சபாியது. 

Nash தன்னுனடய மனனத எவ்வாறு இைந்தார் என்பனதக் காண ஜமதாவித்தனம் ஜதனவ, இது 

அறிவின் ஜமதாவித்தனமாக இருந்தாலும்கூட, இது அவெியமாகிறது. 

புத்திொலித்தனம், வாழ்வின் அறிவின் ஜமதாவித்தனமாக மலர்வது, முடியாட்ெி மக்கைாட்ெியாக 

மாறுவதாகும்.  

மனனத விவாித்தால், நாம் ஆயிரம் வருடங்கனைக் கடந்திருப்ஜபாம், ஏசனனில் அது அறியானம 

மனதின் சுய அறிவாகும். 

இவருக்குக்கூட வாழ்னவ விவாிப்பது எைிய செயலல்ல. 

இன்னறய உலகத்தில் அவரால் ேடத்னத எவருக்கும் விைக்கவும் முடியாது. 

ெத்திய ேீவியம் அல்லது ஆன்மாவின் உள்ைார்ந்த மதிப்பினன சவைிப்படுத்த பகவானால் மட்டுஜம 

இயலும். 

இனவ அனனத்தாலும் ஒரு பயனற்ற கணவனனஜயா அல்லது ெண்னடயிடும் ஒரு மனனவினயஜயா 

னகயாை முடியாது. 

முனறப்படுத்தப்பட்ட அறியானம அடிப்பனடவாதமான அொதாரண தீவிரம் சகாண்ட சுய 

ஜநர்னமனயப் சபறுகிறது. 

‘Pride and Prejudice’-ஐப் புாிந்துசகாள்வது நமது இந்த மனித உலகில் நமக்கு பகவான் அைிக்கும் 

வனகயில் வாழ்னவப் புாிந்துசகாள்வதாகும். 

வீட்டிலிருந்ஜத ஜவனல செய்து ெர்வஜதெ அைவில் சவற்றி சபறுவனதக் கற்பனன செய்து 

பார்க்கலாம். 

நாம் வீட்டிலிருந்து ஜவனல செய்யவில்னல, பிரபஞ்ெத்தின் னமயத்தில் ஜவனல செய்கிஜறாம். 

ஒரு மிகச் ெிறந்த சூைலில் அருள் முழுப்பலனனயும் அைித்த பின்பும் மனிதனது இயல்பான உந்துதல் 

தவறான விஷயத்னதச் செய்வதாகஜவ இருக்கும். 

லிடியாவின் திருமணத்திற்குப் பிறகு எலிெசபத்திடம் எழுந்த முதல் உந்துதல், டார்ெியிடம் 

விஷயத்னதக் கூறிவிட்ஜடாஜம எனும் வருத்தம்தான். 

லிடியானவக் னகவிட்டு விட்டு, விக்காமுடன் ஓடிப்ஜபாவஜத அவைிடம் அப்சபாழுது இருந்த 

சபண்னமயின் உந்துதலாகும். 

அது அைகான முகத்தின் மீது இருந்த கவர்ச்ெியும், செறிவனடந்த சபாய்னமயின் மீது இருந்த 

ஈர்ப்பும் ஆகும். 

கண்டுபிடிப்பதற்கான வாய்ப்ஜப இல்லாததனால், அவனது ஈர்ப்பு மிக வலினமயாக இருந்தது. 

அவைது மனித னமயம் அவன் மீதிருந்த கவர்ச்ெிக்கு முழுனமயாகப் பதிலைிக்க ஏங்கியது. 

தனது கணவாின் நினலனய முற்றிலுமாக அைிக்க ஜவண்டுசமன்கிற திருமதி சபன்னட்டின் 

உந்துதலின் சதாடர்ச்ெியாகும் இது.  

திருமதி சபன்னட் தன்னுனடய குடும்பத்னத உயர்குடி நினலக்கு உயர்த்த ஜவண்டுசமன்று 

விரும்பினாள்.  

அதற்கும் ஜமலாக, அவள் திரு சபன்னட்டிற்கு ஜமலாக உயர விரும்பினாள், முக்கியமாக அவனர 

அைிப்பதன் மூலம் தன்னுனடய சவற்றினயக் சகாண்டாடவும் விரும்பினாள். 

அவளுனடய மகள்கைின் அைகு தாஜன ொதித்தது, அவளுனடய சதாடர்ந்த முன் முயற்ெி தாஜன 

ொதித்தது, முழு பாராட்டும் அவளுக்குப் ஜபாய்ச் ஜெர ஜவண்டும் என்பது ொிதாஜன? இத்தனன 

நாளும் அவர் தனடயாக அல்லவா இருந்திருக்கிறார். அந்தக் குற்றத்திற்காக அவனரத் தண்டிப்பது 

ொிதாஜன?  

அகந்னத எப்சபாழுதும் சவற்றினயயும், எதிாியின் அைினவயும் நாடும். 

சூைலில் இருந்த அதிர்வின் காரணமாக டார்ெி ஒரு கனவானாக மாறினான். 

அவள் ஒரு நல்ல சபண்மணியாக மாற முடியவில்னல, ஏசனனில் அந்த அதிர்வு ெமூகச் சூைலில் 

இருக்கவில்னல. 

ஒரு இலட்ெிய ொதகர் பிரார்த்தனனயிலிருந்து ெமர்ப்பணத்திற்கு உயர்கிறார். 

ெமர்ப்பணம் ெரணாகதியில் நினறவனடகிறது.  
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அதுவும் அகந்னதக்குச் ெரணனடவதாக இருக்கலாம் என ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

‘ெக்தியின் செயல்பாடு’ எனும் நூலில் இனத எவ்வாறு தவிர்க்கலாம் என்று பகவான் கூறுகிறார். 

அகந்னதனய எந்த ரூபத்திலும் அனுமதிக்க முடியாது. 

அதனால் அதிகாரம் செய்யவும், அைிக்கவும் மட்டுஜம முடியும். 

இந்தக் கட்டத்தில் அன்னனயின் விருப்பத்னதக் ஜகாரும் ஜநாக்கத்னத ஆராய்ந்தால், அது 

ஜநர்னமயற்ற தன்னமனய சவைிப்படுத்தும். 

அங்கு உண்னமயாக இருந்து அன்னனயின் விருப்பத்னதக் ஜகாாி, நமது விருப்பத்னத மறுப்பது ஒரு 

பயனுள்ை பயிற்ெியாக இருக்கும். 

37. “Afforded no palliation of her distress.” 

Hers was a distress unconnected with Darcy. 

His self-conquest could relieve him of any possible consequence, not those of hers arising from her own 

situation. 

When Shakti moves towards Man, Sri Aurobindo says, a strong ego can fully appropriate it for its own 

purposes. (p. 739 – Synthesis of Yoga) 

Darcy moved towards her after her abuse, in spite of his objections to her low family, to save Lydia from 

infamy. Her instinctive response was to hide it from him the unknown benefactor. 

This is a standing wonder of this world. Some others are 

1. Man who is unable to understand the Absolute ascribes to it the incapacity to  understand. 

2. Man calls something zero as it passes his comprehension. 

3. Buddha who dissolved the ego extended to the Self that capacity. 

4. Woman who was entirely dependent on Man believed he was dependent on her. 

5. Man does ardently believe that God is there for his use. 

6. John Clay, a criminal, was proud of his royal blood. 

7. Priests believe today that God made the world in six days and took rest on the  seventh day. 

8. Communism ardently believed in State Socialism. 

9. The weaker side in a combat believes in its superior strength and initializes the  conflict. 

10. Superpowers saw the wisdom of 70, 000 warheads of nuclear weapons. 

11. Nehru trusted the Chinese as brothers. 

12. Gandhiji wanted the Indian army to be disbanded after 1947. 

13. Man has ultimate faith in the rituals divorced from contact. 

 He expects miraculous results even without following those rituals. 

14. Titania doted on the ass-headed Bottom. 

15. Indians accept the value of Indian spirituality when the Americans follow it. 

16. Man loves to marry an actress. 

Man seeks freedom as a personal power, not a principle of life. 

Ego can follow a Man even up to moksha and into moksha. 

Ego can usurp even an instrument of surrender and deceive Man. 

It is not given to Man to get over ego as he is ego himself. 

So, spiritual awakening is Man discovering himself as spirit not ego. 

As long as he is in the lower energy, ego has the dominance. 

Only when he moves to the higher energies (page 739 – Synthesis of Yoga) he can know himself as 

Purusha. 

This is done by withdrawing from Nature – Prakriti. 

Withdrawing from Nature for Lizzy is to withdraw from the charm of Wickham. 

For Mr. Bennet it is to assert his independence. 

For Darcy it is to consider her abuse as good advice. 

His love for a woman cannot find abuse as advice. 

His knowledge of the light in her eyes can do so. 

Had it been his own light, instead of her light, he would have evoked love in her for him. 

Such an opening is there always for all people without fail. 

Hence the importance of human choice. 

Human choice is preceded by human awareness of the Light. 

Remembrance matters. 
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Constant remembrance is essential like breathing. 

Constant remembrance is found in: 

 Lizzy for Wickham. 

 Her mother for her assertion. 

 Darcy about his abominable pride. 

 Collins about his own self-importance. 

 Mr. Bennet in his sarcasm. 

Man constantly remembers himself. 

Can he realise that it should be for Her? 

It is a spiritual revolution that should precede spiritual evolution. 

From Man to Mother is the revolution. 

Tom Peters advocated the principle of freedom in work. 

Though the whole world has welcomed it, it is welcomed only as a principle. 

Jane Austen has shown us the practice of that principle. 

Lizzy had that freedom in fact to accept him or not. 

He was more than anxious, yearning for her to practice it. 

He had no power to compel her. 

Even as an inner urge he honoured her freedom in toto. 

For that principle to become a fact of life, Darcy must recognize the freedom of Lydia, Wickham, Mrs. 

Bennet. Also there is the freedom of Lizzy to adore Wickham and constantly plead his case with him. 

The chastity of a harlot wife will emerge only when the husband honours her right to be a harlot. 

It is nothing new to the world experience; it is only new to the ego of the husband as all these centuries the 

woman has recognized the right of the husband to sow wild oats. 

Since 1950 this has become a fact in the West, not yet in India. 

Still Man does not in his emotional sensitivity concede that right. 

Jayakanthan has become popular and won the crown because in the seventies or perhaps earlier he 

conceded the right to woman to lapse and justified it. Most readers are women. 

Later he justified that lapse in the wider context of Indian culture of woman’s chastity. 

Lapses are social realities. 

Lasting values are evolutionary truths. 

To rediscover the higher values in the context of erring social behavior, one has to have a wider social 

vision. 

Hence Jayakanthan has initiated his age in literature rightly. 

For the Individual to discover the practice of that freedom is the dawn of a new age. 

It can only be done in literature. 

But one is not barred from doing it in non-fiction as Tom Peters himself has done. 

“அவைது துயரம் தணியவில்னல.” 

அவளுனடய துயரம் டார்ெியுடன் சதாடர்புனடயதாக இல்னல. 

அவனது சுய சவற்றியால் எந்த ஒரு ொத்தியமாகும் வினைவிலிருந்தும் அவனன விடுவிக்க முடியும், 

அவைது நினலனமயிலிருந்து எழுபனவகைால் அல்ல. 

ெக்தி மனிதனன ஜநாக்கிச் செல்லும்சபாழுது, ஒரு வலினமயான அகந்னத அதனுனடய சொந்த 

ஜநாக்கங்களுக்காக அனத முழுனமயாகப் பயன்படுத்திக்சகாள்ளும் என்று பகவான் கூறுகிறார். 

(p. 739 – Synthesis of Yoga) 

எலிெசபத் நிந்தித்த பிறகும் அவளுனடய தாழ்ந்த குடும்பத்னதப்பற்றி அவனுக்கு ஆட்ஜெபனணகள் 

இருந்தஜபாதும் லிடியானவ அவமானத்திலிருந்து காப்பாற்ற, டார்ெி எலிெசபத்னத ஜநாக்கிச் 

சென்றான். 

இந்த உலகத்தின் ஒரு மிகப் சபாிய அதிெயம் இது. மற்ற ெில அதிெயங்கள்: 

1. பிரம்மத்னதப் புாிந்துசகாள்ை முடியாத மனிதன், புாிந்துசகாள்ை இயலானமனய அதற்குக் 

காரணமாகக் கூறுகிறான். 

2. ஏஜதனும் ஒன்னறப் புாிந்துசகாள்ை முடியவில்னல எனில் மனிதன் அனதப் பூஜ்யம் என்கிறான். 

3. அகந்னதனயக் கனரத்த புத்தர் அத்திறனன பிரம்மத்திற்கு விாிவுபடுத்தினார். 

4. ஆனண முழுனமயாகச் ொர்ந்து இருக்கும் சபண், அவன் தன்னனச் ொர்ந்து இருப்பதாக 

நம்புகிறாள். 
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5. இனறவன் தனக்கு உதவி செய்வதற்காகஜவ இருப்பதாக மனிதன் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் 

நம்புகிறான். 

6. குற்றவாைியான John Clay தனது அரெ பரம்பனரனய நினனத்து கர்வம் சகாள்கிறான். 

7. கடவுள் ஆறு நாட்கைில் உலனகப் பனடத்ததாகவும், எைாவது நாைன்று ஓய்வு எடுத்துக் 

சகாண்டதாகவும் மத ஜபாதகர்கள் இன்று நம்புகின்றனர். 

8. சபாதுவுனடனமக் சகாள்னக அரெின் சபாதுவுனடனமனயத் தீவிரமாக நம்புகிறது. 

9. ஒரு ஜபாாில் பலவீனமான அணி தனது வலினமயின் உயர்னவ நம்புகிறது, ஜபானர 

ஆரம்பிக்கிறது. 

10. அணு ஆயுதங்கைின் 70, 000 சவடி மருந்தின் அறினவ வல்லரசுகள் உணர்ந்தன. 

11. ஜநரு ெீனர்கனை ெஜகாதரர்கைாக நம்பினார். 

12. 1947ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு இந்திய இராணுவத்னதக் கனலத்துவிட ஜவண்டும் என்று காந்திேி 

விரும்பினார். 

13. ெடங்குகளுடன் எந்தவிதத் சதாடர்பு இல்லாது இருப்பினும் அதில் மனிதனுக்கு முடிவான 

நம்பிக்னக உள்ைது. 

அந்தச் ெடங்குகனைப் பின்பற்றாவிட்டாலும், அவன் அதிெயத்தக்க பலன்கனை எதிர்பார்க்கிறான். 

14. அடிமுட்டாைான Bottom-ஐ, Titania விரும்பினாள். 

15. இந்திய ஆன்மீகத்னத அசமாிக்கர்கள் பின்பற்றும்ஜபாது, இந்தியர்கள் அதன் மதிப்னப 

ஏற்றுக்சகாள்கிறார்கள். 

16. மனிதன் ஒரு நடினகனயத் திருமணம் செய்துசகாள்ை விரும்புகிறான். 

மனிதன் சுதந்திரத்னத ஒரு தனிப்பட்ட அதிகாரமாக நாடுகிறான், வாழ்வின் ஒரு சகாள்னகயாக 

அல்ல. 

அகந்னத, மனிதனன ஜமாக்ஷம்வனரயும், ஜமாக்ஷத்திற்குள்ளும் பின் சதாடரும். 

அகந்னத ெரணாகதியின் ஒரு கருவினயக்கூட தகப்பற்றி மனிதனன ஏமாற்றும். 

அகந்னதனய சவல்வதற்குாிய திறன் மனிதனுக்கு இல்னல, ஏசனனில் அவஜன அகந்னதயாவான். 

ஆகஜவ மனிதன் தன்னன அகந்னதயாக அல்லாமல் ஆன்மாவாகக் கண்டுபிடிப்பஜத ஆன்மீக 

விைிப்பாகும். 

குனறந்த ஆற்றலுனடயவனாக அவன் இருக்கும்வனர, அகந்னத முன்னணியில் இருக்கும்.  

அவன் உயர் ெக்திகனை ஜநாக்கி நகரும்சபாழுதுதான், அவன் தன்னன புருஷாவாக அறிய 

முடியும்.(page 739 – Synthesis of Yoga)  

இயற்னகயிலிருந்து-பிரகிருதியிலிருந்து விலகுவதன் மூலம் இது நடத்தப்படுகிறது. 

பிரகிருதியிலிருந்து விலகுவது, எலிெசபத்திற்கு விக்காமின் கவர்ச்ெியிலிருந்து விலகுவதாகும். 

திரு சபன்னட்டிற்கு இது தனது சுதந்திரத்னத வலியுறுத்துவதாகும். 

டார்ெிக்கு இது அவளுனடய நிந்தனனனய நல்ல அறிவுனரயாகக் கருதுவதாகும். 

ஒரு சபண்ணின் மீது அவனுக்கு எழுந்த காதல், நிந்தனனனய அறிவுனரயாகப் பார்க்காது. 

அவைது கண்கைில் அவன் கண்ட ஒைி அவ்வாறு காண னவக்கும். 

அவைது ஒைியாக அல்லாமல் அவனது ஒைியாக அது இருந்திருந்தால், அவைிடம் அவன் தன் மீது 

காதனல எழுப்பியிருப்பான். 

இத்தனகய ஒரு வாய்ப்பு எல்ஜலாருக்கும் எப்சபாழுதும் தவறாமல் கினடக்கும். 

அதனால்தான் மனித விருப்பம் முக்கியம் வாய்ந்தது. 

மனித விருப்பத்திற்கு முன்னால் ஒைினயப்பற்றிய மனிதனின் விைிப்புணர்வு உள்ைது. 

ஞாபகம் முக்கியமானது. 

சுவாெிப்பது ஜபால் இனடவிடாத ஞாபகம் முக்கியமானது. 

இனடவிடாத ஞாபகம் கீழ்க்கண்டவற்றில் உள்ைன:  

விக்கானமப்பற்றி எலிெசபத்திடம். 

அவளுனடய தாயாரது வலியுறுத்தல்.  

டார்ெியின் சவறுக்கத்தக்க கர்வம்.  

காலின்ஸின் சுய முக்கியத்துவம்.  

திரு சபன்னட்டின் குதர்க்கமான ஜபச்சு. 

மனிதன் இனடவிடாது தன்னனஜய நினனத்துக்சகாண்டிருக்கிறான். 

அந்த நினனவு அன்னனனயப்பற்றி இருக்க ஜவண்டும் என்பனத அவன் உணர்வானா? 

ஒரு ஆன்மீகப் புரட்ெி ஆன்மீகப் பாிணாமத்திற்கு முன் எை ஜவண்டும்.  

மனிதனிலிருந்து அன்னனக்கு என்பஜத புரட்ெியாகும். 

Tom Peters ஜவனலயில் சுதந்திரம் எனும் கருத்னதப் பாிந்துனரத்தார். 
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உலகம் முழுவதும் இனத வரஜவற்றாலும் இது ஒரு சகாள்னகயாக மட்டுஜம 

வரஜவற்கப்பட்டுள்ைது. 

அந்தக் சகாள்னகயின் நனடமுனறனய ஜேன் ஆஸ்டின் நமக்குக் காண்பித்துள்ைார். 

அவனன ஏற்றுக்சகாள்வதா, ஜவண்டாமா என்று முடிசவடுக்கும் சுதந்திரம் உண்னமயில் 

எலிெசபத்திற்கு இருந்தது. 

அவன் மிகவும் ஆவலாக இருந்தான், அவள் அனத நனடமுனறயில் சகாண்டு வர ஏங்கினான். 

அவனை வற்புறுத்த அவனிடம் அதிகாரம் இல்னல. 

ஒரு அக உந்துதலாகக்கூட அவளுனடய சுதந்திரத்னத அவன் முழுனமயாக மதித்தான். 

அந்தக் சகாள்னக வாழ்வின் ஒரு உண்னமயாக மாற லிடியா, விக்காம் மற்றும் திருமதி 

சபன்னட்டின் சுதந்திரத்னத டார்ெி அங்கீகாிக்க ஜவண்டும். 

விக்கானமப் ஜபாற்றவும், அவனது விஷயத்னதப் பற்றி டார்ெியிடம் சதாடர்ந்து எடுத்துனரக்கவும் 

ஜதனவயான சுதந்திரம் எலிெசபத்திடம் இருந்தது. 

வினலமகைாக இருப்பதற்கான மனனவியின் உாினமக்குக் கணவன் மாியானத அைிக்கும்சபாழுது 

மட்டுஜம வினலமகைான மனனவியின் கற்பு சவைிப்படும். 

உலக அனுபவத்திற்கு இது ஒன்றும் புதிதல்ல; பல நூற்றாண்டுகைாக கணவனது ஒழுக்கமற்ற 

நடத்னதனய மனனவி அங்கீகாித்து வந்துள்ைதனால் கணவனின் அகந்னதக்கு மட்டுஜம இது 

புதியது. 

1950ஆம் ஆண்டு முதல் இது ஜமற்கத்திய நாடுகைில் உண்னமயாகி உள்ைது, இந்தியாவில் 

இதுவனர அல்ல.  

இருப்பினும் ஒரு ஆண் தன்னுனடய உணர்ச்ெிபூர்வமான உணர்வில் அந்த உாினமனய 

ஏற்றுக்சகாள்வதில்னல. 

1970-ஆம் வருட வாக்கில் ஒரு சபண்ணின் தவறு செய்யும் உாினமனய நியாயப்படுத்தி எழுதிய 

சேயகாந்தன் புகழ் சபற்றார், அனதப் படித்தவர்கள் சபரும்பாலும் சபண்கஜை. 

பின்னர் அவர் அத்தவற்றினன, சபண்ணின் கற்னபப் பற்றிய இந்தியக் கலாச்ொரத்தின் ஜமலும் 

பரந்த பார்னவயில் நியாயப்படுத்தினார். 

தவறுகள் ெமூகாீதியான உண்னமகள் ஆகும். 

நீடித்த பண்புகள் பாிணாம உண்னமகள் ஆகும். 

தவறான ெமூக நடத்னதயின் சூைலில் உயர்ந்த பண்புகனை மீண்டும் கண்டுபிடிக்க, ஒருவருக்கு 

பரந்த ெமூகப் பார்னவ ஜவண்டும். 

ஆதலால் சேயகாந்தன் அவரது காலத்னத இலக்கியத்தில் ொியாக ஆரம்பித்து னவத்துள்ைார். 

அந்தச் சுதந்திரத்தின் நனடமுனறனய தனி மனிதன் கண்டுபிடிப்பது புதிய காலத்தின் விடியலாக 

இருக்கும்.  

இனத இலக்கியத்தில் மட்டுஜம செய்ய முடியும். 

Tom Peters செய்தது ஜபால், கற்பனனக் கனதகளுக்கு அப்பாலும் ஒருவர் இனதச் செய்யலாம். 

38. “It was exactly calculated to make her understand her own wishes.” 

Stress of circumstances is an occasion for understanding. 

The physical even under continuous stress refuses to understand and waits for its physical structure to break 

as in the World Wars. 

The resistance of the vital is fadistic as in Gandhiji. 

It is appropriate he represented the dead decaying orthodoxy of India. 

Intellectuality is the lack of receptivity of the Mind. 

In the chapter “Maya: The Principle of Phenomenal Existence” (Vol. 12) He describes how science is at 

pains to prove the value of Vedanta. 

Spirituality, particularly Sri Aurobindo, is not intelligible because at each step Man meets with the absolute. 

His difficulty is created by his not wanting to understand the absolute as relative.  

The absolute presses for understanding. 

Man knows as his eternal compromise with the circumstances. 

Life demands a compromise on the positive side, Man prefers it on the lower negative side. 

The change occurs by values as in Mr. Bennet’s decision. 

The ethical values must give way to spiritual values. 

Survival is possible by physical values of accomplishment. 

Social survival is made possible by social values. 

Presently the conflict is between the Mental values of rationality and vital values of social conformity. 
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A devotee should choose Mother’s values in life. 

For yoga one has to stick to pure values of Divine Life. 

It is the eternal adventure of consciousness calling for joy. 

Consecration as a tool sums it up. 

I am fond of saying one SINGLE act of consecration takes you from the surface to its depth. 

It is moksha which a sadhak cannot accept. 

Moksha in daily life is unfailing accomplishment. 

The sadhak is not to accept the results, but to develop the process to saturation till the essence is attained. 

The Essence is the Absolute in the Relative in Life. 

The stages in life are,  

 1. Move from failure to success. 

 2. Success can be on capacity lacking values. 

 3. Move to success by values. 

 4. At no stage accept the values. 

 5. Move to saturate your life by the right processes. 

 6. It makes you enter the Essence. 

 7. The Essence is transcendental. 

 8. Even at the Individual level one can move to the universal as well as the transcendental. 

 9. Then one becomes the Ishwara in miniature. 

Mr. Bennet and Darcy moved to the transcendental in their world while Lizzy moved to the universal – 

Mental. 

As you move above, your values rise, patience increases, you move out of Space and Time. 

It is evolution from ignorance to knowledge. 

Success at any stage opens infinite dimensions horizontally. 

They offer great social, psychological fulfillments. 

Any opening levels off. 

Yoga is only for him who refuses all such lower opportunities. 

It is not an hourly battle, but one waged on a considerable territory continuously. 

Hence the demand for constant remembrance. 

It really takes off only at a point where expenditure of energy is met with greater incursion of energy. 

Joy of self-giving brings in greater joy. 

To impart consciousness to another is not given to Man, but in a spiritual relationship it happens bringing in 

greater consciousness. 

Offering Being to another is a relationship of the Many with Many. 

Being offered to the One brings in greater Being. 

It is spiritual evolution. 

It does not stop with Supermind. 

It goes further till the Absolute is reached. 

Events are life’s instructions to the Individual. 

The huge practical joke of life of presenting something not human as a wife was earlier indicated by a 

practical joke played on him at an exam. 

Life is unfailing, perfect, and precise. Spirit is much more so. 

In JFK airport it was said that every seven seconds a plane took off or landed. 

In spite of this enormous traffic, landing and take-offs are smooth. 

The passenger may not notice it at all. It does not mean that there is no system and all are a chance. 

Life is much more so. Only that we do not see it at all. 

Social life requires a certain reticence and people respect it. 

Subtle life demands total reticence. 

When reticence is not maintained, accomplishment moves down to a level where the existing reticence is 

enough. 

Personal loyalties, social formalities, temperamental sensitivities, etc. are all beside the point when one 

moves up to accomplish more than what the society permits. 

Accomplishments have nothing to do with announcements of any description. 
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One rule universally true is Non-Initiative. It never fails.  

One may see the busyness of JFK and not that of a dumb village. 

For an observing eye, this village too is as busy. 

Health is such an integrated system apparently quiet, but all the systems are always active in symphony. 

Inert matter is infinitely in motion inside the atom. 

We are unable to see it. 

Life is not only movements and activities, but all are integral. 

The orders of the physical are less subtle than those of the vital. 

From one set of order, evolution rises to a higher set of orders. 

Presently we are to move to a cosmic order of things. 

We have everything set ready. Only that we must awaken to that opportunity. 

This is an event that helped Darcy become an individual of symbolic vital creativity. 

The direct result of Darcy’s action was the three weddings. 

The first, Lydia’s wedding, prevented the social disintegration of Longbourn. 

It made Elizabeth grow rational with respect to Wickham. 

It made Wickham cease to be a dissipater to self-destruction. 

It preserved the high aristocratic values of honour and freedom in Mr. Bennet. 

It helped him to overcome the need of submission, an aristocratic defect. 

Individuality 

Its primary requisites are self-reliance, independence, self-respect, capacity to decide without reference to 

social conformity, aspiration enough to release all the energy for accomplishment. This is an aspiration for 

social upward movement. 

All this results in physical individuality of economic productions making the individual an 

entrepreneur. 

Such an entrepreneur consumes not as a labourer but as a middle class member, indirectly releasing the 

social urge for entrepreneurship and middle class formation. 

Trade and urbanisation similarly develop a vital individuality which promotes economic production 

indirectly, but more importantly creates the social power of Money. This is symbolic individuality out of 

which entertainment, education, arts, urban living as well as vital creativity are created. 

As agriculture symbolized grain production, trade social power, here the central force is the 

institution of banking that multiplies Money, leading to its self-multiplication. 

A higher ubiquitous institution is Market which makes every participating individual a miniature bank, 

raising the self-multiplication of Money to the infinite social dimension of the entire population. This 

generates service economy apart from creating political individuality. Trade made Man produce to his 

maximum capacity. Banks made Man produce to the maximum limit of social consumption. Market, 

through service economy created more higher sophisticated needs and helped Man cease to be an economic 

animal and flower as a social psychological Individual who can lay the foundation for higher social 

evolution which cannot be created by revolutions as revolutions can only break the anachronistic barrier for 

the spread of existing social accomplishments. He creates socially useful ideas of organisational innovation. 

By its direct impact the field of education receives a fillip of organisational advancement. This often settles 

down as an obstacle and comes to stay as anachronism which is the history of University education all over 

the world, especially in Europe and her colonies. 

This is the social potential created out of which genius can be born. Now that organisation stifles, 

geniuses are prevented from being born, the result is human genius is beginning to appear in the undesirable 

fields of commerce and technology making vulgar obscene progress. Though Mental individuality can be 

borne by ascent from below, its proper inspiration comes from above. The lower form of organisational 

individuality that increases production easily multiplies. This, though unwelcome, makes every individual a 

social entrepreneur capable of creating endless jobs thus finally answering the prophets of 

unemployment. Mental individuality primarily belongs to pure ideas as in Socrates and Plato. Secondarily 

it creates as many sciences as society will permit making human life rich in inner content, not in outer 

luxury only. 

Such an individual is the source of politically innovating organisational ideas. 

The Spiritual Individual has the universal, transcendent dimensions directly service the cause of evolution. 
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It will be interesting to trace the above development in terms of ego, Mind, Time, finite, surface, inner, 

subliminal planes. Individuality is the expansive psychological force of Society. 

“அவளுக்குத் தன்னுதடய சொந்த விருப்பங்கதளப் புாிந்துசகாள்ள முடிந்தது.” 

சூழ்நிதலகளில் உள்ள அழுத்தம் புாிந்துசகாள்வதற்கு ஒரு ெந்தர்ப்பமாக அதமகிறது. 

இதடயறாத அழுத்தம் இருக்கும்சபாழுதும் உடல் புாிந்துசகாள்ள மறுக்கிறது, உலகப் 

பபார்களின்பபாது நிகழ்ந்ததுபபால, அதன் ேடநிதல கட்டதமப்பு ெிததவதற்குக் காத்திருக்கிறது. 

மஹாத்மா காந்தியிடம் இருந்ததுபபால் உணர்வின் எதிர்ப்பு அர்த்தமற்றது. 

இந்தியாவின் ேீவைற்ற பதழதமவாதத்தத அவர் பிரதிபலித்தது மிகப் சபாருத்தமாைது. 

அறிவுத்திறன் மைதிற்கு ஏற்புத்திறன் இல்லாதம ஆகும். 

‘மாதய: தைிச் ெிறப்புதடய வாழ்வின் சகாள்தக’ எனும் அத்தியாயத்தில் (Vol. 12) பவதாந்தத்தின் 

மதிப்தப நிரூபிக்க விஞ்ஞாைம் எடுத்துக்சகாள்ளும் முயற்ெிதயப் பற்றி பகவான் விளக்குகிறார். 

ஒவ்சவாரு படியிலும் மைிதன் பரம்சபாருதளச் ெந்திப்பதால், ஆன்மீகம், குறிப்பாக ஸ்ரீ அரவிந்தர் 

எழுதியதவகதளப் புாிந்துசகாள்வது கடிைமாக உள்ளது. 

பரம்சபாருதள சதாடர்புள்ளதாகப் புாிந்துசகாள்ள விரும்பாததால் மைிதன் அததப் 

புாிந்துசகாள்வதற்குக் கஷ்டப்படுகிறான்.  

பரம்சபாருள் புாிந்துசகாள்ள வற்புறுத்துகிறது. 

சூழ்நிதலகபளாடு நித்திய ெமரெம் அது என்று மைிதன் அறிவான். 

வாழ்வு பநர்மதறயாைப் பக்கத்தில் ெமரெத்தத எதிர்பார்க்கிறது, மைிதன் அததக் கீழ்நிதலயில் 

எதிர்மதறயாை பக்கத்தில் விரும்புகிறான். 

திரு சபன்ைட்டின் தீர்மாைத்ததப்பபால் மாற்றம் பண்புகளால் நிகழ்கிறது. 

சநறிமுதறப் பண்புகள் ஆன்மீகப் பண்புகளுக்கு இடமளிக்க பவண்டும். 

ொததையின் ேடநிதலப் பண்புகள் மூலம் வாழ்வு ொத்தியமாகிறது. 

ெமூக வாழ்வு ெமூகப் பண்புகள் மூலம் ொத்தியமாகிறது. 

தற்சபாழுது உள்ள முரண்பாடு, விபவகமாை மைதின் மதிப்புகளுக்கும் ெமூக இணக்கத்தின் 

உணர்வின் மதிப்புகளுக்கும் இதடபயயாகும்.  

ஒரு அன்பர் வாழ்வில் அன்தையின் பண்புகதளத் பதர்ந்சதடுக்க பவண்டும். 

பயாகத்திற்கு ஒருவர் சதய்வீக வாழ்வின் தூய பண்புகளுடன் இணக்கமாக இருக்க பவண்டும்.  

இது நிரந்தரமாை ேீவியத்தின் துணிகரச் செயல், மகிழ்ச்ெிக்கு விடுக்கும் அதழப்பாகும். 

கருவியாக விளங்கும் ெமர்ப்பணம் இதத விளக்குகிறது. 

ெமர்ப்பணம் எனும் ஒபர ஒரு செயல் நம்தம பமல்மைதிலிருந்து ஆழ்மைதிற்கு எடுத்துச் செல்கிறது. 

இது ொதகைால் ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாத பமாக்ஷமாகும். 

அன்றாட வாழ்வில் பமாக்ஷம் பதால்வி அதடயாத ொததையாகும். 

ொதகன் பலன்கதள ஏற்றுக்சகாள்ளாமல், ொரத்தத அதடயும்வதர செயல்முதறதயச் 

செறிவதடயச் செய்யபவண்டும். 

ொரம் ஒப்பீட்டளவில் வாழ்வில் பரம்சபாருளாகும். 

வாழ்விலுள்ள கட்டங்கள்,   

1. பதால்வியிலிருந்து சவற்றிக்கு உயர பவண்டும்.  

2. சவற்றி குதறயுள்ள பண்புகளில் இருக்கலாம்.  

3. பண்புகள் மூலம் சவற்றிதய அதடய பவண்டும்.  

4. எந்த ஒரு கட்டத்திலும் பண்புகதள ஏற்றுக்சகாள்ளக் கூடாது.  

5. ொியாை செயல்முதறகளால் நமது வாழ்தவச் செறிவதடயச் செய்ய பவண்டும்.  

6. இது நம்தம ொராம்ெத்திற்கு அதழத்துச் செல்லும்.  

7. ொராம்ெம் பரப்பிரம்மமாகும்.  

8. தைிப்பட்ட நிதலயிலும்கூட ஒருவர் உலகளாவிய நிதலக்கும், பரப்பிரம்மத்தின் நிதலக்கும் 

உயரலாம்.  

9. அப்சபாழுது ஒருவர் ெிறிய வடிவில் ஈஸ்வரைாகிறார். 

திரு சபன்ைட்டும், டார்ெியும் அவர்களது உலகில் பரப்பிரம்ம நிதலக்குச் சென்றைர், எலிெசபத் 

உலகாீதியாை நிதலக்கு – மைதின் நிதலக்கு மாறிைாள். 

நாம் பமபல செல்லச் செல்ல நமது பண்புகள் உயரும், சபாறுதம அதிகாிக்கும், காலம் மற்றும் 

இடத்தத விட்டு சவளிபயறுகிபறாம்.  

இது அறியாதமயிலிருந்து அறிவுக்கு உயரும் பாிணாமம் ஆகும். 

எந்த ஒரு கட்டத்திலும் சவற்றி அளவற்ற பாிமாணங்கதள ஒபர நிதலயில் சவளிப்படுத்துகிறது. 

அதவ சபாிய ெமூக, மபைாாீதியாை நிதறவுகதள அளிக்கின்றை. 
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எந்த ஒரு வாய்ப்பும் நின்று விடுகிறது. 

அது பபான்ற தாழ்ந்த வாய்ப்புகள் அதைத்ததயும் மறுப்பவருக்பக பயாகம் உாித்தாைது. 

இது ஒரு மணி பநரத்திற்காை பபாராட்டம் அல்ல, சதாடர்ந்து கணிெமாை இடத்தில் நடத்தப்படும் 

பபாரட்டமாகும். 

ஆதலால் இதடவிடாத ஞாபகம் முக்கியம். 

ெக்தி செலவழிவதும், ெக்தி பமலும் உருவாவதும் ெந்திக்கும் இடத்தில் இது உண்தமயில் செயல்பட 

ஆரம்பிக்கிறது. 

சுய அர்ப்பணத்தின் ெந்பதாஷம் பமலும் அதிக ெந்பதாஷத்தத அளிக்கிறது. 

ஒரு மைிதைால் மற்பறாரு மைிதனுக்கு ேீவியத்தத அளிக்க முடியாது, ஆைால் ஆன்மீக உறவில் 

பமலும் உயர் ேீவியத்தத ஒருவருக்கு அளிக்க முடியும். 

ேீவதை மற்றவருக்கு வழங்குவது அபைகன் அபைகனுடன் சதாடர்பு சகாள்வதாகும். 

ேீவதை ஏகனுக்கு வழங்குவது பமலும் உயர்ந்த ேீவதைக் சகாண்டு வருகிறது. 

இது ஆன்மீகப் பாிணாமமாகும். 

இது ெத்திய ேீவியத்துடன் நிற்காது. 

பிரம்மத்தத அதடயும்வதர இது சதாடர்ந்து செல்லும். 

நிகழ்வுகள் மைிதனுக்கு வாழ்வின் வழிமுதறகள் ஆகும். 

மைிதத்தன்தம இல்லாத ஒருவதர ஒரு மதைவியாக வழங்கும் வாழ்வின் ஒரு மிகப் சபாிய 

நதடமுதற நதகச்சுதவ, முன்ைதாக ஒரு பதர்வின்பபாது அவருக்கு நிகழ்ந்த ஒரு நதடமுதற 

நதகச்சுதவயால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.  

வாழ்வு பதால்வி அதடவதில்தல, பூரணமாைது, துல்லியமாைது. ஆன்மா பமலும் இபத 

பபான்றது. 

நியூயார்க் விமாை நிதலயத்தில் ஏழு விைாடிகளுக்கு ஒரு விமாைம் புறப்படுகிறது அல்லது ததர 

இறங்குவதாகக் கூறப்படுகிறது. 

இவ்வளவு பபாக்குவரத்து சநாிெல் இருந்தும்கூட இரண்டுபம பிரச்ெிதை எதுவுமின்றி ெீராக 

நதடசபறுகிறது.  

பிரயாணி இததக் கவைிக்காமல் இருக்கலாம். அதமப்புமுதற எதுவும் இல்தல, அதைத்தும் 

தற்செயலாக நதடசபறுகின்றை என்று இதற்குப் சபாருளல்ல. 

வாழ்வும் இதுபபால்தான். நாம் பார்ப்பதில்தல, அவ்வளபவ. 

ெமூக வாழ்விற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கட்டுப்பாடு பததவ, மக்கள் அதத மதிக்கின்றைர். 

சூட்சும வாழ்விற்கு முழுதமயாை கட்டுப்பாடு பததவ. 

கட்டுப்பாடு அனுொிக்கப்படாதசபாழுது தற்சபாழுததய கட்டுப்பாடு பபாதும் என்ற நிதலக்கு, 

ொததை கீழிறங்கும்.  

ெமூகம் அனுமதிப்பதற்கும் பமலாகச் ொதிக்க முயலும்சபாழுது தைிப்பட்ட விசுவாெம், ெமூக 

ெம்பிரதாயங்கள், மைவுணர்வின் நுண்ணுணர்வுகள் பபான்றதவ முக்கியமல்ல.  

ொததைகளுக்கு எந்த விதமாை அறிவிப்பும் பததவயில்தல. 

தன்முதைப்பு எடுக்கக் கூடாது என்பபத உலக அளவில் உண்தமயாை ஒரு ெட்டமாகும். 

இது தவறுவபத இல்தல. 

நியூயார்க் விமாை நிதலயத்தின் சுறுசுறுப்பாை சூழதல ஒருவர் பார்க்கலாம், பொம்பலாை 

கிராமத்ததப் பார்க்க மாட்டார். 

கவைிக்கும் கண்களுக்கு கிராமமும் சுறுசுறுப்பாைபத. 

உடல் நலம் அதமதியாகக் காணப்படும் ஒரு ஒருங்கிதணந்த அதமப்பாகும், அதைத்து 

அதமப்புகளும் எப்சபாழுதும் லயத்துடன் சுறுசுறுப்பாக உள்ளை. 

செயலற்ற ேடம் அணுவிற்குள் அைந்தமாை இயக்கத்தில் உள்ளது. 

நம்மால் அததப் பார்க்க முடிவதில்தல. 

வாழ்க்தக இயக்கங்களும், செயற்பாடுகளும் மட்டுமல்ல, அதைத்தும் பூரணமாைதவ. 

ேடத்தின் ஒழுங்குமுதறகள் உணர்வின் ஒழுங்குமுதறகதளக் காட்டிலும் குதறந்த சூட்சுமம் 

உதடயதவ. 

ஒழுங்குமுதறயின் ஒரு சதாகுப்பிலிருந்து பாிணாமம் ஒழுங்குமுதறகளின் உயர்ந்த சதாகுப்பிற்கு 

உயருகிறது.  

தற்சபாழுது நாம் பிரபஞ்ெ ஒழுங்தக பநாக்கிச் செல்ல பவண்டும்.  

அதைத்துபம தயார் நிதலயில் இருக்கின்றை. நாம் அந்த வாய்ப்பிற்கு விழித்துக்சகாள்ள 

பவண்டும்.  

உணர்வின் பதடப்பாற்றலின் அதடயாளமாக டார்ெி மாறுவதற்கு இந்த நிகழ்வு உதவியது.  
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டார்ெியின் செயலின் பநரடி விதளவு மூன்று திருமணங்கள் ஆகும். 

முதலாவதாை லிடியாவின் திருமணம் லாங்பர்ைின் ெமூக ெிததவிதைத் தடுத்தது. 

விக்காதமப் சபாறுத்தவதர எலிெசபத்தத விபவகத்துடன் நடந்துசகாள்ள இது உதவியது. 

சுய அழிவிற்குக் காரணமாக இைியும் நடந்துசகாள்ள முடியாதபடி விக்காதம இது மாற்றியது. 

திரு சபன்ைட்டின் மாியாதத மற்றும் சுதந்திரத்தின் உயர்ந்த உயர்குடிப் பண்புகதள இது 

பாதுகாத்தது. 

கீழ்ப்படிதல் எனும் உயர்குடிக் குதறப்பாட்தடக் கடக்க இது அவருக்கு உதவியது. 

தைித்துவம். 

தன்ைிதறவு, சுதந்திரம், சுய மாியாதத, ெமூகத்துடன் அனுொித்துப்பபாவதத விடுத்து தீர்மாைம் 

எடுக்கும் ஆற்றல், ொததைக்குத் பததவயாை அதைத்து ெக்திதயயும் விடுவிக்கும் பபாதுமாை 

ஆர்வம் ஆகியதவ இதன் அடிப்பதடத் பததவகள் ஆகும். ெமூகாீதியாை பமல் பநாக்கி உயரும் 

இயக்கத்திற்காை ஒரு ஆர்வமாகும் இது.  

இதவ அதைத்தும் தைி நபதரத் சதாழில்முதைவராக மாற்றி, சபாருளாதார உற்பத்திகளின் 

ேடநிதல தைித்துவத்தத அளிக்கிறது 

இத்ததகய ஒரு சதாழில் முதைவர், ஒரு சதாழிலாளியாக அல்லாமல் ஒரு நடுத்தரவர்க்கத்திைராக 

தன்தை நிதைத்துக் சகாண்டு, சதாழில் முதைவராவதற்கும், மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தத 

உருவாக்குவதற்கும் பததவயாை ெமூக உந்துததல மதறமுகமாக சவளிப்படுத்துகிறார். 

வர்த்தகமும், நகரமயமாக்கலும் இபதபபால் மதறமுகமாக சபாருளாதார உற்பத்திதய 

ஊக்குவிக்கும் உணர்வின் தைித்துவத்தத உருவாக்குகிறது, பமலும் முக்கியமாக அது பணத்தின் 

ெமூக ெக்திதய உருவாக்குகிறது. பகளிக்தக, கல்வி, கதல, நகர வாழ்வு, உணர்வின் 

பதடப்பாற்றல் ஆகியவற்தற உருவாக்கும் இது ஒரு தைித்துவத்தின் அதடயாளம் ஆகும். 

தாைிய உற்பத்தி, வர்த்தகத்தின் ெமூக ெக்தி ஆகியவற்தற விவொயம் அதடயாளப்படுத்தியததப் 

பபால, இங்கு தமயமாை ெக்தி வங்கித் துதறயாகும். இது பணத்ததப் சபருக்கி, அதன் மூலம் 

அதன் சுயப்சபருக்கத்திற்கு வழி வகுக்கிறது. 

இதற்கும் பமலாை, எங்கும் நிதறந்துள்ள துதற ெந்ததயாகும். பங்கு சபறும் ஒவ்சவாருவதரயும் 

அது ஒரு ெிறிய வடிவ வங்கியாக மாற்றுகிறது, பணத்தின் சபருக்கத்தத சமாத்த 

மக்கட்சதாதகயின் அளவற்ற ெமூகப் பாிமாண அளவிற்கு உயர்த்துகிறது. அரெியல் தைித்துவத்தத 

உருவாக்குவததத் தாண்டி இது பெதவப் சபாருளாதாரத்தத உருவாக்குகிறது. வர்த்தகம் 

மைிததை அவைது அதிகபட்ெ திறனுக்பகற்ப உற்பத்தி செய்ய தவத்தது. 

வங்கிகள் மைிததை அதிகபட்ெ ெமூகத்தின் பததவகளுக்கு ஏற்ப உற்பத்தி செய்ய தவத்தை. 

பெதவப் சபாருளாதாரத்தின் மூலம் ெந்தத பமலும் நாசூக்காை உயர்ந்த பததவகதள 

உருவாக்கியது, சபாருளாதாராீதியில் விலங்காக இருந்த மைிததை மாற்றி, உயர்ந்த ெமூகப் 

பாிணாமத்திற்கு அடித்தளம் அதமக்கவல்ல ெமூக மைதின் மைிதைாக மலர உதவியது. 

புரட்ெிகளால் இததச் செய்ய முடியாது, ஏசைைில் தற்சபாழுது நிலவும் ெமூக ொததைகள் பரவ, 

காலத்திற்கு ஒவ்வாத ததடகதள உதடக்க மட்டுபம புரட்ெிகளால் முடியும். 

நிறுவைாீதியாை கண்டுபிடிப்புகளின் ெமூகப் பயன்பாட்டுக் கருத்துகதள அவன் 

உருவாக்குகிறான். இதன் பநரடியாை தாக்கம் கல்வித் துதறயில் வளர்ச்ெிதய அளிக்கிறது. இது 

சபரும்பாலும் ஒரு ததடயாக மாறி காலத்திற்கு ஒவ்வாததாக மாறுகிறது. இதுபவ உலகம் 

முழுவதன் பல்கதலக் கழகக் கல்வியின், முக்கியமாக ஐபராப்பா மற்றும் அதன் காலைிகளின் 

ொித்திரம் ஆகும்.  

ஒரு பமதத பிறக்கக்கூடிய ெமூக வித்தாகும் இது. இப்சபாழுது அதமப்பு பாதிக்கப்படுவதால், 

பமததகள் பிறப்பது தடுக்கப்படுகிறது. இதன் விதளவாக விரும்பத்தகாத துதறகளாை வணிகம் 

மற்றும் சதாழில் நுட்பம் ஆகியவற்றில் மைித பமததகள் பதான்றுகின்றைர், அருவருக்கத்தக்க 

முன்பைற்றத்தத அதடகின்றைர். கீழிருந்து பமபல வருவதன் மூலம் மைாீதியாை தைித்துவம் 

பதான்றும் என்றாலும், அதற்காை ொியாை ஊக்கம் பமலிருந்துதான் வருகிறது. உற்பத்திதய 

அதிகாிக்கச் செய்யும் அதமப்புாீதியாை தைித்துவத்தின் கீழ்நிதல வடிவம் எளிதில் சபருகுகிறது. 

இது வரபவற்கப்படாதசபாழுதும், ஒவ்சவாரு தைி மைிததையும் ஒரு ெமூகத் சதாழில் 

முதைவராக்குகிறது, அளவற்ற பவதல வாய்ப்பிதை உருவாக்கி இறுதியில் பவதலயில்லாத் 

திண்டாட்டத்ததப் பபாக்குகிறது. Socrates மற்றும் Plato விடம் இருந்தததப் பபால் மைதின் 

தைித்துவம் அடிப்பதடயில் தூய எண்ணங்களுக்பக உாித்தாைதவயாகும். அடுத்ததாக, ெமூகம் 

அனுமதிக்கும் அளவிற்கு இது பல அறிவியல்கதள உருவாக்கி, மைித வாழ்தவ சவளி 

ஆடம்பரங்களில் மட்டுமல்லாது அகத்திலும் வளமுதடயதாக ஆக்குகிறது. 

இது பபான்ற ஒருவர் அரெியல் ொர்ந்த புதுதமயாை அதமப்பின் கருத்துகதள உருவாக்குகிறார். 
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பநரடியாகப் பாிணாமத்திற்கு உதவும் வதகயில் ஆன்மீக மைிதைிடம் உலகளாவிய பிரம்ம நிதலப் 

பாிமாணங்கள் உள்ளை. அகந்தத, காலம், அளவுக்குட்பட்டது, பமல் மைம், அகம், அடிமைம் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் பமற்கூறிய வளர்ச்ெிகதள நாம் ஆராய்வது சுவாரெியமாக 

இருக்கும். தைித்துவம் ெமூகத்தின் விாிவாை உளவியல் ெக்தி ஆகும். 

39. “Never had she so intensely felt that she could have loved him.” 

There is no love here absolutely. What she longs for is his material support – Pemberley? 

One characteristic of the Unknowable, the Absolute, is it can act as anyone wishes but will remain 

unaffected. 

In the measure Darcy acted to help Lydia and remained unaffected, he was the Absolute. 

What urges the Absolute to act? 

Pursuit of action that leaves one unchanged is the best way to act according to the needs of the action. 

The Absolute can reject the universe from its infinitude while it has the option to support it with its vast 

strength. 

It does support always. 

Love is not born by however great a help one receives. 

Help will generate gratitude. 

A Man can act to reveal his greatness, Love does not respond to it. 

Greatness evokes admiration, maybe adoration, not love. 

Charm attracts, goodness generates appreciation, not love. 

What then releases love, maybe true love? 

The presence of one in whose personality I can pleasantly expand is the basis of love of any kind. 

Such an expansion issuing sweetness in the emotion will release love. 

A slow gradual response may tend to develop affection, not love. 

Instantaneous response of expansive sweetness is an indication of possible love, if one is not acting on an 

impulse. 

At no time did Elizabeth find in herself expansiveness towards Darcy. 

Sweetness was far from her with Darcy or even Wickham. 

It was she towards whom Darcy expanded and felt untold sweetness of heart. 

Neither in Jane, nor in Bingley do we see symptoms of love. 

We see propensities to wedding, engagements, etc. 

Darcy was in love, deeply in love, was all sweetness in his emotions. 

Things are valued in their absence. 

Now that her love was lost, she longed for it. 

The unknowable has descended into the Universe and the Individual. (p.43)  

The revolutionary spirit of the French Revolution descended on the highest aristocracy of Darcy as 

well as the gentleman farmer of Mr. Bennet. 

The aristocracy is the Form and Definition of the essence of culture that pervades the society. 

The society is immanent with the spirit of progress embodied in civilisation and culture. 

Aristocracy is the social embodiment of that organised power. 

It is one thing Darcy, after a hazardous obstacle, successfully married the girl he loved, and it is another 

thing he was an instrument of the revolutionary force to uplift the lower levels of aristocracy to his own 

cultural level. 

Incidentally he was the cause of a loafer of a Wickham prostituting the aristocratic outer expression to 

scandalise the society ceasing to be so and finally becoming a husband within the distant fold of aristocracy. 

His best achievement was that the aristocratic potential content of his personality won the love of a 

deserving woman. It was the triumph of his love that was capable of loving a pure woman in spite of 

her social psychological dross. 

It is a divine attitude in human personality, a capacity not to see blemishes or to see defects only as a 

perverse expression of perfection. That he could do so inwardly and create a Life Response of her visiting 

Pemberley was the acme of that inner effort. 

That love could be full throated, whole hearted from one side is the stamp of a love of higher mettle. 

Sweetness is the result of love acquiring knowledge. He felt sweet towards her as his own external love was 

informed to saturation by the emerging goodness in him of which knowledge is a part. His progress was 
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social on the outside while it was psychological in the inside. 

In deeper truth it was spiritual in its origin and expression. 

The Destiny of the Individual 

As every other chapter of The Life Divine this chapter too argues for the ultimate values of Unity, 

self-possession of Unity of the Reality in about 15 to 20 ways. 

The problems created in the story Pride and Prejudice can be understood to have been solved by the unity 

created by Darcy, helped by Elizabeth and Mr. Bennet mostly. 

The Reality is one and not a sum of concourse. (p. 33 The Life Divine ) 

Neti Neti or Iti Iti cannot fully reveal the Unknowable. (Ibid) 

Any partial conception sins against Its unknowableness. (p. 34 The Life Divine) 

Sat and Asat are not opposites, but the last antimony through which we look up to the Unknowable. (ibid) 

God must be known everywhere equally without distinction. (p. 35 The Life Divine) 

The revelation of the One confirms itself in the Many. (ibid) 

The perceptions of the spiritualised mind are as invalid as that of the materialised mind. (ibid) 

Life exists in Brahman in order to discover Brahman in itself. (p. 36 The Life Divine) 

As Brahman is integral man manifesting the nature of Brahman must be integral. (ibid) 

The nodus of life is the meeting point of the three general forms of consciousness. (p. 37) 

The universe is a form and definition which is occupied by the entire immanence of the Formless and 

Indefinable. (ibid) 

Life becomes a ruthless ordeal if the illumined individual is removed. (ibid) 

The non-existent soul escapes from non-existent bondage. (p. 38 The Life Divine ) 

We must accept the many-sidedness of the manifestation even while we assert the unity of the Manifested. 

(p. 39 The Life Divine) 

The subconscient must be united with the superconscient. (ibid) 

The divine soul reproduces itself in similar liberated souls. (p. 40 The Life Divine) 

We must be as perfect as He is. 

Liberty pursued at the expense of what is exceeded helps us to miss what God has accepted. 

Activity pursued to be absorption in the act leads to inferior negation. (ibid) 

Through Vidya consenting with Avidya by the perfect sense of oneness even in the multiplicity we enjoy 

integrally immortality and beatitude. (p. 41-The Life Divine ) 

Attaining to the unborn beyond all becoming, we are liberated from the lower birth and death. (ibid) 

By accepting Becoming as He has accepted, we become centres of conscious illumination. 

The idea of unity gives illumination; the spirit of Unity is realisation. 

“அவனனக் காதலித்திருக்கலாம் என்று இவ்வைவு தீவிரமாக அவள் நினனத்தஜத இல்னல.” 

இங்கு காதல் என்பஜத முற்றிலும் இல்னல. அவள் ஏங்கியது அவனது சொத்தின் ஆதரவுக்காகஜவ 

ஆகும் - சபம்பர்லி? 

அறியமுடியாத பிரம்மத்தின் ஒரு குணாதிெயம், எவரது விருப்பத்திற்ஜகற்பவும் செயல்பட முடியும், 

அதனால் அது பாதிக்கப்படாமலும் இருக்கும். 

லிடியாவிற்கு உதவ டார்ெி முன்வந்து அதனால் எந்த வித பாதிப்புக்கும் உள்ைாகாமல் இருந்த 

அைவில் அவன் பிரம்மமாவான். 

பிரம்மத்னதச் செயல்பட னவப்பது எது? 

ஒரு செயனலச் செய்யும்ஜபாது ஒருவர் மாறுதல் அனடயாமல் இருப்பது, ஒரு செயலின் 

ஜதனவகளுக்ஜகற்ப செயல்பட ெிறந்த வைியாகும்.  

பரப்பிரம்மம், தனது மிகப் சபாிய வலினமயின் மூலம் உலகத்னத ஆதாிக்கும் வாய்ப்பினனக் 

சகாண்டிருக்கும்சபாழுதும், அதன் அனந்தத்தின் மூலம் உலகத்னத நிராகாிக்கலாம்.  

அது எப்சபாழுதும் ஆதாிக்கஜவ செய்கிறது. 

எவ்வைவு சபாிய உதவினய ஒருவர் சபற்றுக்சகாண்டாலும், காதல் அங்கு மலர்வதில்னல. 

உதவி நன்றி உணர்னவ உருவாக்கும். 

ஒரு மனிதன் தன்னுனடய உயர்னவ சவைிப்படுத்தும் அைவில் செயல்படலாம், காதல் அதற்குப்  

பதிலைிப்பதில்னல. 

ஜமன்னம பாராட்னடப் சபறலாம், ஜபாற்றுதனலயும் சபறலாம், ஆனால் காதனல அல்ல. 

கவர்ச்ெி ஈர்க்கும், நற்குணம் பாராட்னட உருவாக்கும், காதனல அல்ல.  

பின்னர் எது அன்னப சவைிப்படுத்துகிறது, உண்னமயான காதல்? 
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எவரது ஆளுனமயின் முன் நாம் இனினமயாக விாிவனடய முடியுஜமா, அதுஜவ எல்லா விதமான 

அன்பின் அடிப்பனட ஆகும். 

உணர்ச்ெியில் இனினமனய சவைியிடும் இத்தனகய மலர்தல் அன்னப விடுவிக்கும். 

ஒரு நிதானமான படிப்படியான மறுசமாைி, பாெத்னத வைர்க்குஜம தவிர அன்னப அல்ல. 

ஒருவர் உந்துதல் மூலம் செயல்படவில்னல எனில், விாிவனடயும் இனினமயின் உடனடி பதில், 

ொத்தியமாகும் அன்பின் அறிகுறியாகும். 

டார்ெினய ஜநாக்கி ஒருஜபாதும் எலிெசபத்தின் மனம் விாிவனடயவில்னல. 

டார்ெியிடஜமா அல்லது விக்காமிடஜமாகூட அவளுக்கு இனினமயான உணர்வு எைவில்னல. 

டார்ெிதான் அவனை ஜநாக்கி விாிவனடந்தான், அைவிட முடியாத இனினமனய உள்ைத்தில் 

உணர்ந்தான். 

ஜேனிடஜமா அல்லது பிங்கிலியிடஜமா நாம் காதலின் அறிகுறினயக் காண்பதில்னல. 

திருமணம், நிச்ெயதார்த்தம் ஜபான்றவற்றிற்கான நாட்டத்னத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

டார்ெி காதல் வயப்பட்டிருந்தான், ஆழ்ந்த காதல் சகாண்டிருந்தான், அவனது உணர்ச்ெிகைில் 

முழுனமயாக இனினமயான உணர்வுடன் இருந்தான். 

ஏஜதனும் ஒன்று இல்லாதஜபாதுதான் அதன் மதிப்பு சதாியும். 

இப்சபாழுது அவள் காதனல இைந்துவிட்டதால், அதற்காக அவள் ஏங்குகிறாள். 

அறியமுடியாததாகிய பிரம்மம் பிரபஞ்ெத்திலும் தனி நபாினுள்ளும் இறங்கியுள்ைது. (p.43)  

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் புரட்ெிகரமான ஆர்வம், டார்ெியின் மிகவும் உயர்ந்த பிரபுத்துவத்தில் 

இறங்கியது, கனவானாக இருந்த விவொயி சபன்னட்டிடமும் இறங்கியது. 

பிரபுத்துவம் என்பது ெமூகத்தில் பரவும் கலாச்ொரத்தின் ொராம்ெத்தின் வடிவம் மற்றும் விைக்கம் 

ஆகும். 

நாகாிகம் மற்றும் கலாச்ொரத்தில் சபாதிந்துள்ை முன்ஜனற்றத்தின் சமய்க்கருத்தால் ெமூகம் 

நினறந்துள்ைது. 

பிரபுத்துவம் அந்த முனறப்படுத்தப்பட்ட ெக்தியின் ெமூக உருவகம் ஆகும். 

ஆபத்தான தனடனயத் தாண்டி டார்ெி தான் காதலித்தவனைஜய கரம் பிடித்தது ஒரு விஷயம் 

என்றால், பிரபுத்துவத்தின் கீழ்நினலகனை தனது கலாச்ொர நினலக்கு உயர்த்திய புரட்ெிகரமான 

ெக்தியின் ஒரு கருவியாக அவன் விைங்கியது மற்சறாரு விஷயமாகும். 

உயர்குடியினாின் புற சவைிப்பாட்னடக் சகாண்டு ெமூகத்தில் அவதூறு கிைப்பிக் சகாண்டிருந்த 

விக்காம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு, லிடியானவத் திருமணம் செய்து சகாள்வதன் மூலம் இறுதியாக 

அக்குடும்பத்தின் ஒரு அங்கத்தினனாக மாறுவதற்கு, டார்ெி ஒரு காரணமாக இருந்தான். 

தனது ஆளுனமயின் வித்தாக இருந்த உயர்குடி ஆற்றலின் மூலம் ஒரு தகுதியுள்ை சபண்ணின் 

காதனல சவன்றது டார்ெியின் மிகச் ெிறந்த ொதனனயாகும். எலிெசபத்தின் ெமூக உைவியல் 

குனறபாடுகனைத் தாண்டி அவனால் ஒரு தூய்னமயான சபண்ணாக இருந்த அவனைக் காதலிக்க 

முடிந்தது அவனது காதலின் சவற்றியாகும். 

இது மனித ஆளுனமயில் ஒரு சதய்வீக அணுகுமுனறயாகும், குனறகனைப் பார்க்காமல் இருக்கும் 

அல்லது குனறகனை பூரணத்துவத்தின் ஒரு தவறான சவைிப்பாடாக மட்டுஜம பார்க்கும் ஒரு 

திறனாகும். சபம்பர்லிக்கு எலிெசபத்னத வரவனைக்கும் வாழ்வின் எதிசராலினய அவன் அகத்தில் 

உருவாக்கியது, அந்த அக முயற்ெியின் உச்ெகட்டமாகும். 

அந்தக் காதல் முழுனமயாக இருக்கலாம், ஒரு பக்கத்திலிருந்து முழு மனதுடன் இருப்பது ஒரு 

உயர்ந்த காதலாகும். காதல் அறினவப் சபறுவது இனினமயாக சவைிப்படும். அறிவு ஒரு அங்கமாக 

இருந்த அவனது சவைிப்படும் நற்குணத்தால், அவனது காதல் செறிவனடந்து இருந்ததினால், 

எலிெசபத் மீது அவன் இனினமனய உணர்ந்தான். சவைிஜய அவனது முன்ஜனற்றம் ெமூகாீதியாக 

இருந்தது, அகத்தில் உைவியல்ாீதியாக இருந்தது. 

அதன் ஆரம்பத்திலும், சவைிப்பாட்டிலும் அது ஆன்மீகாீதியில் இருந்தது என்பபத ஆழ்ந்த 

உண்னம.  

தனி மனிதனின் விதி. 

‘தி னலப் டினவன்’-ன் மற்ற அத்தியாயங்கனைப்ஜபால இந்த அத்தியாயமும் ஒற்றுனமயின் 

முடிவான பண்புகனையும், உண்னம நினலயின் ஒற்றுனமயின் சுய உனடனமனயயும் 15 முதல் 20 

வைிகைில் விவாதிக்கிறது.  

‘Pride and Prejudice’ கனதயில் உருவாக்கப்பட்ட பிரச்ெினனகள், சபரும்பாலும் எலிெசபத் மற்றும் 

திரு சபன்னட்டின் உதவியின் மூலம், டார்ெி உருவாக்கிய ஒற்றுனமயினால் தீர்க்கப்பட்டனவ எனப் 

புாிந்துசகாள்ைலாம்.  

உண்னமநினல என்பது ஒன்ஜற, பலவற்றின் கூட்டுத்சதானக அல்ல.(p. 33 The Life Divine ) 
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‘இதுவல்ல இதுவல்ல’ அல்லது ‘இதுஜவ இதுஜவ’ என்பது முழுனமயாகப் பிரம்மத்னத 

சவைிப்படுத்தாது. 

எந்தப் பகுதியான புாிதலும் அறியமுடியாதனத அறிந்துசகாள்ை முடியாது.(p. 34 The Life Divine) 

ெத்தும் அெத்தும் எதிசரதிரானனவ அல்ல, ஆனால் அறியமுடியாதனத அறிந்துசகாள்ை உதவும் 

முடிவான காரணிகள் ஆகும். 

இனறவன் எங்கும் ெமமாக ஜவறுபாடு இல்லாமல் அறியப்பட ஜவண்டும்.(p. 35 The Life Divine) 

ஏகனின் சவைிப்பாடு அஜனகனிலும் தன்னன உறுதிப்படுத்துகிறது. 

ஆன்மீகாீதியான மனதின் புாிதல்கள் சபாருள்ாீதியான மனனதப் ஜபால் பயனற்றனவ. 

பிரம்மனன வாழ்வில் கண்டுபிடிக்கும்சபாருட்டு வாழ்வு பிரம்மனில் உள்ைது.(p. 36 The Life Divine) 

பிரம்மன் பூரணமானவன் என்பதால் பிரம்மனின் இயல்னப சவைிப்படுத்தும் மனிதனும் பூரணமாக 

இருக்க ஜவண்டும். 

வாழ்வின் ெிக்கல் என்பது ேீவியத்தின் சபாதுவான மூன்று வடிவங்கள் ெந்திக்கும் இடம்.(p. 37) 

பிரபஞ்ெம் என்பது உருவமற்றது மற்றும் விைக்க முடியாததன் முழுனமயான இனறத்தன்னமயால் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ை ஒரு வடிவம் மற்றும் விைக்கம் ஆகும். 

அறிவுள்ை நபர் இல்னலசயனில் வாழ்வு கடும் ஜொதனனயாகி விடுகிறது. 

இல்லாத நினலயில் இருக்கும் ஆத்மா இல்லாத நினல கட்டுப்பாட்டிலிருந்து தப்பித்துக் 

சகாள்கிறது.(p. 38 The Life Divine ) 

சவைிப்பட்டதன் ஒற்றுனமனய நாம் வலியுறுத்தினாலும் அதன் பன்முகத் தன்னமனய நாம் ஏற்றுக் 

சகாள்ை ஜவண்டும்.(p. 39 The Life Divine)  

ஆழ்மனம் உயர்நினலயுடன் இனணய ஜவண்டும். 

சதய்வீக ஆன்மா இஜத ஜபான்ற விடுதனல அனடந்த ஆன்மாக்கைில் தன்னனஜய சபருக்கிக் 

சகாள்கிறது. (p. 40 The Life Divine) 

பகவானனப் ஜபால் நாமும் பாிபூரணமாக இருக்க ஜவண்டும். 

மீறப்பட்டனத இைந்து அதன் மூலம் சபறப்பட்ட சுதந்திரம், இனறவன் ஏற்றுக்சகாண்டனத 

நம்னமத் தவறவிடச் செய்கிறது. 

முழு ஈடுபாட்டுடன் ஒரு செயனலத் சதாடருவது தாழ்ந்த மறுப்பிற்கு வைி வகுக்கிறது. 

வித்தய அவித்யாவுடன், ஒருனமப்பாட்டின் மிகச் ொியான உணர்வின் மூலம், சபருக்கத்தில்கூட  

நாம் பூரண அமரத்துவம் மற்றும் ஆைந்த அனுபவத்தத அனுபவிக்கிஜறாம். 

ெிருஷ்டினயத் தாண்டி பிறக்காதவனவற்னற அனடவதன் மூலம், நாம் தாழ்ந்த பிறப்பு மற்றும் 

இறப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிஜறாம். 

பகவான் ஏற்றுக்சகாண்டதுஜபால் நாமும் ெிருஷ்டினய ஏற்றுக்சகாள்வதன் மூலம், நாம் 

தன்னுணர்ஜவாடு கூடிய ஒைியின் னமயங்கைாகிஜறாம். 

ஒற்றுனமயின் கருத்து ஒைினய அைிக்கிறது; ஒற்றுனமயின் சமய்க்கருத்து,‘ெித்தி’யாகும். 

Creation of Genius 

ஜமனதயின் உருவாக்கம். 

40. “And now all love must be vain.” 

Man who survives has learnt to accomplish socially, man who progresses has learnt to think and 

benefit by it. Great souls explore, discover new ideas, found religions, are born as individuals. 

We are all familiar with the phenomenon of genius like Einstein, Ramanujam, Shakespeare, Marx, etc. 

The spiritual seeker whose aim is moksha has left all such earthly greatness far behind. 

For us an Asoka, Ceasar, a Churchill, a Nehru loom large in our minds. 

They are Men who achieved in the vital plane while genius is of the Mind. 

Well, sadhaks are of the opinion that Sri Aurobindo is an Avatar. 

Of course Mother and He are Avatars of the Supramental plane, the place of birth of the gods. 

For us Rama and Krishna are Avatars. 

They are of the Higher Mind and Overmind. There is no comparison as they belong to two different planes. 

Even he who attains moksha is far far ahead of a genius. 

By genius we mean one who excels in one subject. 

In Sri Aurobindo’s writings we see the full development of multiple genius as a subordinate faculty. 

Mental Psychic is of the Supramental plane. 

Manomaya Purusha is a spiritual person several planes above the Mental genius. 

Memory, thinking, imagination are faculties of the Mind whereas consecration is a wide condition or status 

of Mind that breaks through the surface. 
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Genius is a faculty of the surface. 

Consecration is a power of depth and properly belongs to the subliminal. 

So far creation of genius has been a subconscious process. Hereafter it can be a conscious creation as the 

educated Man of earlier millenniums was a subconscious product of the society while the graduate of today 

is a conscious product by social organisation. 

When thirty seven million Newtons was spoken of, he had in Mind conscious creation of genius or a system 

to produce geniuses. 

Silence descends on devotees. It is a far greater endowment than genius. 

Life moves into action when Man changes the plane of his existence. 

Man moves work by effort, capacity, power, power of Money. 

Without these life stays put and all Man’s ‘efforts’ fall flat. 

When he changes his will, especially his will endorsed by his thought, work is moved by life in an 

unimaginable way. We see it here in the story. 

Life, then, acts on its own, as Man could never have done. 

Accomplishment lies in one’s raising his level of consciousness. 

Raising one’s consciousness is mainly through reversal of attitude. 

Those who constantly attempt this know that at the tether end of his own temperament, the native energies 

of his urges will not allow him to touch them, not to speak of reversing them. The stages in this effort are: 

Man’s unconsciousness is so complete that he is not aware of such an effort. 

When he is aware, he quickly forgets it, putting off any consideration for the future. 

For years his memory plays false or dormant. 

A time comes when he takes a serious decision to surrender that urge. 

Now he finds out that this is not something he can ever do. 

He gives up for a time. 

When he resumes, the resistance is as firm as ever. 

Most give up. A few exhaust all known methods and achieve a kind of breakthrough that is fleeting. 

Again a great many give up. For those who persist, victory of a few minutes requires a few years. 

At this stage things can yield if that is the ONE and only motive.  

In thirty years if a Man succeeds, Mother says he is lucky. In Her atmosphere a similar total effort can 

succeed in three months, She says which means all the twenty four hours, not only the waking hours, he 

must keep his effort at the peak level. Enjoying the effort is one indication of right spirit. Calling coming 

from inside is victory. Excess energy exuding is the right result. 

Mother abridges human effort. 

Genius is born, not made 

Jane Austen’s creativity extended beyond fiction to spiritual psychology.  

Poets, yogis, philosophers, leaders, generals, explorers, musicians, geniuses are born and not made. 

In the history of the world, it was Gandhiji who broke that rule and was creative at the second level. 

The second level of leadership of a vast Movement like that of Indian Freedom was not created 

anywhere except in India. 

Perhaps it was possible as His power was in the atmosphere. 

Still the world has not heard of the phenomenon of a genius being made. 

Auguste Comte predicted thirty seven million Newtons. 

When it becomes true, it will be a collective phenomenon. 

In today’s spiritual atmosphere where He and She are insistently organising themselves in the subtle causal 

planes, poets, leaders, and geniuses can be shaped. 

On the part of one it demands spiritual or rather supramental self-giving. 

On the part of the other it requires receptivity that is gratitude. 

The earth is inert. It offers no visible gratitude to the grace of rain. 

Man is still inert. Gratitude is not yet born in him, though it was recently born in the earth’s atmosphere. 

I find it difficult to feel any gratitude to Mother at any time. 

In retrospect, I feel I should have done so. The being is dumb. 

Hundred crores is a material achievement. Creation of genius is a spiritual accomplishment. 

It is a privilege to become any part of such a project. 
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Mother and Sri Aurobindo kept themselves away from all such temptations while keeping the door open to 

all who could respond. Since 1958 when I came to Mother, I did see inklings of this phenomenon in various 

fields in various measures but could never see its significance till late in my life. That is why I feel devotees 

cannot give their children anything more valuable than faith in Mother. Faith for us is a superstitious 

worship. In truth it is to believe in Mother, knowing Her spiritual stature. Long live Mother’s devotees and 

their faith in Her. 

“ஆனால் இப்சபாழுது காதல் அனனத்துஜம வீண்தான்.” 

உயிர் வாழும் மனிதன் ெமூகாீதியாகச் ொதிக்கக் கற்றுக்சகாண்டுள்ைான், முன்ஜனறும் மனிதன் 

ெிந்திக்கவும் அதன் மூலம் பயனனடயவும் கற்றுக்சகாண்டுள்ைான். உயர்ந்த ஆன்மாக்கள் 

ஆராய்கின்றன, புதிய கருத்துகனைக் கண்டுபிடிக்கின்றன, மதங்கனை நிறுவின, தனி மனிதனாகப் 

பிறந்தன. 

ஐன்ஸ்டீன், இராமானுேம், ஜஷக்ஸ்பியர், மார்க்ஸ் ஜபான்ற ஜமனதகைில் நாம் இவற்னறக் 

காண்கிஜறாம். 

ஜமாக்ஷத்னத இலட்ெியமாகக் சகாண்ட ஆன்மீகவாதி, இத்தனகய உலகாீதியான சபருனமகனை 

விட்டு சவகு தூரம் சென்று விட்டார். 

அஜொகர், ெீெர், ெர்ச்ெில், ஜநரு ஜபான்ஜறார் நம் மனதில் சபாிய அைவில் நிற்கிறார்கள். 

இவர்கள் உணர்வு நினலயில் ொதித்தவர்கள், ஆனால் ஜமதனம மனனதச் ொர்ந்தது. 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஒரு அவதாரம் என்று அன்பர்கள் கருதுகின்றனர். 

ஆம், அன்னனயும், பகவானும் சதய்வங்கள் பிறக்கும் இடமான ெத்திய ேீவிய நினலயின் 

அவதாரங்கள்தாம். 

நமக்கு இராமரும், கிருஷ்ணரும் அவதாரங்கள் ஆவர். 

அவர்கள் உயர் மனம் மற்றும் சதய்வ மனதிற்குாியவர்கள். அவர்கள் இரு சவவ்ஜவறு நினலனயச் 

ொர்ந்தவர்கள் என்பதால் ஒப்பிட முடியாது. 

ஜமாக்ஷத்னத அனடபவரும்கூட ஜமனதனயவிட மிகவும் முன்ஜனறியவர்கள் ஆவர். 

ஒரு துனறயில் ெிறப்பாக இருப்பவர்கனை நாம் ஜமனத என்கிஜறாம். 

ஸ்ரீ அரவிந்தாின் எழுத்துக்கைில் பலதரப்பட்ட துனறகைின் ஜமதாவித்தனத்தின் முழுனமயான 

வைர்ச்ெினய ஒரு துனணத் திறனாகப் பார்க்கிஜறாம். 

மனதின் னெத்தியம் ெத்தியேீவிய நினலக்குாியது. 

மஜனாமய புருஷனான ஆன்மீகப் புருஷன் மனதின் ஜமதாவித்தனத்திற்கு ஜமல் பல நினலகனைத் 

தாண்டி உள்ைார்.  

ஞாபகம், ெிந்தனன, கற்பனன ஆகியனவ மனதின் திறன்கைாகும், ஜமல்மனனத உனடத்து எழும் 

நினலனம அல்லது மனநினலஜய ெமர்ப்பணம் ஆகும். 

ஜமதனம ஜமல் மனத்தின் ஒரு திறனாகும். 

ெமர்ப்பணம் ஆைத்தின் ஒரு ெக்தி ஆகும், ொியாக அடிமனதிற்கு உாியது. 

இதுவனர ஜமதாவித்தனம் உருவாவது ஒரு ஆழ்மனதின் செயல்முனறயாக இருந்து வந்துள்ைது. 

ஆனால், முந்னதய காலத்தில் படித்த மனிதன் ெமூகத்தில் ஆழ்மனதால் உருவானது ஜபாலவும், 

இன்னறய பட்டதாாி ெமூக அனமப்பின் ஜமல்மனதால் உருவானது ஜபாலவும், இனி இது 

ஜமல்மனதின் பனடப்பாகஜவ இருக்க முடியும். 

முப்பத்தி ஏழு மில்லியன் நியூட்டன்கள் பற்றிப் ஜபெப்பட்டசபாழுது, ஜமதனமனய தன்னுணர்வுடன் 

பனடப்பனதப்பற்றிஜயா அல்லது அவர்கனை உருவாக்கும் ஒரு முனறஜயா அவர் மனதில் இருந்தது. 

சமௌனம் அன்பர்கள் மனதில் எழுகிறது. இது ஜமதனமனய விட உயர்ந்த ஒரு திறனாகும். 

மனிதன் தான் வாழும் நினலனய மாற்றும்சபாழுது, வாழ்க்னக செயல்படத் சதாடங்குகிறது. 

முயற்ெி, ஆற்றல், அதிகாரம், பணத்தின் ெக்தி ஆகியவற்றின் மூலம் மனிதன் செயலாற்றுகிறான். 

இனவ இல்லாமல் வாழ்க்னக ஜதக்கம் அனடந்து விடுகிறது, மனிதனது எல்லா முயற்ெிகளும் 

வீணாகின்றன. 

அவன் தன்னுனடய விருப்பத்னத மாற்றிக்சகாள்ளும்சபாழுது, முக்கியமாக அவனது எண்ணத்தால் 

ஆதாிக்கப்பட்ட விருப்பத்னத மாற்றிக்சகாள்ளும்சபாழுது, கற்பனன செய்ய முடியாத வனகயில் 

வாழ்வு ஜவனலனய நகர்த்துகிறது. இங்கு இக்கனதயில் நாம் இனதப் பார்க்கிஜறாம். 

பின்னர் மனிதனால் செய்திருக்கஜவ முடியாத வனகயில் வாழ்வு தானாகஜவ செயல்படுகிறது. 

ொதனன ஒருவரது ேீவியத்தின் நினல உயருவனதப் சபாறுத்து உள்ைது. 

ஒருவரது ேீவியத்னத உயர்த்திக்சகாள்வது மஜனாபாவத்னத மாற்றிக் சகாள்வதன்மூலம் 

நிகழ்கிறது. 
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இனதத் சதாடர்ந்து முயற்ெி செய்பவருக்கு, தன்னுனடய சொந்த மனவுணர்வின் இறுதி முனனயில், 

தனது உந்துதல்கைின் சொந்த ெக்திகள் அவற்னறத் சதாட ெம்மதிக்காது எனத் சதாியும், அவற்னற 

மாற்றிக்சகாள்ளும் ஜபச்சுக்ஜக இடமில்னல.  

இம்முயற்ெியின் பல்ஜவறுக் கட்டங்கள்: 

இத்தனகய ஒரு முயற்ெினயப் பற்றிக்கூட அறியாத விதத்தில் மனிதனது தன்னுணர்வற்ற நினல 

முழுனமயாக இருக்கும். 

அது சதாியும்சபாழுது, அவன் வினரவில் அனத மறந்து விடுகிறான், எதிர்காலத்னதப் பற்றிக் 

கருதுவஜத இல்னல. 

பல வருடங்களுக்கு அவனது ஞாபகம் சபாய்யாக உள்ைது, அல்லது செயலற்றுப் ஜபாய்விடுகிறது. 

அந்த உந்துதனலச் ெரணனடயச் செய்ய ஒரு தீவிர தீர்மானம் எடுக்கும் ஒரு ஜநரமும் வருகிறது. 

தான் இனதச் செய்யஜவ முடியாது என்று இப்சபாழுது அவன் உணர்கிறான். 

ெிறிது காலத்திற்கு அவன் இனதக் னகவிடுகிறான். 

அவன் மீண்டும் முயலும்சபாழுது, எப்சபாழுதும்ஜபால் எதிர்ப்பு வலினமயாக இருக்கிறது. 

பலரும் னகவிட்டு விடுகின்றனர். ெிலர் சதாிந்த வைிகைில் எல்லாம் முயன்று பார்க்கின்றனர், ெிறிது 

காலத்திற்கான ஒரு தீர்வு கினடக்கிறது.  

மீண்டும் பலரும் னகவிடுகின்றனர். சதாடர்ந்து முயல்பவர்களுக்கு ெில நிமிட சவற்றி கினடக்க பல 

வருடங்கள் ஜதனவப்படுகின்றன. 

இந்தக் கட்டத்தில், இது ஒன்று மட்டுஜம ஜநாக்கமாக இருந்தால், அது பலனன அைிக்கும். 

முப்பது வருடங்கைில் ஒரு மனிதன் சவற்றி சபற்றால் அவன் அதிர்ஷ்டொலி என்று அன்னன 

கூறுகிறார். அன்னனயின் சூைலில் இதுஜபான்ற ஒரு முழுனமயான முயற்ெி மூன்று மாதங்கைில் 

சவற்றி அனடயும். அதற்கு விைித்திருக்கும் ஜநரம் மட்டுமல்லாமல், இருபத்தி நான்கு மணி ஜநரமும் 

முயற்ெி உச்ெகட்டத்தில் இருக்க ஜவண்டும். முயற்ெினய மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிப்பது ொியான 

கண்ஜணாட்டத்தின் ஒரு அறிகுறியாகும். உள்ைிலிருந்து அனைப்பு எழுவது சவற்றி ஆகும். 

அதிகப்படியான ெக்தி சவைிப்படுவது ொியான பலனன அைிக்கும்.  

அன்னன மனித முயற்ெினயச் சுருக்குகிறார். 

ஜமனத பிறக்கிறான், உருவாக்க முடியாது. 

ஜேன் ஆஸ்டினின் பனடப்பாற்றல் கனதனயத் தாண்டி ஆன்மீக உைவியலுக்கு  

விாிவனடந்தது. 

கவிஞர்கள், ஜயாகிகள், தத்துவ ஞானிகள், தனலவர்கள், பனடத் தைபதிகள், ஆய்வாைர்கள், இனெக் 

கனலஞர்கள், ஜமனதகள் ஆகிஜயார் பிறக்கிறார்கள், உருவாக்கப்படுவதில்னல. 

உலக ொித்திரத்தில் இந்த விதினய உனடத்தவர் காந்திேி ஆவார், இரண்டாம் நினலயில் 

பனடக்கும் திறனுனடயவராக இருந்தார்.  

இந்தியானவத் தவிர ஜவசறங்கும் இந்திய சுதந்திரம் ஜபான்ற ஒரு சபாிய இயக்கத்திற்கு 

இரண்டாம் கட்டத் தனலனம உருவாக்கப்படவில்னல. 

பகவானின் ெக்தி சூைலில் இருந்த காரணத்தினால் ஒருஜவனை அது ொத்தியமாகியிருக்கலாம். 

ஒரு ஜமனத உருவாக்கப்பட்ட நிகழ்னவப்பற்றி உலகம் இன்னமும் ஜகள்விப்படவில்னல. 

முப்பத்தி ஏழு மில்லியன் நியூட்டன்கனைப்பற்றி Auguste Comte என்பவர் முன்கூட்டிஜய 

அறிவித்துள்ைார். 

இது உண்னமயாகும்ஜபாது இது ஒரு ெமூக நிகழ்வாக இருக்கும். 

பகவானும், அன்னனயும் சூட்சும காரண உலகில் தங்கனை வலியுறுத்தி முனறப்படுத்திக் 

சகாள்ளும் இன்னறய ஆன்மீகச் சூைலில், கவிஞர்கள், தனலவர்கள் மற்றும் ஜமனதகனை உருவாக்க 

முடியும். 

இதற்கு ஒருவருக்கு ஆன்மீகாீதியான, அதற்கும் ஜமலாக ெத்தியேீவியாீதியான சுய அர்ப்பணம் 

ஜதனவ. 

மற்றவாிடத்தில் நன்றி உணர்வாகக் கருதப்படும் ஏற்புத்தன்னம இதற்குத் ஜதனவப்படுகிறது.  

பூமி செயலற்று உள்ைது. அருள் மனைக்கு அது சவைிப்பனடயான நன்றி உணர்னவ 

சவைிப்படுத்துவதில்னல. 

மனிதன் இன்னமும் செயலற்று இருக்கிறான். பூமியின் சூைலில் ெமீபத்தில் நன்றி உணர்வு 

ஜதான்றியிருந்தாலும், அவனிடம் இன்னமும் அவ்வுணர்வு பிறக்கவில்னல,  

எந்த ஒரு ஜநரத்திலும் அன்னனயிடம் நன்றி உணர்னவக் காண்பிக்க மிகவும் கடினமாக உள்ைது. 

கடந்த காலத்னத நினனத்துப் பார்க்கும்சபாழுது, அனதச் செய்திருக்க ஜவண்டும் என்று 

ஜதான்றுகிறது. ேீவன் சமௌனமாக உள்ைது. 
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நூறு ஜகாடி என்பது ஒரு சபாருள்ாீதியான ொதனன. ஜமனதனய உருவாக்குவது ஒரு ஆன்மீக 

ொதனன.  

இத்தனகய ஒரு திட்டத்தில் ஏஜதனும் ஒரு பங்கு வகிப்பது ஒரு பாக்கியமாகும். 

இதுஜபான்ற ெபலங்கள் அனனத்திலிருந்தும் அன்னனயும், பகவானும் ஒதுங்கி இருந்தனர், 

பதிலைிப்பவர் அனனவருக்கும் வாயினலத் திறந்து னவத்திருந்தனர். 1958ஆம் ஆண்டு 

அன்னனயிடம் வந்தது முதல், நான் இந்நிகழ்வின் அறிகுறிகனை பல்ஜவறுத் துனறகைில் பல்ஜவறு 

அைவுகைில் பார்த்து வந்ஜதன். ஆனால் என் வாழ்நாைின் பிற்பகுதியில்தான் இதனுனடய 

முக்கியத்துவத்னதப் பார்க்க முடிந்து. அதனால்தான், சபற்ஜறார்கள் தங்கைது குைந்னதகளுக்கு 

அன்னன மீதான நம்பிக்னகனயத்தவிர ஜவறு மதிப்பு வாய்ந்த எனதயும் அைிக்க முடியாது என்று 

நான் நினனக்கிஜறன். நமக்கு நம்பிக்னக என்பது ஒரு மூடநம்பிக்னகயான வைிபாடு. உண்னமயில் 

அன்னனயின் ஆன்மீகப் பாிமாணத்னதத் சதாிந்துசகாண்டு, அன்னன மீது நம்பிக்னகசகாள்ை 

ஜவண்டும். அன்னன அன்பர்களும் அவர்கைது அன்னன மீதான நம்பிக்னகயும் நீடூைி வாழ்க. 

 

But self, though it would intrude, could not engross her. Lydia -- the humiliation, the misery she was 

bringing on them all, soon swallowed up every private care; and covering her face with her handkerchief, 

Elizabeth was soon lost to everything else; and, after a pause of several minutes, was only recalled to a 

sense of her situation by the voice of her companion, who, in a manner which, though it spoke compassion, 

spoke likewise restraint, said, "I am afraid you have been long desiring my absence, nor have I anything to 

plead in excuse of my stay, but real, though unavailing, concern. Would to Heaven that anything could be 

either said or done on my part that might offer consolation to such distress! -- But I will not torment you 

with vain wishes, which may seem purposely to ask for your thanks. This unfortunate affair will, I fear, 

prevent my sister's having the pleasure of seeing you at Pemberley to-day." 

தன்னனப்பற்றிய நினனப்பு வந்தாலும், அது அவனை முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்துக் 

சகாள்ைவில்னல. தன்னனப்பற்றிய கவனலகனைசயல்லாம் லிடியா சகாண்டு வரப்ஜபாகும் 

அவமானமும், துன்பமும், மறக்கச் செய்தது. னகக்குட்னடயால் முகத்னத மூடிக் சகாண்ட எலிெசபத் 

எல்லாவற்னறயும் மறந்தாள். ெில நிமிடங்கள் கைித்து பாிவாக, தன்னனக் கட்டுப்படுத்திக் சகாண்டு 

ஜபெிய டார்ெியின் குரதலக் ஜகட்டு சுயநினனவுக்கு வந்தாள். ‘நான் கிைம்ப ஜவண்டும் என்று நீ 

விரும்புவாய் என எனக்குத் சதாியும். உன்ஜமல் உள்ை உண்னமயான அக்கனறதான் நான் இங்கு 

தங்குவதற்குக் காரணமாக இருக்கும். ஆனால் அதனால் இப்சபாழுது ஒரு பயனும் இல்னல. 

ஆனால் கவனலயாக இருக்கிறது. உன்னன ெமாதானம் செய்ய ஏதாவது செய்ய முடியும் என்றால், 

ஏதாவது ஜபெ முடியும் என்றால் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் அதனால் எந்த உபஜயாகமும் இல்னல. 

உபஜயாகமில்லாதனதக் கூறி உன்னனக் கஷ்டப்படுத்த விரும்பவில்னல. அப்படி நான் ஏதாவது 

கூறினாலும், அது உன்னிடமிருந்து நன்றி உணர்ச்ெினய எதிர்பார்த்து செய்த செயலாக இருக்கும். 

இந்த துரதிர்ஷ்டமான ெம்பவத்தினால் என்னுனடய தங்னக உன்னனப் சபம்சபர்லியில் ெந்திக்கும் 

ெந்ஜதாஷம் தனடபடும் என பயப்படுகிஜறன்” என்று கூறினான்.  

41.   She sees she lost him totally in the deepest family disgrace. 

ஜமாெமான குடும்ப அவமானத்தால் அவனன முற்றிலுமாக இைந்து விட்டனத அவள் கண்டாள். 

42.  The value of a thing is seen in its absence. 

ஒன்று இல்லாதஜபாதுதான் அதன் அருனம சதாியும்.  

43.  Also she does not condemn Lydia sufficiently. 

அவள் லிடியாவின் மீது ஜபாதுமான அைவிற்குக் கண்டனமும் சதாிவிப்பதில்னல.  

44.  Not condemning keeps the door open to solution. 

கண்டனம் சதாிவிக்காமலிருப்பது தீர்விற்கு வாய்ப்பைிக்கிறது.  

45.  Condemnation confines the act, makes the solution less feasible. 

கண்டனம் சதாிவிப்பது செயனல ஒஜர இடத்தில் கட்டுப்படுத்துகிறது, தீர்விற்கான ொத்தியத்னதக் 

குனறக்கிறது.  

46.  Darcy’s emotions to leave her alone are magnificent. 

எலிெசபத்னதத் தனிஜய விட்டுச் செல்வதற்கு டார்ெி வருத்தப்படுவது மிகவும் ஜமன்னமயானது.  

47.  He has the embarrassment of deserting her at this critical hour. 

இந்த சநருக்கடியான ஜநரத்தில் அவனை விட்டுப் ஜபாவது அவனுக்குச் ெங்கடமாக உள்ைது.  

48.  At this point Darcy has decided to find Lydia. The rule is he who makes such a promise will not do it. As he 

indicated nothing of his own mind to her, it becomes possible to find them. One thought that is unbecoming 

of him is he is sorry for the cancellation of Elizabeth’s visit to Pemberley. It is certainly a pronounced 
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SELFISH idea to speak out at this moment about his loss when tragedy has struck her. That is his basic 

character, selfishness. It also expresses meanness. 

இந்தக் கட்டத்தில் டார்ெி லிடியானவக் கண்டுபிடிக்கத் தீர்மானிக்கிறான். இத்தனகய 

வாக்குறுதினய அைிப்பவர் நினறஜவற்ற மட்டார் என்பதுதான் ெட்டம். அவன் தன் 

மனதிலிருப்பனத அவைிடம் கூறாமல் இருந்ததினால்தான் அவனால் அவர்கனைக் கண்டுபிடிக்க 

முடிந்தது. எலிெசபத்தால் சபம்பர்லிக்கு வர முடியாமல் ஜபாவனதக் குறித்து அவன் 

வருத்தப்படுவது மட்டுஜம அவனது இயல்புக்கு மாறாக இருந்தது. அவளுக்கு ஒரு சபாிய துயர 

நிகழ்வு எற்பட்ட ெமயத்தில் அவன் இவ்வாறு கூறுவது அவன் எவ்வைவு சுயநலமானவன் 

என்பனதக் காண்பிக்கிறது. சுயநலம் அவனுனடய அடிப்பனட சுபாவம் ஆகும். அவனுனடய 

குறுகிய மனனதயும் அது சவைிப்படுத்துகிறது.  

49. “But self, though it would intrude, could not engross her.” 

Elizabeth is essentially selfless. 

She feels a responsibility to Jane, Lydia and the family. 

Even her father felt for his honour more than for the reputation or welfare of the family. 

She is like the Force in Sachchidananda that does its work without ceasing to be Consciousness. (p. 

211 The Life Divine)  

Mrs. Bennet and Wickham are like Maya that is an inverse movement appearing to deny the Being. (p. 212 

The Life Divine) 

Ultimately we see both serve the cause in a wider way. 

Once you give the essential opening and Life Responds, events do follow to complete the work in time. 

Essentially it is all over at the moment of opening. 

She gave the opening at Pemberley. The work was essentially over at Lambton,  

when Jane’s message was given to Darcy. 

This is like ICPF first sitting. 

How deep is your commitment is the only question. 

Mubarak, Osama, Saibaba, Karunanidhi all chimed in, in response to Bob’s urge and Tony’s insistent 

persecution. 

One Man can move the world; he does do so and it does move. 

Of course sincerity is rare, as rare as gratitude. 

One must be sincere to the knowledge he has received and The Mother, the ultimate source of it. 

Any compromise there is fatal. 

The past dogs surely, but not when one relies on Her. 

Money earned in Sri Lanka in 1930 expresses its character in 1990 in our farms. 

No past can escape consecration. 

No past consecration is necessary if present faith in The Mother is deep enough. 

Purity, and sincerity matter, nothing else. 

Everyone around, secrecy, physical obstinacy, corruption, terrorism, tyranny, authority represent only our 

inside. 

The outer reflects the inner. 

Maya is an inverse working of the Being, apparently denying Him. (p. 212 The Life Divine)  

Maya is the first instrument of creation followed by Supermind. 

Mind is the end of the creative cycle. 

Creation offers the Absolute another, more strenuous joy. 

Maya takes the first step almost giving the impression of illusion. 

Man’s initiatives, especially when they fail, appears to directly contradict what he is. 

Even when he succeeds the initial step looks like that. 

The truth in success as well as failure, in the end we meet with a greater result. 

Neyveli when started raised a furor like that. 

The Britisher when offered the rule of India felt so out of place to accept it. 

Certainly the settlers in USA always felt the folly of that step. 

To be conscious of the end in the first step is knowledge. 

One who embarks on a small project, if he has that view, the true view of Maya, will see his small project 

expanding infinitely. 
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In other words, he who wants to meet at the end of his work its infinite glory must have the right view 

of Maya. 

Darcy, Mr. Bennet, Elizabeth can certainly do so. 

Efficiency without values organises capacity which society resents. 

Efficiency with values never takes off. 

Also it meets with bitter opposition that attempts to exterminate it. 

Efficiency of values when it succeeds is received with applause. 

That will be Maya revealing the Marvel. 

God through social defects knocks at all vulnerable points till one meets with perfection. 

Partial perfection, however glorious, will be ignored with a vengeance as it does not carry power. 

Perfect perfection is a distant spiritual goal, but not so in the society for one who perseveres with values. 

Values become valueless till the great crown is reached. 

How do we recognise an opportunity? 

Sri Aurobindo says we refuse to see what is before our eyes and cites the example of a tree being infinite. 

A little imagination reveals the tree to be infinite, if only we see how it is there. So, also Man is infinite 

unless we insist on our taking to be another one like us, a finite. 

When a Federal Judge, the Director of Cern, a Member of the European Parliament, an ex-President of a 

country offer to be on the Board, it does give us a message. 

A circumstance like this was not possible for the tallest member of WAAS till now. 

One principle is a member who follows Mother’s rules will rise to the status of his principles. 

Another principle is Nothing will appear in one’s atmosphere without a cause. 

Suppose the President visits a town, does it mean everyone in this town can become the President? 

Consider the lives of those who became Presidents and Prime Ministers and study it in this light. 

One who SEES the significance of an act and rises to the occasion can become the President even 

though he is now a non-entity. 

Was it not true of Elizabeth? 

Did not Darcy come to her with ‘tolerable’? 

WAAS can become, we now see, an organisation of which exalted members of the international society can 

become ordinary members. 

If Man can become God, WAAS can become the World Government. 

Opportunity is there all over. 

The secret of the opportunity is the capacity to recognise it. 

He who recognises the opportunity will be recognised by the Opportunity. 

Opportunity is the Unknowable that can formulate Itself to the human aspiration. 

Man is God, he can become One if he chooses. 

The secret of Manhood is he is in love with it too much to part with it. 

Man is that wonder who insists on being Man and only Man. 

“தன்னனப்பற்றிய நினனப்பு எழுந்தஜபாதும் அது அவனை முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்துக் 

சகாள்ைவில்னல.” 

எலிெசபத் அடிப்பனடயில் தன்னலமற்றவள். 

ஜேன், லிடியா மற்றும் குடும்பத்தின் மீது அவள் ஒரு சபாறுப்னப உணருகிறாள். 

அவளுனடய தந்னதகூட தன்னுனடய குடும்ப மாியானத அல்லது குடும்ப நலனனக் காட்டிலும் 

தனது சகௌரவத்னதஜய அதிகம் மதித்தார். 

ேீவியமாக இருந்துசகாண்ஜட செயல்படும் ெச்ெிதானந்தத்தின் ெக்தி ஜபால் எலிெசபத் 

இருந்தாள்.(p. 211 The Life Divine)  

திருமதி சபன்னட்டும், விக்காமும், ேீவனன மறுப்பதாகத் ஜதாற்றமைிக்கும் தனலகீழ் இயக்கம் 

ஜபால் விைங்கும் மானயனயப் ஜபாலிருந்தனர். (p. 212 The Life Divine) 

முடிவாக இரண்டும் விாிவான வனகயில் ஒரு ஜநாக்கத்திற்குச் ஜெனவ செய்வனத நாம் 

பார்க்கிஜறாம். 

ஜதனவயான வாய்ப்பினன நாம் அைித்து, வாழ்வு அதற்குப் பதிலைிக்கும்ஜபாது, ஜநரத்தில் 

ஜவனலனய முடிக்கும் வனகயில் நிகழ்வுகள் நனடசபறும். 

வாய்ப்பு எழும் அத்தருணஜம முக்கியமாக அனனத்தும் முடிந்து விடும். 
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சபம்பர்லியில் எலிெசபத் அவ்வாய்ப்பினன அைித்தாள். ஜேனுனடய செய்தி டார்ெிக்கு 

அைிக்கப்பட்ட சபாழுது, லாம்ப்டனில் அந்த ஜவனல நினறவனடந்தது. 

இது ICPF-ன் முதல் கூட்டம் ஜபாலிருந்தது. 

நமது ஈடுபாடு எவ்வைவு ஆைமாக உள்ைது என்பஜத ஜகள்வி. 

Bob-ன் உந்துதலுக்கும், Tony-ன் வற்புறுத்தலுக்கும் முபாரக், ஒொமா, ொய்பாபா, கருணாநிதி 

ஆகிஜயார் பதிலைித்தனர். 

ஒரு மனிதனால் உலகத்னதஜய அனெக்க முடியும்; அவன் அவ்வாறு செய்கிறான், உலகம் 

அனெகிறது. 

நன்றி உணர்னவப்ஜபால் உண்னமயும் மிக அாிது. 

ஒருவர் தான் சபற்ற ஞானத்திற்கும் அனத அைித்த அன்னனக்கும் உண்னமயாக இருக்க ஜவண்டும். 

அங்கு எந்த ெமரெமும் ஆபத்தானது. 

கடந்த காலம் நிச்ெயமாக சதாந்தரவு அைிக்கும். ஆனால் அன்னன மீது நம்பிக்னக 

சகாள்ளும்ஜபாது அவ்வாறு நிகைாது. 

1930-ல் இலங்னகயில் ெம்பாதித்த பணம் 1990-ல் அதன் குணத்னத நமது பண்னணகைில் 

சவைிப்படுத்தியது. 

எந்த கடந்த காலமும் ெமர்ப்பணத்திலிருந்து தப்பித்துக்சகாள்ை முடியாது.  

இப்சபாழுது அன்னனயிடம் ஆழ்ந்த நம்பிக்னக இருப்பின் கடந்த கால ெமர்ப்பணம் எதுவும் 

ஜதனவயில்னல. 

தூய்னமயும், உண்னமயுஜம முக்கியமானனவ, மற்ற எதுவும் அல்ல. 

நம்னமச் சுற்றி உள்ைவர்கள், இரகெியம், உடலின் பிடிவாதம், ஊைல், தீவிரவாதம், சகாடுனம, 

அதிகாரம் ஆகியனவ நம் அகத்னதஜய பிரதிபலிக்கின்றன. 

புறம் அகத்னதப் பிரதிபலிக்கிறது. 

இனறவனன மறுக்கும் ேீவனின் தனலகீழ் செயல்பாடுதான் மானய.(p. 212 The Life Divine)  

பனடப்பின் முதல் கருவி மானய, அடுத்தது ெத்திய ேீவியம் ஆகும். 

மனம் பனடப்பின் சுைற்ெியின் முடிவு ஆகும். 

பனடப்பு பரம்சபாருளுக்கு மற்றுசமாரு ஜமலும் அதிகமாக மகிழ்ச்ெினய அைிக்கிறது. 

ஏறக்குனறய மாயத் ஜதாற்றத்னத அைிக்கும் முதல் அடினய மானய எடுக்கிறது.  

மனிதனின் தன்முனனப்புகள் முக்கியமாக அனவ ஜதால்வி அனடயும்சபாழுது, அவனுனடய ஜநரடி 

முரண்பாடாகக் காட்ெி அைிக்கின்றன. 

அவன் சவற்றி அனடயும்சபாழுதும் ஆரம்ப முயற்ெி அவ்வாஜற ஜதான்றுகிறது. 

சவற்றி மற்றும் ஜதால்வியில் இருக்கும் உண்னம, இறுதியில் சபாிய பலனன நாம் சபறுகிஜறாம் 

என்பஜதயாகும். 

சநய்ஜவலினய ஆரம்பித்தசபாழுது இது ஜபான்ற ஒரு பதட்டம் எழுந்தது. 

ஆங்கிஜலயர்கள் இந்தியானவ ஆளும் ெந்தர்ப்பத்னதப் சபற்றசபாழுது, அனத ஏற்றுக்சகாள்ை 

சபாருத்தமில்லாதவர்கள் ஜபால் ஜதான்றினர். 

நிச்ெயமாக அசமாிக்காவில் குடிஜயறியவர்கள் எப்பபாதும் அந்த முயற்ெியின் முட்டாள்தனத்னத 

உணர்ந்து வந்துள்ைனர்.  

ஆரம்பத்திஜலஜய முடினவ அறிந்துசகாள்வது ஞானமாகும். 

ெிறிய திட்டத்னதத் சதாடங்கும் ஒருவருக்கு, அந்தப் பார்னவ இருப்பின், மானயயின் உண்னமயான 

பார்னவ இருப்பின், தனது ெிறிய திட்டம் அனந்தமாகப் சபருகுவனதக் காண்பார். 

தனது ஜவனலயின் முடிவில் அதன் அைவற்ற மகினமனயக் காண விரும்பும் ஒருவர், மானயயின் 

ொியான பார்னவனயக் சகாண்டிருக்க ஜவண்டும்.  

டார்ெி, திரு சபன்னட் மற்றும் எலிெசபத்தால் நிச்ெயமாக இனதச் செய்ய முடியும். 

பண்புகைற்ற செயல்திறன் ஆற்றனல முனறப்படுத்துகிறது, ெமூகம் இனத விரும்புவதில்னல. 

பண்புகளுடன் கூடிய செயல்திறன் ஒருஜபாதும் சவற்றி சபறுவதில்னல. 

ஜமலும், இது இதனன அைிக்க முற்படும் கடுனமயான எதிர்ப்னபச் ெந்திக்கிறது.  

பண்புகைின் செயல்திறன் சவற்றி அனடயும்சபாழுது, பாராட்டுடன் சபற்றுக்சகாள்ைப்படுகிறது. 

அது அற்புதத்னத சவைிப்படுத்துவது மானயயாக இருக்கும்.  

ெமூகக் குனறபாடுகைின் மூலம் ஒருவர் பூரணத்துவம் அனடயும்வனர இனறவன் எல்லா 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்கைிலும் சதாடுகிறார். 

பகுதியான பூரணத்துவம், எவ்வைவுதான் ஜமன்னமயானதாக இருந்தாலும் அதற்கு, ெக்தி இல்லாத 

காரணத்தால் வன்மத்துடன் புறக்கணிக்கப்படுகிறது. 
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பூரணமான பூரணத்துவம் ஒரு சதானலவான ஆன்மீக இலக்காகும், ஆனால் ெமூகத்தில் 

பண்புகளுடன் விடாமல் முயல்பவருக்கு இது அவ்வாறு அல்ல. 

உச்ெத்னத அனடயும்வனர பண்புகள் மதிப்பற்றனவகைாக இருக்கின்றன. 

ஒரு வாய்ப்பினன நாம் எவ்வாறு அனடயாைம் காண்பது? 

நம் கண் முன்ஜன இருப்பனத நாம் காண மறுக்கிஜறாம் என்று பகவான் கூறுகிறார், மரம் 

அனந்தமாக இருப்பனத இதற்கு உதாரணமாகக் காண்பிக்கிறார். 

ஒரு மரம் எவ்வாறு அங்கு இருக்கிறது என்று நாம் பார்த்தால் ஒரு ெிறிய கற்பனன அது அனந்தமாக 

இருப்பனத சவைிப்படுத்தும். அஜதஜபால் இன்சனாருவனர நம்னமப்ஜபாலஜவ அைவுக்கு 

உட்பட்டவன் என்று வலியுறுத்தாதவனர, மனிதன் அனந்தமானவன்.  

ஒரு அசமாிக்க நீதிபதி, ஐஜராப்பிய அணு ஆராய்ச்ெி நிறுவனத்தின் இயக்குனர், ஐஜராப்பிய 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர், ஒரு நாட்டின் முன்னாள் ேனாதிபதி ஆகிஜயார் திட்டக் குழுவில் 

அங்கத்தினர்கைாக இருப்பது ஒரு செய்தினய நமக்கு அைிக்கிறது. 

WAAS-ன் மிக உயர்ந்த அங்கத்தினர் ஒருவருக்கு இதுஜபான்ற ஒரு சூழ்நினல இதுவனர 

ொத்தியமாகவில்னல. 

அன்னனயின் விதிகனைப் பின்பற்றுபவர் அவருனடய சகாள்னககைின் நினலக்கு உயருவார் 

என்பது ஒரு தத்துவமாகும். 

எந்த ஒரு காரணமுமின்றி ஒருவரது சூைலில் எதுவும் ஜதான்றாது என்பது இன்சனாரு தத்துவம் 

ஆகும். 

ேனாதிபதி ஒரு ஊருக்கு விேயம் செய்கிறார் எனில், அவ்வூாில் இருக்கும் அனனவரும் ேனாதிபதி 

ஆக முடியும் என்று சபாருைா? 

ேனாதிபதிகைாகவும், பிரதம மந்திாிகைாகவும் ஆனவர்கைின் வாழ்க்னகனய எடுத்துக்சகாண்டு, 

அவற்னற இந்த ஜநாக்கில் ஆராய ஜவண்டும். 

ஒரு செயலின் முக்கியத்துவத்னதப் பார்த்து, அச்செயலின் ெந்தர்ப்பத்திற்ஜகற்ப உயருபவர், 

இப்சபாழுது முக்கியமற்றவராக இருந்தாலும், அவர் ேனாதிபதியாக ஆக முடியும். 

எலிெசபத்தின் விஷயத்தில் இது உண்னமயாகவில்னலயா? 

‘பரவாயில்னல’ என்று கூறியவாறுதாஜன டார்ெி அவைிடம் வந்தான்? 

ெர்வஜதெ ெமூகத்திலுள்ை சபாிய மனிதர்கனை ொதாரண உறுப்பினர்கைாகக் சகாண்ட ஒரு 

அனமப்பாக WAAS மாற முடியும் என்பனத நாம் இப்சபாழுது பார்க்கிஜறாம். 

மனிதன் இனறவனாக மாற முடியும் எனில், WAAS உலக அரொங்கமாகலாம். 

வாய்ப்புகள் எங்கும் நினறந்துள்ைன. 

வாய்ப்பின் இரகெியம் அனத அனடயாைம் கண்டுசகாள்ளும் திறனாகும். 

வாய்ப்பினன அனடயாைம் காண்பவர் வாய்ப்பினால் அனடயாைம் காணப்படுவார். 

வாய்ப்பு, மனிதனின் ஆர்வத்திற்கு தன்னன வடிவனமத்துக்சகாள்ளும் அறியமுடியாததாகும்.  

மனிதன் சதய்வமாவான், அவன் விரும்பினால் அவன் ஏகனாகலாம். 

மனிதத் தன்னமயின் இரகெியம், அனதப் பிாிய முடியாத அைவிற்கு அதனுடன் மனிதன் அதிக 

அைவு அன்பு சகாண்டுள்ைான் என்பதாகும். 

மனிதன் மனிதனாக, மனிதனாக மட்டுஜம இருக்க வலியுறுத்தும் அந்த அதிெயம் ஆவான். 

Organisation of Personality 

50. “Lydia – the humiliation, the misery, she was bringing on them all…” 

Lydia has no organised personality for a civilised social life. 

She has an organised physical personality that makes one an animal. 

Work is efficient when organised. It is effective when organised in values. 

Organisation without values makes one an asura. 

Organisation is done in Space and Time. 

Organisation in Space becomes automatically organisation in Time, though it does not become perfect. A 

perfect organisation of one becoming perfect organisation of the other makes the Spirit emerge. 

Work organised rarely fails. 

All failures of work are failures to organise the work. 

Work is better organised in Mind. It is known as planning. 

Planning of work automatically brings in the subtle atmosphere, subtle power as well as the subtle physical 

substance into it. 

It has never known to fail, even as an exception. 

There is a counterpart of planning in one’s Personality. 
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For example, efficiency in capacity is effectivity in values. 

Efficiency is of the work, effectivity is of the value but its rounded perfection belongs to Personality. 

Accomplishment in work is organisation in planning and the same thing is comprehensive conception in 

Personality. 

Perfection in work is Patience in Personality. 

Write two or better three columns, enumerate the aspects of work, enlist its counterparts in Planning and 

finally in Personality. 

Once you are successful in work and planning to saturation move to inner personality in the next work and 

acquire personality traits needed by parts of work. Work will move to the causal plane. 

Now organise that Personality. It is human acme. 

Shed the human part of it. It becomes selfless efficiency. 

Add spiritual self-giving to it along with Truth, it becomes Purusha and finally the Psychic. 

Don’t do the work. Surrender it to Mother. It is work of the cosmos. 

There is no greater efficiency than such a surrender. 

Inner strength for outer work – physical, vital, Mental, spiritual. 

We see Mr. Bennet and Darcy took drastic decisions that resulted in the accession of vast inner strength that 

accomplished the monumental work outside.  

They did so at one point for a one time result pressurized by the crisis. 

I talk of ever-present strength consciously acquired as a normal possession.  

Theoretically when the Personality is organised as explained above, a few steps will yield this result. They 

are 

1. The human personality is to be surrendered in favour of a divine personality. 

2. Still it will be a personality, not an impersonal power to be had forever. 

3. It is so as it will still be on the surface. 

4. To reorganise it somewhat at least partially in the subliminal will give that possession. 

It is more easily said than done in practice and possessed as a reality. 

To make a forty crore company presently strangled by the absence of organisation in spite of ever so many 

potentials a viable company at four hundred crores makes your personality organised. It is a personal 

endowment. The strength I speak of will come if it is possessed as an impersonal power powerfully 

wielded by a person. To do so an attempt must be made to release the infinite in every aspect of work. The 

twelve aspects of spirit, all the faculties of Mind, emotion, sensation are to be so opened. Maybe it is 

enough to achieve the yogic goal. For a work result it may be enough to release the infinite in the 

organisation at all levels. One may only succeed very partially, maybe to a quarter extent. Even that will 

reach our goal. Physical organisation by planning, vital organisation by cooperation, ental organisation by 

conscious coordination, and spiritual organisation by the first stage of SILENCE will do. 

An organisation releases the infinite when all the links of systems are perfect. Further work may not be 

called for here. They are the links of activities, acts, energy, etc. They all are for yoga. 

One may try some as an occasion to see what it moves. It will move the whole world for a second. 

Two types of expansion – immense, infinite. 

One is like Ambani’s expansion that is immensely striking. 

The other is endless nonstop expansion which constantly opens new higher avenues. This leads to yoga 

while the other is in life. 

I. Immense expansion. 

Perfection of faculties in the given situation 

E.G. Punctuality cannot be made perfect in our situation. So also orderliness. As there are about hundred 

items that deserve our attention, reaching the maximum in the given situation gives this expansion. 

II. Infinite Expansion 

Subdivide a faculty e.g. attention, takes it to its end and try perfectly. 

Time is one aspect. We see Time has applications in production, movement, waiting (shelf life), time 

receiving attention, time saved, time used, time extended. Giving our FULL attention to each such sub 

division, we see sporadic instantaneous results. Coordinate them with ALL other movements. Even by 

chance you may suddenly arrive at a point of exhaustive integration in the middle. Then you will see a vast 

spurt which baffles anyone as we now see in the land value or rise in salaries. 
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We see this phenomenon in elections when harmony prevails at various points simultaneously. 

Following them in the inner plane is great. 

Can you see a really resourceful person cannot readily exhaust his thinking in improving product, 

relationship, harmony, etc. 

These physical aspects will be more powerful at the vital Mental level. 

It is obvious they are far more so INSIDE. 

How then will it be at the spiritual level of silence, vision, intuition – inside and outside. 

Infinite production becomes child’s play when it begins to interest you. 

ஆளுனமனய முனறப்படுத்துதல். 

“லிடியா- அவமானம், துன்பம், அனனத்னதயும் அவர்கள் அனனவாிடமும் சகாண்டு வருகிறாள்.” 

லிடியாவிடம் நாகாிக ெமூக வாழ்விற்கான ஒழுங்கனமக்கப்பட்ட ஆளுனம இல்னல. 

ஒருவனர விலங்குணர்விற்கு அனைத்துச் செல்லும் முனறப்படுத்தப்பட்ட ேடநினல ஆளுனம 

அவைிடம் உள்ைது. 

முனறப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்சபாழுது ஜவனல திறம்பட உள்ைது. பண்புகைில் 

முனறப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்சபாழுது அது பயனுள்ைதாக உள்ைது. 

பண்புகைற்ற முனறப்படுத்தல் ஒருவனர அசுரனாக்குகிறது. 

முனறப்படுத்தல் இடத்திலும் காலத்திலும் செய்யப்படுகிறது 

பூரணமாக இல்லாவிட்டாலும்கூட இடத்தில் நனடசபறும் முனறப்படுத்துதல் தானாகஜவ 

காலத்திலும் நனடசபறுகிறது. ஒன்றின் பாிபூரணமான அனமப்பு மற்சறான்றின் பாிபூரணமான 

அனமப்பாக மாறுவது ஆன்மானவ சவைிவரச் செய்கிறது. 

முனறப்படுத்தப்பட்ட ஜவனல சபரும்பாலும் ஜதால்வி அனடவதில்னல. 

ஜவனலயின் அனனத்து ஜதால்விகளும் ஜவனலனயச் ொியாக முனறப்படுத்தத் தவறியதால்தான். 

ஜவனல மனதில் ஜமலும் ெிறப்பாக முனறப்படுத்தப்படுகிறது. இது திட்டமிடுதல் ஆகும். 

ஜவனலனயத் திட்டமிடுவது சூட்சுமச் சூைல், சூட்சுமச் ெக்தி, மற்றும் சூட்சும ேடநினல ொரத்னத 

தானாகஜவ அதனுள் சகாண்டு வரும். 

ஒரு விதிவிலக்காகக்கூட இது ஜதால்வினயத் தழுவியதில்னல. 

ஒருவரது ஆளுனமயின் திட்டமிடுதலில் மறுபடிவம் ஒன்று உள்ைது. 

உதாரணமாக, ஆற்றலின் திறன் என்பது பண்புகைில் செயல்திறனாகும். 

திறனம ஜவனலக்குாியது, செயல்திறன் பண்புக்குாியது, ஆனால் அதன் முழுனமயான பூரணத்துவம் 

ஆளுனமனயச் ொர்ந்தது. 

ஜவனலயில் ொதனன என்பது திட்டமிடுதலில் ஒழுங்கதமப்பு ஆகும். இது ஆளுனமயில் விாிவான 

கருத்தாகும். 

ஜவனலயில் முழுனம என்பது ஆளுனமயில் சபாறுனமயாகும். 

இரண்டு அல்லது மூன்று பத்திகள் எழுதி, ஜவனலயின் அம்ெங்கனைக் கணக்கிட்டு, 

திட்டமிடுதலிலும் இறுதியாக ஆளுனமயிலும் அனதசயாத்த விஷயங்கனைப் பட்டியலிட 

ஜவண்டும். 

ஜவனலயில் சவற்றியும், திட்டமிடுதலில் செறிவும் அனடந்து விட்டால் அடுத்த ஜவனலயில் 

அகத்தில் ஆளுனமக்கு நகர்ந்து, ஜவனலயின் ெில பகுதிகளுக்குத் ஜதனவப்படும் ஆளுனமயின் 

குணங்கனைப் சபற்றுக்சகாள்ை ஜவண்டும். ஜவனல காரண உலகிற்கு நகரும். 

இப்சபாழுது அந்த ஆளுனமனய முனறப்படுத்த ஜவண்டும். இது மனித உச்ெ கட்டமாகும். 

அதன் மனிதப் பங்னகக் னகவிட ஜவண்டும். இது தன்னலமற்ற செயல்திறனாக மாறுகிறது. 

உண்னமயுடன் ஜெர்ந்து ஆன்மீக சுய அர்ப்பணத்னதயும் அதற்கு அைித்தால், அது புருஷாவாக 

மாறி, இறுதியில் னெத்திய புருஷனாக மாறும். 

ஜவனலனய நாம் செய்யாமல் அன்னனயிடம் ெமர்ப்பணம் செய்தால், அது பிரபஞ்ெத்தின் 

ஜவனலயாக மாறிவிடும். 

அத்தனகய ெரணாகதினயவிட ஜமலும் உயர்ந்த செயல்திறன் இல்னல. 

புற ஜவனலக்கு அக வலினம - ேடாீதியாக, உயிர்ாீதியாக, மனாீதியாக, ஆன்மீகாீதியாக. 

திரு சபன்னட்டும், டார்ெியும் எடுத்த சபாிய முடிவுகள் அதிக அைவு அக வலினமனய அைித்து, 

அதன் மூலம் சவைியில் மிகப் சபாிய செயல்கனைச் ொதித்தனத நாம் காண்கிஜறாம். 

சநருக்கடி தந்த அழுத்தத்தினால் அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு முனற பலனுக்காக அவ்வாறு நடந்து 

சகாண்டனர். 

நிரந்தர வலினமனய இயல்பான உனடனமயாக அறிந்து சபற்றுக்சகாள்வனதப் பற்றி நான் ஜபெி 

வருகிஜறன். 
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ஜமற்கூறியவாறு, தத்துவாீதியாக ஆளுனம முனறப்படுத்தப்படும்சபாழுது ெில செயல்கள் இந்தப் 

பலனன அைிக்கும். அனவ,  

1. மனித ஆளுனமக்குப் பதிலாக சதய்வீக ஆளுனமனயப் சபற்றுக்சகாள்ை ஜவண்டும். 

2. இன்னமும் அது ஒரு ஆளுனமயாகத்தான் இருக்கும், எப்சபாழுதும் இருக்கஜவண்டிய 

சபாதுவான ெக்தியாக இருக்காது. 

3. அது இன்னமும் ஜமற்பரப்பில் இருக்கும் என்பதால் அவ்வாறு இருக்கிறது. 

4. அடிமனதில் ஓரைவிற்காவது அனத முனறப்படுத்துவது அந்த உனடனமனயக் சகாடுக்கும். 

இனதச் சொல்வது சுலபம், நனடமுனறயில் இதனனச் செய்து ஒரு நிதர்ெனமாக 

உனடனமப்படுத்திக்சகாள்வது கடினம். 

பல திறனமொலிகள் இருந்தும் பல்ஜவறு வாய்ப்புகள் இருந்தும்கூட ொியான அனமப்பு இல்லாது, 

தற்ஜபாது திணறி வரும் நாற்பது ஜகாடி வருவாயுள்ை ஒரு நிறுவனத்னத நானூறு ஜகாடி 

நிறுவனமாக மாற்ற முயல்வது நமது ஆளுனமனய முனறப்படுத்தும். இது ஒரு தனிப்பட்ட 

திறனாகும். இங்கு குறிப்பிடப்படும் பலம், ஒரு நபரால் ெக்திவாய்ந்த முனறயில் னகயாைப்படும் ஒரு 

சபாதுவான ெக்தியாக இருந்தால், அது எழும். அவ்வாறு செய்வதற்கு, ஜவனலயின் ஒவ்சவாரு 

அம்ெத்திலும் அனந்தத்னத விடுவிக்க முயற்ெி செய்ய ஜவண்டும். ஆன்மாவின் பன்னிசரண்டு 

அம்ெங்களும், மனம், உணர்ச்ெி, உணர்வு ஆகியவற்றின் அனனத்து திறன்களும் விைிப்புடன் 

இருக்க ஜவண்டும். ஜயாக இலக்கினன அனடய இது ஜபாதுமானதாக இருக்கலாம். ஜவனலயில் 

பலன் சபற நிறுவனத்தின் அனனத்து நினலகைிலும் அனந்தத்னத விடுவிப்பது ஜபாதுமானதாக 

இருக்கும். ஒருவர் மிகக் குனறந்த அைவிற்கு மட்டுஜம, 25 ெதவீதம் மட்டுஜம இதில் சவற்றி சபற 

முடியலாம். இதுஜவ நமது இலக்கினன எட்டும். திட்டமிடுவதன் மூலம் ேடாீதியான ஒழுங்கனமப்பு, 

ஒற்றுனமயின் மூலம் உணர்வுாீதியான ஒழுங்கனமப்பு, நனவுபூர்வமான ஒருங்கினணப்பின் மூலம் 

மனாீதியான ஒழுங்கனமப்பு, மற்றும் முதல் நினல சமௌனத்தின் மூலம் ஆன்மீகாீதியான 

ஒழுங்கனமப்பு ஆகியனவ ஜபாதுமானனவயாக இருக்கும். 

அனமப்புகைின் அனனத்து இனணப்புகளும் மிகச் ொியாக இருக்கும்சபாழுது ஒரு அனமப்பு 

அனந்தத்னத சவைிப்படுத்துகிறது. இங்கு இதற்கு ஜமல் ஜவனலக்கு இடமில்னல. இனவ 

செயற்பாடுகள், செயல்கள், ெக்தி ஜபான்றவற்றின் இனணப்புகள் ஆகும். அனவ அனனத்தும் 

ஜயாகத்திற்ஜக ஆகும். 

இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பனதப் பார்க்க ெிலவற்னற ஒரு ெந்தர்ப்பமாக ஒருவர் 

முயலலாம். ஒரு வினாடிக்கு இது உலகம் முழுவனதயும் அனெக்கும். 

இரண்டு வித விாிவாக்கம்- மகத்தானது, அனந்தமானது. 

ஒன்று, மகத்தானதாகத் ஜதான்றும் அம்பானியின் வைர்ச்ெினயப் ஜபான்றது. 

மற்றது, சதாடர்ந்து புதிய உச்ெங்களுக்கு வைி வகுக்கும் முடிவற்ற இனடவிடாத விாிவாக்கம் 

ஆகும். இது ஜயாகத்திற்கு வைி வகுக்கும், மற்றஜதா வாழ்வில் உள்ைது.  

1.மகத்தான விாிவாக்கம் 

 ஒரு குறிப்பிட்ட ெந்தர்ப்பத்தில் திறனமகைின் பூரணத்துவம். 

(உ-ம்) நமது சூழ்நினலயில் ஜநரந்தவறானமனய துல்லியமாகப் பின்பற்ற முடியாது. இஜதஜபால் 

ஒழுங்குமுனறனயயும் பின்பற்ற முடியாது. நமது கவனத்னத ஈர்க்கும் நூறு விஷயங்கள் 

இருப்பதால், ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நினலயில் அதிகபட்ெத்னத அனடவது இந்த விாிவாக்கத்னத 

அைிக்கும். 

2. அைவற்ற விாிவாக்கம். 

ஒரு திறனன ஜமலும் பிாிக்க ஜவண்டும் (உ-ம்) கவனம், இனத கனடெிவனர எடுத்துச் சென்று 

முற்றிலுமாக முயல ஜவண்டும். 

ஜநரம் ஒரு அம்ெமாகும். உற்பத்தி, இயக்கம், ஒரு சபாருைின் உபஜயாகிக்கும் காலம், ஜநரம் 

கவனத்னதப் சபறுவது, ஜநரத்னத மிச்ெப்படுத்துவது, ஜநரத்னதப் பயன்படுத்துவது, ஜநரத்னத 

நீட்டிப்பது ஜபான்றவற்றில் ஜநரத்தின் பிரஜயாகம் உள்ைது. இது ஜபான்ற ஒவ்சவாரு உப 

பிாிவிற்கும் நமது கவனத்னத முழுனமயாக அைிக்கும்சபாழுது அங்கும் இங்குமான உடனடிப் 

பலன்கனை நாம் பார்க்கிஜறாம். மற்ற எல்லா இயக்கங்களுடன் இவற்னற ஒருங்கினணக்க 

ஜவண்டும். ெந்தர்ப்பவெமாகக்கூட முழுனமயான ஒருங்கினணப்பு ஒரு கட்டத்தில் திடீசரன 

எழுவனத நாம் பார்க்கலாம். பிறகு ஆச்ொியப்படும் வனகயில் தற்சபாழுது நிலத்தின் வினல 

அதிகாித்து வருவனதப் ஜபாலஜவா அல்லது வருமானம் உயர்வனதப் ஜபாலஜவா திடீசரன ஒரு 

எழுச்ெினய நாம் காணலாம். 

ஒஜர ஜநரத்தில் பல்ஜவறு இடங்கைில் சுமுகம் நிலவும்ஜபாது ஜதர்தல்கைில் நாம் இந்த 

நிகழ்வுகனைப் பார்க்கிஜறாம்.  
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அக நினலயில் இவற்னறப் பின்பற்றுவது ெிறந்தது. 

தயாாிப்பு, உறவு முனற, சுமுகம் ஜபான்றவற்னற ஜமம்படுத்துவதில், உண்னமயில் திறனம மிக்க 

ஒரு நபர் தன்னுனடய ெிந்திக்கும் திறனன உடனடியாகத் தீர்க்க முடியாது என்பனத நாம் பார்க்க 

முடியுமா. 

இந்த ேடநினல அம்ெங்கள் மனதின் உணர்வு நினலயில் ஜமலும் ெக்தி வாய்ந்தனவயாக இருக்கும்.  

இது அகத்தில் ஜமலும் அதிகமாக இருக்கிறது என்பது சவைிப்பனட. 

சமௌனம், காட்ெி, உள்ளுணர்வு ஆகியவற்றின் அக மற்றும் புற ஆன்மீக நினலயில் பின்னர் இது 

எவ்வாறு இருக்கும்.  

நமக்கு ஆர்வம் எழு ஆரம்பிக்கும்சபாழுது அைவற்ற உற்பத்தி மிகவும் எைிதாகி விடுகிறது. 

51. “The miseries soon swallowed up every private case and she covered her face with her handkerchief” 

There are times when great floods of good luck are bursting on all sides when Man can no longer lose 

himself in his petty joys. 

In normal times Man exerts himself utmost to hold on to what he has. 

Now the vast evolutionary potentials are cleaving through the ground and pressing for actualisation. 

He who prided in casting his vote is now a candidate for MLA or MP. 

Times are creative at every turn. 

No longer people are talking in terms of lakhs, but only in crores. 

No longer your field of action is in the locality, it has widened to broader than the state and the nation. One 

is compelled to act internationally.  

Problem solving is otiose; building up the opportunities are on the agenda. 

Literacy, universal education, adult literacy are forgotten phrases; one is receptive to  

Sri Aurobindo’s knowledge directly. 

The world is not waiting for Individual leadership or even that of international organisations. They 

are leading themselves. It is neither the revolution of the Individual, nor the evolution of the collective. It is 

the evolution of consciousness itself beyond the society, beyond Life. 

Still the opposition can be obstinate, blind, and resistant. 

One has to go slowly and patiently as if the whole organised society is up in arms, though it is a tiny portion 

that sticks to itself.  

Allow them to be destroyed or destroy themselves. 

It is the Hour of God imposing its ineffugable self-existence on the fragile structure of superstitious 

conventional structures. 

It is infinity bursting forth from inside the finite. 

While in tune you see not the vital energy coursing through your veins, but the evolutionary spiritual force 

filling the being to overflowing. 

Darcy felt a very distant touch of it two hundred years ago in the imagination of Jane Austen. 

The condition in which Elizabeth was is a condition in which anyone is crushed. 

It is equally true that such a condition makes the impossible possible by its very oppressiveness and 

hopelessness. 

Incidentally, here is an occasion for us to discover the truth that anyone can accomplish anything, as 

we witness in Mr. Bennet and Darcy. 

I take this occasion to plead for the practical reality in my claim for an enormous wealth for any devotee, if 

only he can put his best foot forward and act. 

It is true we now can do what was not possible a hundred years ago. 

Similarly a devotee blessed for Her consciousness can accomplish what a non-devotee cannot do. 

Today the world has changed and every year new millionaires arise in good number. 

For the devotee the vast great support of Mother’s consciousness is there. 

On Man’s part two things are required: 1) work that fully exhausts his energies and capacities, 2) complete 

unshakable faith in Mother. 

The following method will help those endowed with these two. 

The villager took such an effort to introduce banana cultivation. 

He was to invest in an acre more than its cost as working capital which he had to borrow for high interest 

having cancelled the bank scheme. 

To raise that working capital was impossible. To risk it in banana – cyclone – was unthinkable. He did do 
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both after waiting for ten years. 

His courage, risk, and work were rewarded. 

Nothing less will meet the requirement of adventure here. 

The Method:  

What is inconceivable or daunting is possible in a small work especially in a crisis, e.g. searching for a lost 

diamond, an examination, etc. 

Spirit responds when Mind falls silent. 

Memory, expectation, thought, doubt, fear interfere and prevent silence. 

In a small work earnestness will prevent all these interferences. 

The diamond lost on the beach will miraculously be found. 

One who cannot pass will stand first in the school. 

Anyone can successfully try such a positive experiment. 

Negatively when the doctor gives up, fire overtakes suddenly, MOTHER totally responds fully 

miraculously. 

One who gets the result is likely to forget it afterwards. 

What was possible on one occasion must be maintained for a whole day. 

That was the individual experience in one event becomes a permanent consciousness for a prolonged 

period, at least for one full day. 

This is a rare spiritual gain worth preserving. 

With this frame of Mind we come to abundant accomplishment. 

The main culprit here is the total disbelief in its practicability. 

Modern experiences must be able to remove it. One can intensely pray for the removal of such disbeliefs. 

The disbelief lends itself to consecration of intense concentration. 

It does not matter how long it takes, for a prolonged sustained effort it is sure to yield, as it has already 

yielded once in another issue. 

He who persists will see one of the dozen impediments giving way temporarily. 

It is a slow painstaking process demanding immense patience and comprehension. It is not more than what 

a mother gives a child to rear it. 

There are mothers who are not able to rear their own children. 

They are really hopeless cases. 

Preserving every gain is as important after achieving it and must be gradually built upon 

successively. 

Marriage of a child, higher education do not demand less effort. 

Remove patiently one by one impediments to consecration such as interfering memory, random thoughts, 

fear, doubt, etc. 

It is an inner structure solidly built. 

Once successful, patiently continue till the end. 

Do not expect miracles – It will cancel the gains. 

Expectation, ambition, greed are impermissible. 

After the inner strength collects, BE PATIENT, till the right time comes. 

Don’t speak about it. 

Don’t think about it. 

Do it silently persistently inside continuously. 

It is an unfailing METHOD for those who can do it. 

Offer gratitude to Mother. 

"வந்த துயரங்கள் அவனைப் பற்றிய கவனலகனை எல்லாம் விழுங்கின, அவள் தன் முகத்னதக் 

னகக்குட்னடயால் மூடிக் சகாண்டாள்.”  

மனிதன் அற்ப ெந்ஜதாஷங்கைில் தன்னன இைக்க முடியாத வண்ணம் எல்லா பக்கங்கைிலிருந்தும் 

வாய்ப்புகள் அனல ஜமாதும் ெமயங்களும் உண்டு. 

ொதாரண ெமயங்கைில் மனிதன் தன்னிடம் இருப்பனதத் தக்க னவத்துக்சகாள்ை மிகவும் முயற்ெித்த 

வண்ணம் இருப்பான்.  

தற்சபாழுது சபாிய பாிணாம ொத்தியங்கள் அடித்தைத்னத ஊடுருவிச் சென்று 

நனடமுனறப்படுத்துவதற்கு அழுத்துகின்றன.  
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ஓட்டுப் ஜபாட்டதற்குப் சபருனமப்பட்டவர் இன்று MLA அல்லது MP பதவிக்கு ஜவட்பாைராக 

இருக்கிறார். 

ஒவ்சவாரு திருப்பத்திலும் காலம் பனடப்பாற்றலுடன் உள்ைது. 

மக்கள் இப்சபாழுது ஜகாடிகைில்தான் ஜபசுகிறார்கள், இலட்ெங்கைில் அல்ல. 

நாம் செயல்படும் இடங்கள் உள்ளூனரத் தாண்டி மாநிலம் மற்றும் நாட்டின் எல்னலகனைத் தாண்டி 

விாிவனடந்துள்ைை. ெர்வஜதெ அைவில் ஒருவர் பணிபுாிய வற்புறுத்தப்படுகிறார். 

பிரச்ெினனனயத் தீர்ப்பது வீணான ஜவனல; வாய்ப்புகனை உருவாக்குவஜத இப்சபாழுது செய்ய 

ஜவண்டியது ஆகும். 

எழுத்தறிவு, அனனவருக்கும் கல்வி, முதிஜயார் கல்வி ஆகியனவ மறக்கப்பட்ட சொற்சறாடர்கைாகி 

விட்டன; ஒருவர் ஸ்ரீ அரவிந்தாின் ஞானத்திற்கு ஜநரடியாக ஏற்புனடயவராக இருக்கிறார். 

தனிப்பட்டவாின் தனலனமக்ஜகா அல்லது ெர்வஜதெ அனமப்புகைின் தனலனமக்ஜகாகூட உலகம் 

காத்திருக்கவில்னல. அவர்கனை அவர்கைாகஜவ வைிநடத்திச் செல்கின்றனர். இது தனி நபாின் 

புரட்ெியும் அல்ல, ெமூகத்தின் பாிணாம வைர்ச்ெியும் அல்ல. ெமூகம், வாழ்வு இரண்னடயும் தாண்டிய 

ேீவியத்தின் பாிணாமமாகும் இது. 

இருப்பினும் எதிர்ப்பு பிடிவாதத்துடனும், கண்மூடியாகவும், எதிர்ப்பாற்றலுடனும் இருக்கலாம். 

முனறப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சமாத்த ெமூகமும் எதிர்த்து நிற்பதாக நினனத்து, அதனிடஜம ஒட்டிக் 

சகாண்டிருக்கும் ஒரு ெிறிய பகுதியாக இது இருந்தாலும்கூட, ஒருவர் நிதானமாகவும் 

சபாறுனமயாகவும் செல்ல ஜவண்டும். 

அனவ அைிக்கப்பட அனுமதிக்க ஜவண்டும் அல்லது அவற்னற அைித்து விடஜவண்டும். 

மூடநம்பிக்னகயுள்ை மரபு வைி வந்த கட்டனமப்புகைின் பலவீனமான அனமப்பில் விவாிக்க 

முடியாத சுய இருத்தனல சுமத்தும் இனறவன் வரும் தருணமாகும் இது. 

வரம்புக்குட்பட்டதிலிருந்து சவைிப்படும் அனந்தமாகும் இது. 

இனெவுடன் இருக்கும்ஜபாது, உயிர் ெக்தி நரம்பு மண்டலத்தின் வைி செல்வனத நாம் 

பார்ப்பதில்னல ஆனால் பாிணாம ஆன்மீகச் ெக்தி, ேீவனன அபாிமிதமாக நிரப்புவனதப் 

பார்க்கிஜறாம். 

ஜேன் ஆஸ்டினின் கற்பனனயில் இருநூறு வருடங்களுக்கு முன் டார்ெி இதன் சமல்லிய 

ஸ்பாிெத்னத உணர்ந்தான். 

எலிெசபத் இருந்த நினலனமயில் யார் இருந்திருந்தாலும் சநாறுங்கிப் ஜபாயிருப்பர். 

இத்தனகய ஒரு நினலனம அதன் அடக்குமுனறயினாலும், நம்பிக்னகயற்ற தன்னமயினாலும் 

ொத்தியமற்றனத ொத்தியமாக்கும் என்பதும் இஜத ஜபான்ற உண்னமயாகும். 

திரு சபன்னட் மற்றும் டார்ெியிடம் நாம் காண்பதுஜபால் எவரும் எனதயும் ொதிக்க முடியும் என்ற 

உண்னமனயத் சதாிந்துசகாள்ை இது ஒரு ெந்தர்ப்பமாகும். 

ெிறப்பாக முயற்ெி செய்து செயல்பட்டால் எந்த ஒரு அன்பரும் அபாிமிதமான செல்வத்னத 

ஈட்டலாம் என்ற நனடமுனற உண்னமனய ஏற்றுக்சகாள்ளும்படி இத்தருணத்தில் நான் ஜகட்டுக் 

சகாள்கிஜறன். 

நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு ொத்தியமில்லாதனத இப்சபாழுது நம்மால் செய்ய முடியும் என்பது 

உண்னம. 

இஜதஜபால், அன்னன ேீவியத்னத அருைாகப் சபற்றிருக்கும் ஒரு அன்பர், அன்பரல்லாதவர் செய்ய 

முடியாதனதச் ொதிக்கலாம். 

இன்று உலகம் மாறியுள்ைது, ஒவ்சவாரு வருடமும் அதிக அைவில் ஜகாடீஸ்வரர்கள் 

உருவாகிறார்கள். 

அன்பருக்கு அன்னன ேீவியத்தின் மிகப் சபாிய ஆதரவு இருக்கிறது. 

மனிதனின் பக்கத்திலிருந்து இரண்டு விஷயங்கள் ஜதனவப்படுகின்றன:  

1) அவனது ெக்திகள் மற்றும் ஆற்றல்கனை முழுனமயாக எடுத்துக்சகாள்ளும் ஜவனல. 

2) முழுனமயான அனெக்க முடியாத அன்னனயின் மீதான நம்பிக்னக. 

இந்த இரண்டும் இருப்பவர்களுக்குக் கீழ்க்கண்ட முனற உதவும். 

வானைச் ொகுபடியில் இத்தனகய முயற்ெினய ஒரு கிராமவாெி ஜமற்சகாண்டார். 

வங்கியின் திட்டத்னத ரத்து செய்து, உயர் வட்டிக்குக் கடன் சபற்று, நிலத்தின் வினலனய விட 

அதிகமான சதானகனய ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் அவர் முதலீடு செய்யஜவண்டியிருந்தது. 

அந்தத் சதானக கினடப்பது ொத்தியமற்றதாக இருந்தது. வானைத் ஜதாப்பில் அனத முதலீடு 

செய்யும் ஆபத்னத-புயல்- நினனத்துப் பார்க்க முடியவில்னல. பத்து வருடக் காத்திருப்புக்குப் பின் 

அவர் இரண்னடயும் செயல்படுத்தினார். 

அவரது னதாியம், துணிச்ெல், ஜவனல ஆகியவற்றிற்குப் பலன் கினடத்தது. 
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இங்கு துணிச்ெல் மட்டுஜம ஜதனவயாக இருந்தது. 

செய்முனற: 

நினனத்துப் பார்க்க முடியாததும், மிகக் கடினமானதும் ஒரு ெிறிய ஜவனலயில், முக்கியமாக ஒரு 

சநருக்கடியில் ொத்தியமாகும். (உ– ம்) சதானலந்து ஜபான னவரத்னதத் ஜதடுவது, ஒரு பாீட்னெ 

ஜபான்றனவ. 

மனம் அனமதி அனடயும்சபாழுது ஆன்மா செயல்படும். 

ஞாபகம், எதிர்பார்ப்பு, எண்ணம், ெந்ஜதகம், பயம் ஆகியனவ குறுக்கிட்டு அனமதினயக் குனலக்கும். 

ஒரு ெிறிய ஜவனலயில், ஆர்வம் இந்த அனனத்து குறுக்கீடுகனையும் தடுக்கும். 

கடற்கனரயில் சதானலத்த னவரம் அதிெயத்தக்க வனகயில் கண்டுபிடிக்கப்படும். 

ஜதர்ச்ெிஜய சபற முடியாதவர் பள்ைியில் முதல் மாணாக்கனாக ஜதர்வு சபறுவார். 

இத்தனகய ஜநர்மனறயானப் பாிஜொதனனனய எவர் ஜவண்டுசமன்றாலும் சவற்றிகரமாக முயற்ெி 

செய்யலாம். 

எதிர்மனறயாக மருத்துவர் னகவிடும்ஜபாது, திடீசரன தீப்பிடிக்கும்ஜபாது, அன்னன முழுனமயாக 

அற்புதமான வைியில் முற்றிலுமாகப் பதிலைிப்பார். 

பலனனப் சபற்றுக்சகாள்ளும் ஒருவர் பின்னர் அனத மறந்துவிடக் கூடும். 

ஒரு ெந்தர்ப்பத்தில் ொத்தியமானது அந்நாள் முழுவதும் தக்கனவத்துக்சகாள்ைப்பட ஜவண்டும். 

ஒரு நிகழ்வில் ஏற்படும் அந்த தனிப்பட்ட அனுபவம் நீண்ட ஜநரத்திற்கு, குனறந்தபட்ெம் ஒரு நாள் 

முழுவதற்குமான நிரந்தர ேீவியமாக மாறுகிறது. 

ஜபாற்றிப் பாதுகாக்கப்பட ஜவண்டிய ஒரு அாிதான ஆன்மீக அனுபவமாகும் இது. 

இந்த மனநினலயுடன் நாம் அபாிமிதமான ொதனனனயப் சபறுகிஜறாம். 

இதன் நனடமுனறயில் ஏற்படும் முழுனமயான அவநம்பிக்னகஜய இங்கு முக்கிய குற்றவாைியாகும். 

தற்கால அனுபவங்கைால் அனத அகற்ற முடிய ஜவண்டும். அத்தனகய அவநம்பிக்னககள் அகல 

ஒருவர் தீவிரமாகப் பிரார்த்தனன செய்து சகாள்ைலாம். 

அவநம்பிக்னக தீவிர மன ஒருமுகப்படுத்தல் கூடிய ெமர்ப்பணத்திற்கு வைி வகுக்கிறது. 

இது எவ்வைவு ஜநரம் எடுத்துக்சகாள்கிறது என்பது விஷயமல்ல, ஒரு நீண்ட நீடித்த முயற்ெிக்கு 

இது நிச்ெயம் பலனைிக்கும், ஏசனனில் ஜவசறாரு விஷயத்தில் இது ஒரு முனற ஏற்கனஜவ 

பலனைித்துள்ைது. 

சதாடர்ந்து முயலும் ஒருவர், பல இனடயூறுகைில் ஒன்று தற்காலிகமாக வைி விடுவனதக் காண்பார். 

அதீத சபாறுனமனயயும், புாிதனலயும் ஜகாரும் ஒரு நிதானமான கடினமான செய்முனறயாகும் இது. 

ஒரு குைந்னதனய வைர்க்க ஒரு தாய் செய்வனதவிட இது அதிகம் ஒன்றும் இல்னல. 

தங்கைது சொந்த குைந்னதகனைஜய வைர்க்க முடியாத தாய்மார்களும் உள்ைனர். 

இவர்கள் உண்னமயில் பயனற்றவர்கள். 

ஒரு விஷயத்னதச் ொதித்த பிறகு, அனதக் காப்பாற்றுவது முக்கியம், அனதப் படிப்படியாகத் 

சதாடர்ந்து வைர்க்கவும் ஜவண்டும். 

குைந்னதயின் திருமணம், உயர் கல்வி இனவகளுக்கும் இஜதஜபான்ற முயற்ெி ஜதனவ. 

குறுக்கிடும் ஞாபகம், ெீரற்ற எண்ணங்கள், பயம், ெந்ஜதகம் ஜபான்ற இனடயூறுகனைப் 

சபாறுனமயாக ெமர்ப்பணத்திற்கு உள்ைாக்க ஜவண்டும். 

உறுதியாக அனமக்கப்பட்டுள்ை ஒரு அக கட்டனமப்பாகும் இது. 

சவற்றி கினடத்த பிறகு, சபாறுனமயாக இறுதிவனர சதாடர ஜவண்டும். 

அற்புதங்கனை எதிர்பார்க்கக் கூடாது- இது சவற்றிகனை ரத்து செய்து விடும். 

எதிர்பார்ப்பு, ஆர்வம், ஜபரானெ ஆகியனவகளுக்கு அனுமதி இல்னல. 

அக வலினம ஜெர்ந்தவுடன், ொியான ஜநரம் வரும்வனர சபாறுனமயாக இருக்க ஜவண்டும்,  

அனதப்பற்றிப் ஜபெக் கூடாது. 

அனதப்பற்றி நினனக்கக் கூடாது. 

அனத சமௌனமாக, சதாடர்ந்து, இனடவிடாது அகத்தில் செய்ய ஜவண்டும். 

இனதச் செய்ய முடிபவர்களுக்கு இது ஜதால்விஜய அனடயாத ஒரு முனறயாக இருக்கும். 

அன்னனயிடம் நன்றி உணர்வு எை ஜவண்டும். 

52. “Elizabeth was soon lost to everything else.” 

Mother says only such an hour is best to call Her. 

Normally She acts in us in spite of our various different faiths. 

Now, at a moment when faith in all is lost, one is blank and most receptive. She can most effectively 

function in our life. 

Yogic receptivity is to shed our faiths – sarva dharman – and rely on Her fully. We are never like 
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that. 

For this reason the Gita that advocates surrender is superior to Raja Yoga. 

The secret of yoga lies in giving up what we are more than in the grace that comes down. 

It is to decondition our age-old conditioning. 

You can know how deep that conditioning is when we know of Mother’s words about Matter that Matter 

expects to be ill-treated. 

To make it intelligible to human comprehension I used to say that GOODWILL is most powerful and 

can achieve anything. 

All will, Mother says, is ill will. 

If that is so, to harbor GOODWILL one has to take great effort. 

That may be the minimum, but that is what I ask for from the devotees. 

To many, goodwill is natural. 

To others, even the suggestion of goodwill is annoying. 

Darcy does conceive of a great goodwill for Lydia and her family. It was a great effort for him. 

What he received in turn is something unbelievable for him as he knew the value of Elizabeth as a woman 

for Pemberley. 

She valued Pemberley for its own sake. 

He valued her for her own sake as a rare jewel that could adorn Pemberley. 

A woman is a wonder. 

A pleasant woman is a rare possession for a Man as a wife. 

A woman of goodwill inherent in her with an exterior of pleasant behavior is a social asset of rare value. 

For a Man who can give himself to his woman with an expansive heart, such a woman is one who can 

render his earth into marital heaven. 

There are certain basic ideas for yoga as well as life. 

Basic ideas of integral yoga are,  

1. Omnipresent Reality is our basis. 

2. God is one with Man, not separated. 

3. However great a part, it cannot replace the whole. 

4. Man’s destiny is to arrive at Unity in every possible way. 

5. Man is Individual, Universal, and Transcendental. 

6. Ego is not the Purusha, it is an intermediary. 

7. Being is not the only reality; Being and Becoming are together real. 

8. Force is conscious, there is no waste in Nature. 

9. Pain and pleasure are not to be shunned but transformed. 

10. Supermind created the world, not the Mind. 

11. Life and Matter are richer bases of existence. 

12. Psychic is the true soul. 

13. To go above, one has to go down. 

14. Time exists in three dimensions. 

15. The Individual is eternal. 

16. There is no illusion, there is ignorance. 

17. Ignorance is the greatest power of Consciousness. 

18. Evil is not to be shunned, but transformed. 

19. Neither the One nor the Many, but That is final. 

20. Man has to unite the subconscient and the superconscient and ascend. 

21. Rebirth is to be avoided by making the body evolve with the soul. 

22. Not moksha, but transformation. 

Life too has a rule corresponding to each of the rules of yoga. e.g. 

1. Not selfishness, but the selfless society is the base. 

2. Man is one with the society. 

3. Methods of life cannot replace the spirit of it. 

4. Man’s destiny is to forge unity at home, at the office and everywhere else. 

5. Selfishness is not the true end. 
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6. Survival is not the only reality, but service too is real. 

7. Society outside is conscious. 

8. Evil men are to be accepted and transformed. 

Apart from the basic ideas, we can think of less important ideas that are subordinate. As each of the 

1452 paragraphs contain at least one idea–sometimes as many as three or four–we may take there are 1500 

ideas in all in the book. Anyone who desires scholarship of this BOOK can collect them and classify in 

some possible ways to further study. 

1. Basic ideas; subordinate ideas; all other ideas. 

2. Ideas may be classified as more relevant to Spirit, life, Matter, Mind or History, Geography, Ethics, 

Philosophy, Psychology, Mathematics. 

3. Ideas more relevant to idealists, leaders, organizers, global thinkers or common Man, followers, drifters, 

non-thinkers, etc. 

Some of these approaches can be illustrated with respect to some characters in the story. 

• Louisa is a servile weak follower of a dominant leader around. 

• Hurst, her husband, is a dumb silent insensible participant allowing his life to be shaped by the vessel. 

• Lady Catherine is one who expands to the limits of the scope when unchecked and falls to the ground 

when stiffly resisted, all the while exhibiting utterly no capacity to exercise the thinking Mind. 

• Mr. Bennet has the personality of a formed gentleman unable to curtail his wife’s dynamic obscenity of 

vulgar pushiness up to the point where his own values are in jeopardy, but he is one who can rise to the 

occasion to fully assert his will that was passive so far. 

• Bingley is submissive as only submission alone can be, but incapable of retaining his preference 

subconsciously whose subconscious can exert itself on the outside so much that his own subconscious can 

emerge as conscious in utter outer freedom. 

• Charlotte is a non-acting passive observer of passing events of life but all the time developing her keenest 

sensations of the physical to be ready to act when the occasions arise. In fact her own conscious observation 

is powerful enough to reorder the subconscious life around so as to present to her all the positive 

circumstances for her to draw the fullest benefit at one significant move. 

“எலிெசபத் விதரவில் மற்ற எல்லாவற்தறயும் மறந்தாள்.” 

இது பபான்ற பநரம்தான் தன்தை அதழக்க உகந்த பநரம் என்று அன்தை கூறுகிறார். 

நம்மிடம் பல்பவறு மாறுபட்ட நம்பிக்தககள் இருப்பினும் அன்தை சபாதுவாக நமக்குள் 

செயல்படுவார். 

இப்சபாழுது, எல்லாவற்றிலும் நம்பிக்தக இழந்த ஒரு தருணத்தில், ஒருவர் ெிந்ததை எதுவுமின்றி, 

அதிகபட்ெ ஏற்புத்தன்தமயுடன் இருப்பார். அன்தை இச்ெமயத்தில் நம் வாழ்க்தகயில் திறம்பட 

செயல்பட முடியும். 

பயாகாீதியாை ஏற்புத்தன்தம நமது நம்பிக்தககதளக் தக விட்டு - ெர்வ தர்மான்- அன்தை மீது 

முழு நம்பிக்தக சகாள்வதாகும். நாம் ஒருபபாதும் அவ்வாறு இருப்பதில்தல. 

இந்தக் காரணத்திற்காகபவ ெரணாகதிதயப் பபாதிக்கும் கீதத, ராே பயாகத்ததக் காட்டிலும் 

உயர்வாைது.  

பயாகத்தின் இரகெியம், கீழிறங்கும் அருளில் இருப்பததவிட, நாம் இருக்கும் நிதலதயக் தக 

விடுவதில் உள்ளது.  

இது காலம் காலமாக நம்மிடம் இருக்கும் பழக்கத்ததக் தகவிடுவதாகும். 

பமாெமாக நடத்தப்பட பவண்டும் என்று ேடத்தின் எதிர்பார்ப்தபப் பற்றி அன்தை கூறும் 

சபாழுது, பதழய பழக்கம் எவ்வளவு ஆழமாக இருக்கிறது என்பது நமக்குத் சதாிய வரும். 

மைித புாிதலுக்காக, நல்சலண்ணம் மிகவும் ெக்தி வாய்ந்தது, எததயும் ொதிக்கவல்லது என்று நான் 

கூறி வந்துள்பளன். 

எல்லா எண்ணமும் சகட்ட எண்ணபம என்று அன்தை கூறுகிறார். 

இவ்வாசறைில், நல்சலண்ணத்தத வளர்க்க ஒருவர் சபரும் முயற்ெி எடுக்க பவண்டும். 

அது குதறந்தபட்ெமாக இருக்கலாம், ஆைால் அததத்தான் நான் அன்பர்களிடம் பகட்கிபறன். 

பலருக்கு நல்சலண்ணம் இயல்பாகபவ இருக்கும். 

மற்றவர்களுக்கு நல்சலண்ணத்திற்காை ஆபலாெதைகூட எாிச்ெலூட்டுவதாக இருக்கும். 

லிடியா மற்றும் அவளது குடும்பத்தின் மீது டார்ெிக்கு நல்சலண்ணம் சகாள்ள முடிந்தது. அது 

அவனுக்குப் சபாிய முயற்ெியாக இருந்தது. 
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அதற்குப் பதிலாக அவன் சபற்றது அவைால் நம்ப முடியாததாக இருந்தது, ஏசைைில், 

சபம்பர்லிக்கு எலிெசபத்தின் மதிப்தப அவன் அறிந்திருந்தான். 

அவள் சபம்பர்லிதய சபம்பர்லிக்காகபவ மதித்தாள். 

சபம்பர்லிதய அலங்காிக்கப் பபாகும் ஒரு அாிய ஆபரணமாக, அவதள அவளுக்காகபவ அவன் 

மதித்தான். 

ஒரு சபண் ஒரு அதிெயமாவாள். 

ஒரு இைிதமயாை சபண் ஒருவனுக்கு மதைவியாக அதமவது ஒரு அாிய சபாக்கிஷமாகும். 

உள்ளார்ந்த நல்சலண்ணம் சகாண்ட இைிதமயாை சவளி நடத்தத உதடய ஒரு சபண் அாிய 

மதிப்புதடய ஒரு ெமூகச் சொத்தாவாள். 

பரந்த உள்ளத்துடன் தைது சபண்ணிற்குத் தன்தைபய அர்ப்பணிக்கும் ஒரு மைிதைது உலகத்தத 

இத்ததகய சபண்ணால் திருமணத்தின் மூலம் சொர்க்கமாக்க முடியும். 

பயாகம் மற்றும் வாழ்விற்காை ெில அடிப்பதடக் கருத்துகள் உள்ளை. 

பூரண பயாகத்தின் அடிப்பதடக் கருத்துகள் ெில,  

1. எங்கும் நிதற பரம்சபாருள் நமது அடிப்பதடயாகும். 

2. இதறவன் மைிதனுடன் ஒன்றாக இணந்துள்ளான், தைித்து அல்ல. 

3. ஒரு பகுதி எவ்வளவுதான் உயர்ந்ததாக இருந்தாலும், அது முழுதமயாகாது. 

4. ஒவ்சவாரு ொத்தியமாகக் கூடிய வழிகளிலும் ஒருதமப்பாட்டிற்கு வந்து பெருவதுதான் 

மைிதைின் விதியாகும். 

5. மைிதன் தைிப்பட்டவன், உலகளாவியவன், பிரம்மத்திற்குாியவன். 

6. அகந்தத புருஷா அல்ல, அது ஒரு நடு நிதல ஆகும்.  

7. ேீவன் மட்டுபம நிதர்ெைம் அல்ல; ெத் அெத் இரண்டுபம நிதர்ெைங்கள்தான். 

8. ெக்தி உணர்வுடன் உள்ளது, இயற்தகயில் விரயம் என்பபத இல்தல. 

9. வலிதயயும், இன்பத்ததயும் தவிர்க்கக் கூடாது, ஆைால் அதவ திருவுருமாற்றப்பட பவண்டும். 

10. ெத்திய ேீவியம் உலகத்ததப் பதடத்தது, மைம் அல்ல. 

11. வாழ்வும், ேடமும் சபருவாழ்வின் வளமாை அடிப்பதடகள் ஆகும். 

12. தெத்தியபம உண்தமயாை ஆன்மாவாகும். 

13. பமபல செல்வதற்கு ஒருவர் கீபழ பபாக பவண்டும். 

14. காலம் மூன்று பாிமாணங்களில் உள்ளது. 

15. மைிதன் நிரந்தரமாைவன். 

16. மாதய என்பபத இல்தல, அறியாதமபய உள்ளது. 

17. அறியாதம ேீவியத்தின் மிகப் சபாிய ெக்தியாகும். 

18. தீதம தவிர்க்கப்படக் கூடாது, திருவுருமாற்றப்பட பவண்டும். 

19. ஏகபைா, அபைகபைா முடிவு அல்ல, பிரம்மபம முடிவாைது. 

20. மைிதன் ஆழ்மைததயும், பரமாத்மாதவயும் இதணத்து உயர பவண்டும். 

21. ஆன்மாவுடன் பெர்ந்து உடதலயும் முன்பைற்றுவதன் மூலம் மறுபிறப்பு தவிர்க்கப்பட 

பவண்டும். 

22. பமாக்ஷம் அல்ல, திருவுருமாற்றம். 

பயாகத்தின் ஒவ்சவாரு விதிமுதறக்கும் ஒத்த விதிமுதற வாழ்விலும் உள்ளது (உ-ம்) 

1. சுயநலம் அடிப்பதட அல்ல, தன்ைலமற்ற ெமூகபம அடிப்பதட ஆகும். 

2. மைிதன் ெமூகத்துடன் இதணந்து இருக்கிறான். 

3. வாழ்வின் முதறகள் அதன் ஊக்கத்திற்கு மாற்றாக இருக்க முடியாது. 

4. வீட்டில், அலுவலகத்தில் மற்றும் எல்லா இடங்களிலும் ஒற்றுதமதய நிதலநாட்டுவபத 

மைிதைின் விதியாகும். 

5. சுயநலம் உண்தமயாை முடிவல்ல. 

6. உயிர் வாழ்வது மட்டுபம நிதர்ெைமல்ல, பெதவயும் நிதர்ெைம் ஆகும். 

7. ெமூகம் சவளிபய தன்னுணர்வுடன் உள்ளது. 

8. பமாெமாை மைிதர்கள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட பவண்டும், திருவுருமாற்றப்பட பவண்டும். 

அடிப்பதடக் கருத்துகதளத் தவிர, அவற்றிற்குக் கீழாை குதறந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

கருத்துகதளப் பற்றி நாம் ெிந்தித்துப் பார்க்கலாம். 1452 பத்திகள் ஒவ்சவான்றிலும் ஒரு கருத்தாவது 

இருப்பதால்- ெிலெமயங்களில் மூன்று அல்லது நான்கு கருத்துகளும் இருப்பதால்- இந்நூலில் 

சமாத்தம் 1500 கருத்துகள் இருப்பதாக எடுத்துக்சகாள்ளலாம். இந்நூலில் புலதம சபற விரும்பும் 

எவரும் இந்தக் கருத்துகதள ஒன்று பெர்த்து, பமலும் ஆராயும் வதககளில் வதகப்படுத்தலாம்.  

1. அடிப்பதடக் கருத்துகள்; துதணக் கருத்துகள்; மற்ற அதைத்து கருத்துகள். 
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2. ஆன்மா, வாழ்வு, ேடம், மைம் அல்லது ொித்திரம், பூபகாளம், சநறிமுதற, தத்துவம், உளவியல், 

கணிதம் ஆகியவற்றிற்கு பமலும் சபாருந்தும் வதகயில் கருத்துகதள வதகப்படுத்தலாம்.  

3. இலட்ெியவாதிகள், ததலவர்கள், அதமப்பாளர்கள், உலக ெிந்ததையாளர்கள் அல்லது ொதாரண 

மைிதன், சதாண்டர்கள், மாறுபவர்கள், ெிந்ததை செய்யாதவர்கள் பபான்றவர்களுக்கு பமலும் 

சபாருந்தும்படியாை கருத்துகள். 

இக்கததயில் உள்ள ெில கதாபாத்திரங்கதளக் சகாண்டு இந்த அணுகுமுதறகளில் ெிலவற்தற 

விளக்கலாம். 

அதிகாரமாை ததலவதரச் சுற்றி Louisa ஒரு அடிபணியும் பலவீைமாை சதாண்டராக இருக்கிறாள். 

--அவளுதடய கணவைாை Hurst, மந்தமாக அதமதியாை உணர்விழந்த முதறயில் பங்கு 

சகாள்பவைாக இருக்கிறான், பாத்திரத்திற்பகற்ப தன்தை வடிவதமத்துக் சகாள்பவைாக 

இருக்கிறான்.  

--கட்டுப்படுத்தப்படாதசபாழுது வாய்ப்புகளின் எல்தலகளுக்குள் விாிவதடபவளாக பலடி காதாின் 

இருக்கிறாள். தீவிரமாக எதிர்க்கப்படும்பபாது அவள் தடுமாறி விழுகிறாள், ெிந்திக்கும் மைதத 

செலுத்தும் ஆற்றதல அவள் ஒரு பபாதும் சவளிப்படுத்துவதில்தல. 

--திரு சபன்ைட்டின் தைிப்பட்ட பண்புகள் பாதிக்கப்படும்வதர, அவர் தன்னுதடய மதைவியின் 

பமாெமாை நடத்தததய அடக்க இயலாத ஒரு கைவாைின் ஆளுதமதயக் சகாண்டவராக 

இருக்கிறார். ஆைால் இது நாள்வதர செயலற்று இருந்த மைவுறுதிதய முழுதமயாக வலியுறுத்த, 

ெந்தர்ப்பத்திற்பகற்ப உயர்ந்து வலியுறுத்த இயல்பவராக இருந்தார். 

--கீழ்ப்படிதலுக்பக உாியவாறு பிங்கிலியின் அடிபணிதலும் இருந்தது, முழுதமயாை புற 

சுதந்திரத்தில் அவைது ஆழ்மைம் பமல்மைம்பபால் சவளியில் செலுத்த முடிபவைாக இருந்த 

பபாதும், ஆழ்மைதில் தைது விருப்பங்கதளத் தக்க தவத்துக்சகாள்ள அவைால் இயலவில்தல.  

--வாழ்வில் கடந்து பபாகும் நிகழ்வுகளின் செயலற்ற பார்தவயாளராக ொர்சலட் செயலற்று 

இருந்தாள், ஆைால் ெந்தர்ப்பங்கள் எழும்சபாழுது செயல்படத் தயாராக இருக்கும்படி தைது தீவிர 

ேடாீதியாை உணர்வுகதள எல்லா பநரங்களிலும் வளர்த்துக் சகாள்பவளாக இருந்தாள். 

உண்தமயில், அவள் தன்னுணர்வுடன் கூர்ந்து கவைிப்பது அவதளச் சுற்றியுள்ள ஆழ்மை 

வாழ்க்தகதயச் ெீரதமக்கப் பபாதுமாை அளவு ெக்தி வாய்ந்தாக இருந்தது. ஒரு குறிப்பிடத்தக்க 

செயலின் மூலம் முழுதமயாை பலதைப் சபற்றுக்சகாள்ள எல்லா பநர்மதறயாை 

ெந்தர்ப்பங்கதளப் சபறும் திறனும் அவளுக்கு இருந்தது. 

53. “After a pause of several minutes was only recalled to sense of her situation.” 

That she had not fainted was a great credit to her steady nerves. 

One in Samadhi does not respond to calls on his senses, even branding.  

One in waking Samadhi knows everything that goes around him but would not give a sensational response. 

It does not mean he would give an emotional or rational response. 

He would give a response of his soul. 

In the extreme cases he would give a pleasant response to unpleasant touches on his personality. 

At times of serious consecration one meets occasionally a very provocative circumstance and finds no 

provocation in him. 

As in Ramakrishna’s cobra story, a practicing yogi in the society is an object of curiosity for another who 

likes to play all kinds of practical jokes on him. 

One who indulged in such a practice found after two decades he was made a laughing stock by a public 

speaker before a full audience. 

People do not think of the consequences of an action, particularly the injuries done to a devotee. 

A Tashildar strayed into a devotee’s house in 1972 and saw a phone there. In the whole colony there were 

only two phones. It was a time Taluk office had no phone. A call from there to Madras was twenty four 

rupees for three minutes. He had an impulse to speak to his brother in law in Madras. Strange to say all his 

family members spoke to all the members of his brother-in-law’s house simply chatting for nine minutes. 

Twenty years later the self-same brother-in-law took away a house and five acres in the Tashildar’s 

possession for twenty years. The judge granted an ex-parte judgement in the first hearing. The tashildar was 

one who could exploit anything available. His own brother-in-law had allowed him to enjoy his house and 

lands for twenty years. His misbehavior at a devotee’s house ended the period of exploitation. It took 

twenty years to act. Imagine the dissipation of seventy two rupees of phone call and the loss of the property. 

In this case the correspondence can be fully worked out and shown if all my details could be discussed here. 

Waking Samadhi is the required status of Integral yoga. 
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Darcy seemed to have acquired a life version of waking Samadhi after his proposal. 

Mr. Bennet and Elizabeth tried their best from their position to do the same. 

A life version of waking Samadhi is: Non-reaction, non-observation, focusing on oneself inside, self-

forgetful obliviousness, seeing blatant abuse as in most advice of good intention, only to focus on one’s 

defects, rising to one’s own earlier great ideals when it is there, unmindful of social opinion; accepting 

bitter disciplines as desirable goals in life. 

There is nothing in this world one can do without learning the skill needed. 

Eating, reading, dressing, writing, cooking, cycling are the simplest of actions. 

We learn each of them. Some of them are simple, others require painful training. 

What Mother offers is not there in the world. 

Her primary condition is to learn consecration. 

No one I know has come forward to learn this skill. 

Life is not on the surface, but in the subliminal. 

Ego does not solve problems, but creates them. 

Psychic solves the problems, it is in the subliminal. 

Going to the subliminal, discovering the Psychic is not the end but the beginning. 

Three day prayer will not teach you consecration, but bring you enough energy to solve the problem on 

hand. 

When a girl is given up by her husband, an age old problem of women for which the world has not found a 

solution, Mother offers a solution but the girl is not willing to pray for three days. 

What is three day concentration to solve a kidney stone, to save the heart that failed, to restore a lost 

property, to save a youth from drug addiction? 

Even hundred crores will show after three day prayer its reality so that you can maintain the effort to 

ultimately secure it. 

A three day prayer will not secure a hundred crores, but will make you realize it is real in your sense. It is 

for you to work for it after that and secure it. 

ெித்த ஸ்வாதீனமிைந்தவன் an insane son can be restored to good sense if the parents can take to a three 

day prayer every month. Is it too much? 

Is there any other known remedy. 

A three day prayer can awaken the aspiration in a devotee. 

It is a truism of Spirit that anyone can do anything if only he wants. 

Sri Aurobindo said Mother has the Power to supramentalise the world in a day. 

The basis of this is anyone has the inherent potentiality to receive. 

One Man cannot make another Man want anything. 

The question of one Man persuading another to work for a goal however desirable it is, is not in 

human nature. 

Some reasons for this are: 

• Another Man’s inspiration is not strong enough to catch one’s attention. 

• The philosophy of yoga is the Spirit converts the truth it sees into form and force. Unless a Man sees it in 

himself he does not realize it. 

• The spirit of contradiction. 

• The negative spirit of positive Individuality. 

• Anything acquires value only in a context. Another Man’s inspiration is not my context. 

• Inspiration is the energy of the discovery of personality. 

• It does not stay in the memory at all. 

• To receive something valuable, one must be capable of giving something valuable to others. 

• There is a subconscious knowledge that if he accepts something from someone, it will result in 

  ⎯ his having to give others later 

  ⎯ he would be obliged to the giver. 

• The personality is incapable of taking notice of anything it has not created – Orthodoxy. 

• The population accepts the next level of progress only when the elite move one step further. 

• A very simple fact Mother always points out is Man is lazy. 
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• The body, for some reason, wants to ape the silent, dormant soul and has a pleasure in becoming a ‘witness 

Purusha’. 

• There is not enough energy in the collective to urge the individual to act. 

• For many who are led by the wife, one plausible reason is it has not come from the wife. 

“ெில நிமிடங்கள் கைித்து அவள் தன் சுய நினனவுக்கு வந்தாள்.”  

அவளுனடய உடல் உறுதியின் காரணமாக அவள் மயங்கி விைாமல் இருந்தாள். 

ெமாதி நினலயில் இருப்பவர் உணர்வின் எந்த அனைப்னபயும் ஏற்றுக்சகாள்ை மாட்டார், 

குற்றச்ொட்டுகனையும் சபாருட்படுத்தமாட்டார். 

விைிப்பு நினல ெமாதியில் இருப்பவருக்கு சுற்றி நடப்பனவ அனனத்தும் சதாியும், ஆனால் அதற்கு 

உணர்வுபூர்வமான மறுசமாைி எதுவும் அைிக்க மாட்டார். 

உணர்ச்ெிபூர்வமான அல்லது பகுத்தறிவின் அடிப்பனடயில் அவர் பதில் அைிப்பார் என்று 

சபாருைல்ல. 

அவர் தன்னுனடய ஆன்மாவின் பதினல அைிப்பார். 

முக்கியமாைக்  கட்டங்கைில், அவருனடய ஆளுனம விரும்பத்தகாத முனறயில் உரெப்படும்சபாழுது 

அவர் இனினமயான பதினல அைிப்பார். 

தீவிரமாகச் ெமர்ப்பணம் செய்யப்படும் ஜநரங்கைில், ஒருவர் எப்சபாழுதாவது தனக்கு 

எாிச்ெலூட்டும் சூழ்நினலனயச் ெந்திக்கிறார், ஆனால் அப்சபாழுது அவாிடம் எந்த எாிச்ெலும் 

எழுவதில்னல.  

இராமகிருஷ்ணரது பாம்பு கனதனயப் ஜபால், ெமூகத்தில் ஒரு ஜயாகி அவனரப் பாிகாெம் செய்ய 

விரும்புபவருக்கு ஆவனலத் தூண்டுபவராக உள்ைார்.  

இவ்வாறு நடந்துசகாள்ளும் ஒருவர், இருபது வருடங்களுக்குப் பிறகு அனனவர் முன்னினலயிலும் 

ஒரு சபாது ஜமனடப் ஜபச்ொைரால் பாிகெிக்கப்பட்டார். 

ஒரு செயலின் பின் வினைவுகனைப் பற்றி மக்கள் நினனத்துப் பார்ப்பதில்னல, முக்கியமாக ஒரு 

அன்பருக்குத் தீங்கு வினைவிக்கும்சபாழுது. 

1972ஆம் வருடத்தில் ஒரு அன்பாின் வீட்டிற்கு சென்ற ஒரு தாெில்தார் அங்கு ஒரு சதானலஜபெி 

இருப்பனதக் கண்டார். அந்த முழு குடியிருப்பிலும் இரண்ஜட இரண்டு சதானலஜபெிகள்தான் 

இருந்தன. தாலுகா அலுவலகத்திஜலஜய சதானலஜபெி இல்லாத காலம் அது. சென்னனக்குப் ஜபெ 

ஜவண்டுசமனில் மூன்று நிமிடங்களுக்குக் கட்டணம் இருபத்தி நான்கு ரூபாயாக அன்று இருந்தது. 

அவருக்கு சென்னனயிலிருந்த தன்னுனடய னமத்துனருடன் ஜபெ ஜவண்டும் எனும் உந்துதல் 

எழுந்தது. அவருனடய வீட்டிலிருந்ஜதார் அனனவரும் னமத்துனர் வீட்டிலிருந்த அனனவருடனும் 

ஒன்பது நிமிடங்களுக்குப் ஜபெினர். 

இருபது வருடங்களுக்குப் பிறகு தாெில்தாாின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த ஒரு வீட்னடயும், ஐந்து 

ஏக்கர் நிலத்னதயும் அந்த னமத்துனர் எடுத்துக்சகாண்டார். முதல் விொரனணயிஜலஜய, பிரதிவாதி 

ஜகார்ட்டுக்கு வராத நினலயில் நீதிபதி தீர்ப்பு வைங்கினார். கினடப்பது அனனத்னதயும் சுரண்டிக் 

சகாள்ளும் வைக்கம் தாெில்தாருக்கு இருந்தது. அவரது னமத்துனர், தன்னுனடய வீட்னடயும் 

நிலத்னதயும் இருபது வருடங்கைாக அனுபவிக்க தாெில்தாருக்கு அனுமதி அைித்திருந்தார். 

அன்பாின் வீட்டில் அவர் தவறாக நடந்து சகாண்டது தாெில்தாாின் சுரண்டும் வைக்கத்திற்கு முடிவு 

கட்டியது. இது செயல்பட இருபது வருடங்கைாயிற்று. சதானலஜபெிக் கட்டணமாக எழுபத்தி 

இரண்டு ரூபாய் அைிச்ொட்டியத்னதயும், சொத்து னகவிட்டுப் ஜபானனதயும் நினனத்துப் பார்க்க 

ஜவண்டும். இங்குள்ள விவரங்கள் எல்லாவற்னறயும் இங்கு விவாதித்தால் இந்த விஷயத்தில் உள்ை 

சதாடர்பினன முழுனமயாகக் கண்டுபிடித்து, காண்பிக்க முடியும். 

விைிப்பு நினல ெமாதி பூரண ஜயாகத்திற்கு அவெியம். 

திருமண ஜவண்டுஜகாைிற்குப் பிறகு, டார்ெி விைிப்பு நினல ெமாதியின் வாழ்வின் ஒரு பதிப்னபப் 

சபற்றதாகத் சதாிகிறது.  

திரு சபன்னட்டும், எலிெசபத்தும் அவர்கள் நினலயிலிருந்து இனதச் செய்வதற்குப் சபாிதும் 

முயன்றனர். 

விைிப்பு நினல ெமாதியின் வாழ்வின் பதிப்பு: எதிர்வினன ஆற்றாமலிருப்பது, கவனிக்காதது, நம் 

அகத்துள் மனனதக் குவிப்பது, சுய மறதியுடன் எதுவும் சதாியாத நினல, நல்ல ஜநாக்கத்துடன் 

கூறும் அறிவுனரனய அப்பட்டமான நிந்தனனயாகத் தவறாகக் கருதுவது, ஒருவரது குனறனய 

மட்டுஜம கவனிப்பது, ஒருவரது முந்னதய உயர்ந்த இலட்ெியங்கள் இருக்கும் பட்ெத்தில் அவற்றிற்கு 

உயருவது, ெமூக அபிப்பிராயத்னதப்பற்றி கவனலப்படாமல் இருப்பது; கெப்பான கட்டுப்பாடுகனை 

வாழ்வின் விரும்பத்தக்க இலக்குகைாக ஏற்றுக்சகாள்வது. 

ஜதனவப்படும் திறனனக் கற்றுக்சகாள்ைாமல் இந்த உலகில் எனதயும் செய்ய முடியாது. 
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உண்பது, படிப்பது, உனட உடுத்துவது, எழுதுவது, ெனமப்பது, னெக்கிள் ஓட்டுவது ஆகியனவ 

மிகவும் எைிய செயல்கள் ஆகும். 

நாம் அனவ ஒவ்சவான்னறயும் கற்றுக்சகாள்கிஜறாம். ெில எைிதானனவ, மற்றவற்றிற்குக் 

கடினமான பயிற்ெி ஜதனவ.  

அன்னன உலகில் இல்லாதவற்தற அளிக்கிறார். 

அன்னனயின் முதல் நிபந்தனன ெமர்ப்பணத்னதக் கற்றுக்சகாள்வதாகும். 

இத்திறனனக் கற்றுக்சகாள்ை முன்வந்தவர் எவனரயும் நாம் அறிபயாம். 

வாழ்வு ஜமல்மனதில் இல்னல, அடிமனதில் உள்ைது. 

அகந்னத பிரச்ெினனகனைத் தீர்ப்பதில்னல, அவற்னற உருவாக்குகிறது. 

னெத்திய புருஷன் பிரச்ெினனகனைத் தீர்க்கிறது. அது அடிமனதில் உள்ைது. 

அடிமனதிற்குச் சென்று னெத்திய புருஷனனக் கண்டுபிடிப்பது முடிவல்ல, ஆரம்பமாகும். 

மூன்று நாள் பிரார்த்தனன நமக்குச் ெமர்ப்பணத்னதக் கற்றுக் சகாடுக்காது, ஆனால் னகயில் 

இருக்கும் பிரச்ெினனனயத் தீர்க்கப் ஜபாதுமான அைவு ெக்தினய அைிக்கும். 

ஒரு சபண் கணவனால் னகவிடப்படும்சபாழுது, இதுவனர உலகம் எந்த ஒரு தீர்னவயும் அைிக்காத 

சபண்கைின் இந்த சநடுநாள் பிரச்ெினனக்கு, அன்னன ஒரு தீர்னவ அைிக்கிறார், ஆனால் மூன்று 

நாட்கள் பிரார்த்தனன செய்ய, சபண் தயாராக இல்னல.  

ெிறுநீரகக் கல் பிரச்ெினனனயத் தீர்க்க, இருதயக் ஜகாைானற ொி செய்ய, இைந்த சொத்னத மீட்க, 

ஜபானதப் சபாருளுக்கு அடினமயான இனைஞனன மீட்க, மூன்று நாட்கள் மன ஒருமுகப்படுத்தல் 

என்பது என்ன? 

மூன்று நாள் பிரார்த்தனனக்குப் பிறகு நூறு ஜகாடியும் அதன் உண்னம நினலனயக் காண்பிக்கும், 

இறுதியாக அனதப் சபறுவதற்கான முயற்ெினய நாம் தக்க னவத்துக்சகாள்ை ஜவண்டும். 

மூன்று நாள் பிரார்த்தனன நூறு ஜகாடினய சபற்றுத் தராது, ஆனால் நம் உணர்வில் அதன் 

உண்னமனய நமக்கு உணர்த்தும். அதற்குப் பிறகு நாம் செயல்பட்டு அனத அனடய ஜவண்டும். 

ஒவ்சவாரு மாதமும் மூன்று நாள் பிரார்த்தனனனய ஒரு சபற்ஜறார் ஜமற்சகாண்டால், ெித்த 

ஸ்வாதீனமிைந்த னபயனும் குணமாவான். இது செய்ய முடியாத அைவிற்குப் சபாிய விஷயமா? 

ஜவறு ஏஜதனும் சதாிந்த தீர்வு இதற்கு உள்ைதா? 

மூன்று நாள் பிரார்த்தனன ஒரு அன்பாின் ஆர்வத்னத விைிப்புறச் செய்யும். 

விரும்பினால் மட்டுஜம எவரும் எனதயும் செய்ய முடியும் என்பது ஆன்மாவின் ஒரு 

பிரத்தியட்ெயமான உண்னமயாகும்.  

உலகத்னத ஒஜர நாைில் ெத்தியேீவியமயமாக்கும் ெக்தி அன்னனக்கு இருப்பதாக ஸ்ரீஅரவிந்தர் 

கூறியுள்ைார். 

எவருக்கும் சபற்றுக்சகாள்ளும் திறன் இயல்பாகஜவ அனமந்துள்ைது என்பதுதான் இதன் 

அடிப்பனடயாகும்.  

ஒரு மனிதைால் மற்சறாரு மனிதனன எனதயும் விரும்பச் செய்ய முடியாது. 

எவ்வைவுதான் விரும்பத்தக்கதாக இருந்தாலும் ஒரு குறிக்ஜகாைிற்காக ஜவனல செய்ய ஒருவர் 

மற்றவனர இணங்க னவப்பது மனித சுபாவத்தில் இல்னல. 

இதற்குச் ெில காரணங்கள்: 

-ஒருவரது கவனத்னதக் கவரும் அைவிற்கு மற்சறாரு மனிதனின் உத்ஜவகம் ஜபாதுமான அைவிற்கு 

வலுவாக இருப்பதில்னல. 

-ஆன்மா தான் காணும் உண்னமனய வடிவம் மற்றும் ெக்தியாக மாற்றுகிறது என்பஜத ஜயாகத்தின் 

தத்துவம் ஆகும். மனிதன் அனதத் தன்னிடம் பார்த்தால் மட்டுஜம அவனால் அனத உணர முடியும்.  

- முரண்பாட்டின் சமய்க்கருத்து. 

- ஜநர்மனறயான தனித்துவத்தின் எதிர்மனறயான சமய்க்கருத்து. 

- ஒரு ெந்தர்ப்பத்தில் மட்டுஜம எதுவும் மதிப்னபப் சபறுகிறது. மற்சறாரு மனிதனின் உத்ஜவகம் 

எனது ெந்தர்ப்பம் அல்ல. 

- உத்ஜவகம் என்பது ஆளுனமயின் கண்டுபிடிப்பின் ஆற்றல் ஆகும். 

- அது ஞாபகத்தில் இருப்பஜத கினடயாது. 

- மதிப்புமிக்க ஒன்னறப் சபறுவதற்கு, ஒருவர் மற்றவருக்கு மதிப்புமிக்க ஒன்னற அைிக்கும் திறன் 

உனடயவராக இருக்க ஜவண்டும். 

- ஏதாவது ஒன்னற எவாிடமிருந்தாவது ஒருவர் சபற்றுக்சகாண்டால், அது பின்னர் அவர் 

மற்றவர்களுக்கு அைிக்க ஜவண்டி வரும், அைித்தவருக்கு அவர் கடனமப்பட்டவராக இருக்க 

ஜவண்டி வரும் என்பது ஒரு ஆழ்மன அறிவாகும். 
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- ஆளுனம தான் உருவாக்காத எனதயும் கவனத்தில் எடுத்துக்சகாள்ளும் திறன் பனடத்ததல்ல – 

பதழனமவாதம். 

- ஜமல்தட்டு மக்கள் ஒரு படி முன்ஜனறும்சபாழுது மட்டுஜம, மக்கள் அடுத்த நினல முன்ஜனற்றத்னத 

ஏற்றுக் சகாள்வர். 

- அன்னன எப்சபாழுதும் சுட்டிக் காட்டும் ஒரு எைிய உண்னம மனிதன் ஒரு ஜொம்ஜபறி என்பஜத. 

உடல் ஏஜதா ஒரு காரணத்திற்காக சமௌனமான செயலற்ற ஆன்மானவப்ஜபால் இருக்க 

விரும்புகிறது, ‘ொட்ெி புருஷனாக’ மாறுவதில் மகிழ்ச்ெி அனடகிறது. 

தனி மனிதனன செயல்பட னவப்பதற்குத் ஜதனவயான ெக்தி ெமூகத்திடம் இல்னல. 

- மனனவியால் வைி நடத்தப்படும் பலருக்கும், அது மனனவியிடமிருந்து கினடக்கப் சபறவில்னல 

என்பது ஒரு நம்பத்தகுந்த காரணம் ஆகும். 

54. “By the voice of her companion who spoke likewise restraint.” 

Life has a way of giving us a thing denied by another route. 

Mary Thorne who was ostracized was given regard for her wealth. 

To Elizabeth who was incapable of giving him her love, life made her pay the most complete attention, an 

attribute of love. 

It is true everyone gets the love he deserves. It is life’s dictum. 

It is also true for one who has true love Life does not deny it, rather sanctions it too fully. 

Love is not true as long as he expects something back, even love. 

One attribute of true love is its giving is unconditional self-giving, its only fulfillment is the spouse’s 

flowering psychologically. 

Ideal Indian women at all levels have practiced it and are rewarded with moksha.  

Their own gratification of love is really full to the brim. 

One may raise the question whether it will be idealistic romance. 

It is: if one sees it as the ideal romance at the level of his personality. 

The capacity to please another is the strategy. 

It is there at the physical, vital, Mental, spiritual levels. 

The giver of love who is unable to expect even love gets it in copious measure to overflowing. 

How could it be not romance of the highest possible type for him. 

It may or may not be idealistic romance of the highest type envisaged. 

For that at least one person must be of that highest level. 

A school boy’s first rank will be in the school, not in college. 

One, at any level, practicing true self-giving can enjoy that idealistic romance and can possibly evoke it in 

the other if it is not a perverse character. 

Whether the other is perverse or not, he will reach his ideal. 

Both of that type is rare, theoretically it is in one’s yogic power to evoke it in another. 

It is this the world has not known. 

A normal person enjoying abnormally idealistic romance is not only not denied to one, but is surely 

granted by the present existing circumstances of life. 

Darcy who called her ‘tolerable’ later made her the standard for Caroline, Jane, Lydia and Lady 

Catherine. 

The old consciousness of the old society makes the Ideal, the Judge, the pioneer the common Man, the 

culprit and the follower. 

In a changed situation the idealist comes into his own and reverses the course. 

Mother’s Service Society was asked to publish their articles in reputed international journals to secure 

exemption. 

Mother Service Society is doing not research, but original thinking whose articles cannot be published in 

any existing journal. 

Not one of them can understand the ideas of Mother’s Service Society. 

The culprit sits on the throne of the judge and the judge is made the culprit. 

What should be the attitude of a devotee? 

He should not allow himself to be judged by non-thinkers. 

His stand is capable of creating a new atmosphere and offering him the rightful position. 

The devotee has no right to compromise basically or in any detail. 
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What happened? We were given the Exemption. 

Life has brought us Cadmus, a journal of our ideas, where we set the standard for other writers. 

Human choice, Man’s choice of Mother has the full capacity to destroy the old atmosphere, create a new 

atmosphere and reverse our roles. 

We see a little of it in Elizabeth. 

Any devotee who has the steadfastness to stick to Mother can see in his life such changes at every critical 

moment. 

The first canto describes the present life of the devotee, if he cares to see. 

Everything, including the Dawn is a symbol. 

Savitri, in this sense, is a practical spiritual guide to devotees. 

The old consciousness in every way carries death, decay and degeneration. 

Man always seeks its approbation, not knowing he has the power to swap them off, creating a new world of 

delight. 

She told us it is waiting at our gates for our call. 

Not in our Mind, but in the subliminal we will find the key. 

Consummated consecration is the path. 

Man congratulates himself when his initiatives work out smoothly, not knowing, had he not taken 

that initiative, the work would have been done quicker on a wider scale. 

It was literally a wonder that a Fellowship of WAAS was secured before the candidate presented his 

credentials and proved them by work over years.  

My initiative here dispensed with all the procedures and work. 

Now I see the procedures by which the Fellowship was proposed, seconded and granted are working 

themselves out so as to transform the instruments. 

The award is great, transformation of VIP instruments is greater still. 

These positive transformations are becoming a part of wider negative destruction. 

Now it strikes me that this negative destruction was the result of my initiative. 

It was impossible for me to think that that little innocuous initiative too need not be taken. 

If that is true, as a further thought no initiative in thought also was permissible. 

In other words, going a little further, one should not have any work in Mind to be done, so that 

Mother will take it over Herself. 

The cutoff point is decided by the amount of Silence one has in Mind. 

In the measure the Mind is not silent, not taking initiative, will leave the work untouched by Life or Mother. 

There, the principle Mother begins where Man ends works. 

Each Man has to know where he is. 

A Man who may enjoy a very high Mental status in one aspect of work, may, in a trivial work, be so 

interested in it that unless he exhausts his effort work will not be done. 

It is where the ‘Prime Minister and licence’ of Mother speaks. 

This is so because often Man does not know his great strength and unpardonable weakness. 

As a rule with devotees, most of the projects, maybe all the projects he is after are already fully 

completed by the Mother not only in the subtle plane, but in physical realities. Only that we do not 

know. 

“தன்னனக் கட்டுப்படுத்திக் சகாண்டு பாிவாகப் ஜபெிய டார்ெியின் குரல் ஜகட்டு.” 

நமக்கு மறுக்கப்பட்டனத வாழ்வு ஜவறு வைியாக நமக்கு வைங்கும். 

ஒதுக்கி னவக்கப்பட்டிருந்த Mary Thorne அவளுனடய சொத்திற்காக மதிக்கப்பட்டாள். 

டார்ெிக்குத் தன்னுனடய காதனல அைிக்க இயலாத எலிெசபத்னத, வாழ்வு காதலின் ஒரு குணமான, 

முழுனமயான கவனத்னத அைிக்க னவத்தது. 

அனனவரும் அவரவர் தகுதியின் அடிப்பனடயில் அன்னபப் சபறுகின்றனர் என்பது உண்னம. இது 

வாழ்வின் ஒரு தீர்ப்பாகும். 

உண்னமயான காதல் இருப்பவருக்கு வாழ்வு அனத அைிக்க மறுப்பதில்னல, முழுனமயாக அனத 

அைிக்கிறது என்பதும் உண்னம. 

ஏஜதனும் ஒன்னறத் திரும்ப எதிர்பார்ப்பது -காதல் உட்பட- உண்னமயான காதல் அல்ல. 

நிபந்தனனயற்ற சுய அர்ப்பணஜம உண்னமயான காதலின் ஒரு குணமாகும், வாழ்க்னகத் துனண 

மை அளவில் மலர்வஜத அதன் ஒஜர மன நினறவாகும்.  
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எல்லா நினலகைிலும் உள்ை இலட்ெிய இந்தியப் சபண்கள் இதனனப் பின்பற்றி வந்துள்ைனர், 

ஜமாக்ஷத்னதப் பலனாகப் சபற்றுள்ைனர். 

காதலில் மன நினறவு அவர்களுக்கு முழுனமயாக உள்ைது. 

இது இலட்ெியக் காதலாக இருக்குமா என்ற ஜகள்வி ஒருவருக்கு எைலாம். 

ஒருவரது ஆளுனமயின் நினலயில் அவர் இனத இலட்ெியக் காதலாகப் பார்த்தால் இது இலட்ெியக் 

காதபலயாகும். 

மற்றவனரத் திருப்திப்படுத்தும் திறபை உபாயமாகும். 

ேடம், உணர்வு, மனம் மற்றும் ஆன்மீக நினலகைில் இது உள்ைது. 

காதனல அளிப்பவர், அக்காதனலக்கூட திரும்ப எதிர்பார்க்க இயலாமல் இருக்கும்சபாழுது, அவர் 

அைவுக்கு அதிகமாக அதனனப் சபறுகிறார். 

அவருக்கு அது மிக உயர்ந்த வனகயான காதலாக எவ்வாறு இல்லாமல் இருக்க முடியும். 

மிக உயர்ந்த வனக இலட்ெியக் காதலாக அது இருக்கலாம், அவ்வாறு இல்லாமலும் இருக்கலாம். 

அதற்கு ஒருவராவது அந்த மிக உயர்ந்த நினலயில் இருக்க ஜவண்டும். 

ஒரு பள்ைிச் ெிறுவனின் வகுப்பில் முதலாவது இடம் என்பது பள்ைியில் இருக்கும், கல்லூாியில் 

அல்ல. 

உண்னமயான சுய அர்ப்பணத்னதப் பயிலும் ஒருவர் எந்த நினலயிலும் அந்த இலட்ெியக் காதனல 

அனுபவிக்கலாம், மற்றவர் வக்கிரமானவராக இல்லாத பட்ெத்தில் அவாிடமும் இனதத் 

தூண்டலாம். 

மற்றவர் வக்கிரமானவராக இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும், அவர் அவருனடய இலட்ெியத்னத 

அனடவார். 

இந்த இரண்டு வனககளுஜம அாிதானனவ, தத்துவாீதியாக ஒருவரது ஜயாக ெக்திஜய மற்றவாிடம் 

அனதத் தூண்டும். 

உலகம் அறியாதது இதுதான். 

ஒரு ொதாரண நபர் அொதாரண இலட்ெியக் காதனல அனுபவிப்பது ஒருவருக்கு 

மறுக்கப்படவில்னல என்பது மட்டுமல்ல, வாழ்வின் தற்சபாழுது நிலவும் சூழ்நினலகைால் 

கண்டிப்பாக வைங்கப்படுகிறது. 

‘பரவாயில்னல’ என்று எலிெசபத்னதக் கூறிய டார்ெி, பின்னர் அவனை காரலின், ஜேன், லிடியா 

மற்றும் ஜலடி காதாின் ஆகிஜயாருக்கு உதாரணமாக ஆக்கினான். 

இலட்ெியவாதி, நீதிபதி, முன்ஜனாடி, ொதாரண மனிதன், குற்றவாைி, சதாண்டன் ஆகிபயாதரப் 

பனைய ெமூகத்தின் பனைய ேீவியம் உருவாக்குகிறது. 

ஒரு மாறிய சூைலில் இலட்ெியவாதி பயன்படும் வனகயில் சவற்றிகரமாக ஜபாக்னக மாற்றுகிறான். 

வருமான வாி விலக்கு சபறுவதற்காக பிரபல ெர்வஜதெ இதழ்கைில்' Mother’s Service Society' 

தங்கைது கட்டுனரகனை சவைியிடுமாறு ஜகட்டுக் சகாள்ைப்பட்டது.  

'Mother’s Service Society' ஆராய்ச்ெி நடத்தவில்னல. அவர்கள் செய்வது சுயமான ெிந்தனன 

என்பதால் அவர்கைது கட்டுனரகனை இப்சபாழுது உள்ை எந்த ஒரு இதைிலும் சவைியிட முடியாது. 

அவர்கள் எவராலும் 'Mother’s Service Society'-ன் கருத்துகனைப் புாிந்துசகாள்ை முடியாது. 

நீதிபதியின் இருக்னகயில் குற்றவாைி அமர்ந்து சகாள்கிறார், நீதிபதி குற்றவாைி ஆக்கப்படுகிறார். 

ஒரு அன்பாின் அணுகுமுனற எவ்வாறு இருக்க ஜவண்டும்? 

ெிந்தனனயாைர்கள் அல்லாதவர்கள் தன்தை மதிப்பீடு செய்வதற்கு அவர் அனுமதிக்கக் கூடாது. 

அவரது நினலப்பாடு ஒரு புதிய சூைனல உருவாக்கி, அவருக்கு உாித்தான நினலனய வைங்கும் 

திறன் உனடயது. 

அன்பருக்கு அடிப்பனடயிஜலா அல்லது எந்த ஒரு விஷயத்திஜலா ெமரெம் செய்துசகாள்வதற்கு 

உாினம கினடயாது. 

என்ன நடந்தது? நமக்கு வாி விலக்கு அைிக்கப்பட்டது. 

வாழ்வு நமது கருத்துகனை சவைிப்படுத்தும் வனகயில் நமக்கு Cadmus இதனை அைித்துள்ைது. 

இதன் மூலம் நாம் மற்ற எழுத்தாைர்களுக்கு ஒரு தர அைவுஜகானல நிர்ணயித்திருக்கிஜறாம். 

மனித விருப்பம், அன்னனனயத் ஜதர்ந்சதடுக்கும் மனிதனின் விருப்பத்திற்கு பனைய சூைனல 

அைித்து, புதிய சூைனல உருவாக்கி, நமது பங்கினன மாற்றும் முழு திறன் உண்டு. 

இனத நாம் எலிெசபத்திடம் ஓரைவிற்குப் பார்க்கிஜறாம். 

அன்னனனய உறுதியுடன் பற்றிக்சகாள்ளும் எந்த ஒரு அன்பரும், ஒவ்சவாரு முக்கியமான 

தருணத்திலும் அத்தனகய மாற்றங்கனை அவருனடய வாழ்வில் காண முடியும். 

அன்பர் பார்க்க விருப்பப்பட்டால், 'ொவித்ாி'யின் முதல் அத்தியாயம் அன்பருனடய தற்ஜபானதய 

வாழ்னவ விவாிக்கிறது. 
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விடியல் உள்பட அனனத்தும் ஒரு ெின்னமாகும். 

இந்த விதத்தில் ‘ொவித்ாி’ அன்பர்களுக்கு நனடமுனற ஆன்மீக வைிகாட்டியாகும். 

பனைய ேீவியம் ஒவ்சவாரு விதத்திலும் மரணம், ெினதவு மற்றும் ெீரைிவு ஆகியவற்னறத் 

தாங்கியுள்ைது. 

மனிதன் அனத மாற்றும் ஆற்றல் தனக்கு உண்டு, ெந்ஜதாஷத்தின் புதிய உலனகப் பனடக்க முடியும் 

என்பனத அறியாதவனாக எப்சபாழுதும் அதன் அங்கீகாரத்னத நாடுகிறான்.  

நமது அனைப்பிற்காக நமது வாயிலில் அது காத்துக் சகாண்டிருப்பதாக அன்னன கூறியுள்ைார். 

நாம் இதன் திறவுஜகானல நம் ஜமல் மனதில் அல்லாமல், அடிமனதில் காண முடியும். 

நினறவான ெமர்ப்பணஜம இதன் பானதயாகும். 

மனிதன் தான் எடுக்கும் முடிவுகள் சுமுகமாக நடந்து முடியும்சபாழுது தன்னனஜய பாராட்டிக் 

சகாள்கிறான், ஆனால் தன்முனனப்பு எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் இஜத ஜவனல ஜமலும் சபாிய 

அைவிலும், வினரவாகவும் முடிந்திருக்கும் என்பனத அவன் அறிவதில்னல. 

ஒரு அங்கத்தினர் பல வருடங்கள் பணி புாிந்து தனது தகுதினய நிரூபிப்பதற்கு முன்ஜப WAAS-ன் 

அங்கத்தினர் பதவினயப் சபற்றார். 

இங்கு எனது தன்முனனப்பு எல்லா நனடமுனறகனையும், ஜவனலனயயும் ஜதனவயற்றதாக்கியது. 

அங்கத்தினர் பதவி பாிந்துனரக்கப்பட்ட, ஆதாிக்கப்பட்ட, வைங்கப்பட்ட செயல்முனற கருவிகனை 

திருவுருமாற்றும் வனகயில், தாமாகஜவ செயல்படுவனத இப்சபாழுது நான் பார்க்கிஜறன்,  

பலன் உயர்ந்தது, முக்கியம் வாய்ந்த கருவியாக விைங்கியவர்கள் திருவுருமாறுவது ஜமலும் 

உயர்ந்தது. 

இந்த ஜநர்மனறயான மாற்றங்கள் ஜமலும் பரந்த எதிர்மனறயான அைிவின் ஒரு பகுதியாக மாறி 

வருகின்றன. 

இந்த எதிர்மனற அைிவு எனது தன்முனனப்பினால் ஏற்பட்டது என இப்சபாழுது எனக்குப் 

புாிகிறது. 

அந்தச் ெிறிய தீங்கற்ற தன்முனனப்புகூட எடுக்காமல் இருந்திருக்க ஜவண்டும் என்று நினனக்கக் 

கூட என்னால் முடியவில்னல. 

அது உண்னமயாக இருப்பின், எண்ணத்தில்கூட தன்முனனப்பு அனுமதிக்கப்படக் கூடாது எனத் 

ஜதான்றுகிறது. 

ஜமலும் கூறுவதானால், அன்னனஜய ஜவனலனய ஜமற்சகாள்வார் என்பதால், மனதாலும் எந்த 

ஜவனலனயப்பற்றி ஒருவர் நினனக்கக்கூடாது. 

ஒருவரது மனதில் இருக்கும் சமௌனத்னதப் சபாறுத்து எந்த இடத்தில் நிறுத்த ஜவண்டும் என்பது 

தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

மனம் அனமதியாக இல்லாத அைவிலும், தன்முனனப்பு எடுக்காத அைவிலும், வாழ்வு ஜவனலனயத் 

சதாடாது, அல்லது அன்னன ஜவனலனயத் சதாட மாட்டார். 

மனிதன் முடிக்கும் இடத்தில் அன்னன சதாடங்குவார் எனும் கருத்து அங்கு செயல்படும். 

ஒவ்சவாரு மனிதனுக்கும் தன்னுனடய இடம் சதாிய ஜவண்டும். 

ஜவனலயின் ஒரு அம்ெத்தில் மிக உயர்ந்த மன நினலயில் இருக்கும் ஒரு மனிதன், ஒரு அற்பமான 

ஜவனலயில் மிகவும் ஆர்வம் சகாண்டிருக்கலாம், அவனது முயற்ெி முழுனமயாக இருந்தாலன்றி 

ஜவனல நினறவனடயாது. 

அன்னன கூறும் ‘பிரதம மந்திாி மற்றும் உாிமம்’ இங்கு உள்ைது. 

ஏசனன்றால் மனிதனுக்கு அவனுனடய சபாிய பலமும் மன்னிக்க முடியாத பலவீனமும் 

சபரும்பாலும் சதாிவதில்னல. 

அன்பர்கள் ஜமற்சகாண்டிருக்கும் சபரும்பாலான திட்டங்கள், அனனத்துஜம கூட, அன்னனயால் 

சூட்சும நினலயில் மட்டுமல்லாது, ேடநினலயிலும் ஏற்கனஜவ முழுனமயாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு 

விடுகின்றன. ஆனால் இது நமக்குத் சதாிவதில்னல. 

55. “…Though it spoke compassion, it spoke likewise restraint.” 

It was a situation where no one can know his Mind clearly. 

Man is a member of the society and endeavours to advance as it guides. 

But all progress arises out of urges outside its structure. 

Especially those above average members always are faced with such situations. This is one. 

The social structure is the foundation, its base. 

Still, it is the dead part of the society. 

Small radical changes ruffle the surface of the structure. 

Greater movements wipe out even stronger roots. 
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The Human cycle traces all stages of social change, a rare document. 

What is written by the leading political scientists, thinkers of social evolution does not touch even the 

fringes of the rich movement.  

Jane Austen with a rare genius presents to us how idealist individuals, at times of crises, go in and refashion 

their personality.  

Alexander Dumas, no doubt, a far weightier writer than Austen, in his excellent work presents Dantes as 

successfully planning revenge. 

The revenge wastes the writer’s talents, as it is out of social focus. 

Mercedes is a great character. In the extraordinary courage of Albert, we see the father’s pure energy 

combines with her character of values.  

Womanhood in her was oblivious of Fernand’s treachery and was alive to the woman’s need of security. 

No one in her place would have renounced wealth and status as she did. 

The woman in her had the mettle, the society held no great ideal before her for the very best in her to 

flower as the very best in society. 

Society in France fostered power of status, in Men individual heroism, in women attractiveness, and 

nothing higher than that. In the absence of a social ideal, the more fundamental woman in her acted. 

Desdemona’s was a Mental ideal. After she was strangled to death, she could only see her love for her Lord 

– “Commend me to my Lord”, she uttered as she was dying. 

Cordelia was a milder version of goodness. Devoid of strength, feminine goodness cannot rise above loyalty 

and affection. 

The only thing she could appreciate at that moment was good news of Lydia for which there was 

absolutely no scope. 

Ignorance is of that nature that it is mistaken to be knowledge. 

An affectionate mother cannot know her child is naughty. 

A husband sufficiently adoring the wife cannot know her to be stupid. 

The multitude of admirers of a leader or an actor cannot conceive that there can be any blemish in their 

lives. 

One who immensely enjoys his fabulous wealth can never bring himself to consider the deeply harmful 

effects his family is gathering from Money. 

The world is explained in terms of knowledge and Ignorance, not in other terms – good and evil; pain and 

pleasure, etc. 

The Absolute enjoys creating this world. 

In creation the Absolute sees Bliss evolving into Delight. 

This it does by descending into the Universe and the Individual. 

Beyond this the Mind creates Life and Matter. 

Involution into this structure and evolution out of it is creation of delight. 

To increase the intensity of this, ignorance is added. 

Involution into the finite, Mind, Time, ego forms the surface. 

The surface becomes Soul’s adventure into Time’s succession. 

Involution is one dimension. 

Mind’s creation of life and Matter is another. 

Creation of ignorance is a further dimension. 

To perfect Ignorance, creation resorted to the surface Mind. 

Man is at the tether end on the surface. 

His first step is to emerge out of ego and find the Psychic. 

Instead, his one powerful weapon of concentration reveals the Purusha in the inner Mind. 

Either the Purusha urges him to moksha or the door of Nirvana tempts him into it. 

It is perplexing to him as long as he employs concentration. 

Should he shift to consecration, he can reach in the inner Mind the Psychic door in the subliminal. 

Even in the subliminal, one has to dig for the Psychic. 

Darcy originally planned only his own marriage, never thought beyond it. 

In fact, he wanted to do it preventing Bingley from marrying Jane. 

Darcy marrying Elizabeth is moksha. 
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Man realising Jivatma is to be Jivan mukta, the first stage of moksha. 

Jivatma is Many. Realising the One is a higher stage of moksha. 

Beyond that, entering Brahman in three stages is further stages of moksha. 

The Many realising the One expressing Himself in the Individual is the Marvel. 

There is no moksha here, but there is Transformation. 

On the path of moksha the Jivatman realising the One is undimensional. 

In transformation the Many unites with all the other members of the Many before uniting with the One. 

Uniting with all members of the Many is universalisation. 

Uniting with the One is to raise all the Many to Transcendentalisation. 

Darcy after his proposal realises he must allow Bingley to marry Jane, though he could not bring himself to 

overtly reverse till Lydia was married. 

That is the tenacity of ego, once it takes a stand. 

In a sense Jane was universalisation and Lydia was transcendentalisation. 

Darcy was not consciously taking every step inward. 

Of course, there was a conscious desire to change enough for Elizabeth. 

Lydia’s elopement compelled him externally to act in favour of her. 

It was wormwood for him to ask Wickham to marry Lydia. 

It was to let Wickham into his family fold. 

Wickham who wanted to be his brother-in-law marrying Georgiana, now becomes so through Lydia. 

Moksha escapes the Universe, reaches the Absolute, leaving the world as it is, offering it no benefit through 

his own moksha. 

Sri Aurobindo calls this as reaching the indefinable, not the Infinite. 

The liberation of the Individual is the key for the definitive action of the Divine in the world. 

The Divine Soul multiplies Itself in the other liberated souls. 

This is the horizontal expansion. 

The vertical expansion is to reach the One all over the earth and maybe in other planets. 

“டார்ெி பாிவாகப் பபெிைாலும், தன்தைக் கட்டுப்படுத்திக் சகாண்டு பபெிைான்.” 

அவன் மைதத எவரும் சதளிவாக அறிந்துசகாள்ள முடியாத ஒரு நிதலயாக அது இருந்தது. 

மைிதன் ெமூகத்தின் ஒரு அங்கத்திைைாவான், அது வழி நடத்துவதற்பகற்ப அவன் முன்பைற 

முயலுவான். 

ஆைால் எல்லா முன்பைற்றமும் அதன் அதமப்பிற்கு சவளியிலிருக்கும் உந்துதல்களிலிருந்து 

எழுகிறது. 

முக்கியமாக, ெராொிக்கும் பமலிருக்கும் அங்கத்திைர்கள் இத்ததகய நிதலதமதய எப்சபாழுதும் 

ெந்திக்கின்றைர். இது அதில் ஒன்றாகும். 

ெமூகக் கட்டதமப்பு அதன் அடிப்பதட, அதன் அடித்தளமாகும். 

இருப்பினும் இது ெமூகத்தின் ேீவைற்ற பகுதியாகும். 

ெிறிய தீவிர மாற்றங்கள் கட்டதமப்பின் பமற்பரப்தபக் கதலக்கின்றை. 

சபாிய இயக்கங்கள் வலிதமயாை பவாிதைக்கூட அகற்றி விடுகின்றை. 

மைித சுழற்ெி ெமூக மாற்றத்தின் எல்லா கட்டங்கதளயும் கண்டுபிடிக்க முயல்கிறது, இது ஒரு அாிய 

ஆவணமாகும். 

முன்ைணி அரெியல் விஞ்ஞாைிகள், ெமூகப் பாிணாமத்தின் ெிந்ததையாளர்கள் எழுதியதவ 

வளமாை இயக்கத்தின் விளிம்புகதளக்கூடத் சதாடுவதில்தல. 

இலட்ெியவாதிகள் சநருக்கடியாை காலங்களில் தங்களுதடய ஆளுதமதய எவ்வாறு 

ெீரதமத்துக்சகாள்கின்றைர் என்பதத பேன் ஆஸ்டின் ஒரு அாிய பமதாவித்தைத்துடன் நமக்கு 

வழங்குகிறார். 

பேன் ஆஸ்டிதைக் காட்டிலும் ெிறந்த எழுத்தாளராை அசலக்ொண்டர் டூமாஸ், அவருதடய 

ெிறப்பாை எழுத்துக்களில், பழிவாங்குவதில் சவற்றிகரமாகத் திட்டமிடும் பாத்திரமாக Dantes-ஐ 

உருவாக்கியுள்ளார். 

பழிவாங்குவது ெமூகத்தின் கவைத்தில் இல்லாததால், அது எழுத்தாளாின் திறதமதய 

வீணடிக்கிறது, சமர்ஸிடஸ் ஒரு உயர்ந்த கதாபாத்திரமாகும். ஆல்பர்டின் அொதாரண ததாியத்தில் 

நாம் தந்ததயின் தூய ெக்தி, பண்புகள் நிதறந்த அவளது நற்குணத்துடன் இதணவததப் 

பார்க்கிபறாம்.  
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Fernand-ன் துபராகத்தத அவளது சபண்தம அறியவில்தல, சபண்ணின் பாதுகாப்பின் 

அவெியத்தத அவள் அறிந்திருந்தாள். 

அவளுதடய இடத்தில் யார் இருந்திருந்தாலும் அவதளப் பபால் சொத்ததயும், அந்தஸ்ததயும் 

துறந்திருக்க மாட்டார்கள். 

அவளுள் இருந்த சபண்தமக்கு மை உறுதி இருந்தது, அவளுக்குள் இருந்த மிகச் ெிறந்தது 

ெமூகத்தில் மிகச் ெிறந்ததாக மலர, ெமூகம் சபாிய இலட்ெியம் ஒன்தறயும் அவள் முன்பு 

சகாண்டிருக்கவில்தல.  

பிரான்ெில் ெமூகம் அந்தஸ்தின் அதிகாரம், ஆண்களிடம் தைிப்பட்ட ததாியம், சபண்களிடம் 

கவர்ச்ெி ஆகியவற்றிற்கு பமலாக எததயும் வளர்க்கவில்தல. ஒரு ெமூக இலட்ெியம் இல்லாத 

நிதலயில், அவளுள் இருந்த பமலும் அடிப்பதடயாை சபண்தம செயல்பட்டது. 

Desdemona-வினுதடயது மைாீதியாை இலட்ெியமாக இருந்தது. அவள் கழுத்தத சநாித்துக் 

சகாதல செய்யப்பட்டபபாது, அவளால் இதறவன் மீதிருந்த தன் அன்தப மட்டுபம காண 

முடிந்தது, “எைது இதறவைிடம் என்தைக் சகாண்டு செல்லுங்கள்” என்பற அவள் இறக்கும் 

தறுவாயில் கூறிைாள். 

Cordelia நற்குணத்தின் ஒரு மிதமாை வடிவமாக இருந்தாள். வலிதம இல்லாதபபாது சபண்தமயின் 

நற்குணம் விஸ்வாெத்திற்கும், பாெத்திற்கும் பமலாக உயர முடியாது.  

அத்தருணத்தில் அவளால் பாராட்ட முடிந்த ஒபர விஷயம், வாய்ப்பப இல்லாமல் இருந்த 

லிடியாதவப் பற்றிய நற்செய்திதான். 

அறியாதமதய அறிவு எைத் தவறாகக் கருதுவபத அதன் இயல்பாகும். 

பாெமுள்ள தாயாருக்கு தன்னுதடய குழந்தத ஒரு குறும்புக்காரக் குழந்தத என்பது சதாியாது. 

மதைவிதய அதிகமாக பநெிக்கும் கணவனுக்கு அவள் எவ்வளவு அறிவற்றவள் என்பது சதாியாது. 

ஒரு ததலவர் அல்லது ஒரு நடிகைது எண்ணற்ற இரெிகர்களுக்கு அவர்களுதடய வாழ்வில் 

குதறபாடுகள் இருக்கும் என்பதத நிதைத்தும் பார்க்க முடியாது. 

ஏராளமாை செல்வத்தத அளவற்று அனுபவிக்கும் ஒருவருக்கு, தன்னுதடய குடும்பம் 

இப்பணத்தின் மூலம் எவ்வளவு ஆழ்ந்த தீய விதளவுகதளப் சபறுகிறது என்பதத நிதைத்துப் 

பார்க்க முடியாது. 

உலகம் அறியாதம மற்றும் அறிவின் அடிப்பதடயில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, நல்லது – சகட்டது, 

வலி -இன்பம் பபான்றவற்றின் அடிப்பதடயில் அல்ல. 

பிரம்மம் இந்த உலதகப் பதடப்பதில் ெந்பதாஷப்படுகிறது. 

பதடப்பில் பிரம்மம் ஆைந்தம் பபராைந்தமாக மாறுவததக் காண்கிறது. 

பிரபஞ்ெம் மற்றும் மைிதைில் இறங்குவதன் மூலம் பிரம்மம் இததைச் செய்கிறது. 

இததைத் தாண்டி மைம், வாழ்வு மற்றும் ேடத்தத உருவாக்குகிறது. 

இந்த அதமப்புக்குள் ெிருஷ்டியும், இதிலிருந்து பாிணாமமும் ஆைந்தத்தத உருவாக்குகின்றை. 

இதன் தீவிரத்தத அதிகாிக்க அறியாதம பெர்க்கப்பட்டது. 

அந்தம், மைம், காலம், அகந்தத ஆகியவற்றில் ெிருஷ்டி பமற்பரப்தப உருவாக்குகிறது. 

அடுத்தடுத்த காலங்களில் துணிந்து செயல்படும் ஆன்மாவாக பமல் மைம் மாறுகிறது.  

ெிருஷ்டி ஒரு பாிமாணமாகும். 

வாழ்வு மற்றும் ேடத்தத மைம் பதடப்பது இன்சைாரு பாிமாணமாகும்.  

அறியாதமயின் பதடப்பு பமலும் ஒரு பாிமாணமாகும். 

அறியாதமதயப் பூரணமாக்க ெிருஷ்டி பமல் மைதத நாடியது. 

மைிதன் பமற்பரப்பின் முதையில் இருக்கிறான். 

அகந்தததய விட்டு சவளி வந்து, தெத்தியத்ததக் கண்டு பிடிப்பபத அவன் முதலில் செய்ய 

பவண்டியது ஆகும். 

இதற்குப் பதில், அவைது ஒரு ெக்தி வாய்ந்த செயல்முதறயாை மைதத ஒருமுகப்படுத்துவது உள் 

மைதில் புருஷாதவ சவளிப்படுத்துகிறது. 

ஒன்று, பமாக்ஷத்தத அதடய புருஷா அவதை உந்துகிறது, அல்லது நிர்வாணத்தின் வாயில் 

அவதை அதனுள் நுதழயத் தூண்டுகிறது. 

அவன் மை ஒருமுகப்படுத்துவததத் சதாடர்ந்து சகாண்டிருக்கும்வதர அது அவனுக்குத் திதகப்தப 

அளிக்கிறது. 

அவன் ெமர்ப்பணத்திற்கு மாறிைால் உள் மைதில் அடி மைதில் இருக்கும் தெத்திய வாயிதல 

அவன் அதடவான். 

அடிமைதில் கூட தெத்திய புருஷதை ஒருவர் பதட பவண்டும். 
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டார்ெி ஆரம்பத்தில் தன்னுதடய திருமணத்தத மட்டுபம திட்டமிட்டான், இததைத் தாண்டி 

எததயும் நிதைக்கபவயில்தல. 

உண்தமயில் அவன் பிங்கிலி பேதைத் திருமணம் செய்து சகாள்வததத் தடுத்து, தைது 

திருமணத்தத முடிக்கத் திட்டமிட்டான். 

டார்ெி எலிெசபத்ததத் திருமணம் செய்துசகாள்வது பமாக்ஷமாகும். 

மைிதன் ேீவாத்மாதவ உணருவது, பமாக்ஷத்தின் முதல் கட்டமாை ேீவன் முக்தைாவதாகும். 

ேீவாத்மா அபைகைாகும், ஏகதை உணருவது பமாக்ஷத்தின் உயர்ந்த கட்டமாகும். 

அததைத் தாண்டி, மூன்று நிதலகளில் பிரம்மைில் நுதழவது, பமாக்ஷத்தின் அடுத்த 

கட்டங்களாகும். 

அபைகன் ஏகதை உணர்ந்து தன்தை மைிதைில் சவளிப்படுத்துவது அற்புதமாகும். 

இங்கு பமாக்ஷம் இல்தல ஆைால் திருவுருமாற்றம் உள்ளது. 

பமாக்ஷத்தின் பாததயில் ேீவாத்மா ஏகதை உணருவது பாிமாணமற்றது. 

திருவுருமாற்றத்தில் அபநகன் ஏகனுடன் இதணவதற்கு முன் அபைகைின் மற்ற எல்லா 

அங்கத்திைர்களுடன் இதணகிறது.  

அபைகைின் எல்லா அங்கத்திைர்களுடன் இதணவது பிரபஞ்ெமயமாவதாகும். 

ஏகனுடன் இதணவது அதைத்து அபைகன்கதளயும் பிரம்மமயமாக உயர்த்துவதற்காகும்.  

டார்ெி அவனுதடய திருமண பவண்டுபகாளிற்குப் பிறகு, பேதைத் திருமணம் செய்துசகாள்ள 

பிங்கிலிதய அனுமதிக்க பவண்டும் என்று உணர்ந்தான், ஆைால் லிடியாவின் திருமணம் 

முடியும்வதர அவைால் சவளிப்பதடயாக மாற முடியவில்தல. 

ஒரு வித நிதலப்பாட்தட அது எடுத்துவிடும்சபாழுது, அது அகந்ததயின் உறுதியாகிறது.  

ஒரு விதத்தில் பேன் பிரபஞ்ெமயமாவதாகவும், லிடியா பிரம்மமயமாவதாகவும் இருந்தைர். 

டார்ெி தன்னுணர்வுடன் ஒவ்சவாரு தீர்மாைத்ததயும் அகத்தில் எடுக்கவில்தல. 

எலிெசபத்திற்காகப் பபாதுமாை அளவிற்கு மாறுவதற்கு டார்ெி தன்னுணர்வுடபைபய 

விருப்பப்பட்டான்.  

லிடியா ஓடிப்பபாைது, எலிெசபத்திற்கு ஆதரவாகச் செயல்பட அவதைப் புறத்தில் தூண்டியது. 

லிடியாதவத் திருமணம் செய்துசகாள்ளும்படி விக்காதமக் பகட்பது அவனுக்கு மிகுந்த மைக் 

கெப்தப அளித்தது. 

அது விக்காதம அவனுதடய குடும்பத்திற்குள் அனுமதிப்பது ஆகும். 

ோர்ேியாைாதவத் திருமணம் செய்து சகாள்வதன் மூலம் டார்ெியின் தமத்துைராக ஆக விரும்பிய 

விக்காம் இப்சபாழுது லிடியாவின் மூலம் அததை நிதறபவற்றிக் சகாண்டான். 

பமாக்ஷம் பிரபஞ்ெத்திலிருந்து தப்பித்துக் சகாள்கிறது, பிரம்மத்தத அதடகிறது, தைது 

பமாக்ஷத்தின் மூலம் எந்த ஒரு பலதையும் உலகிற்கு வழங்காது உலகத்தத அப்படிபய விட்டுச் 

செல்கிறது.  

விவாிக்க முடியாததத அதடவது இது, அைந்தத்தத அதடவது அல்ல என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் 

கூறுகிறார். 

உலகத்தில் இதறவைின் உறுதியாை செயலுக்கு மைிதைின் விடுததல முக்கியமாைது. 

சதய்வீக ஆன்மா மற்ற விடுவிக்கப்பட்ட ஆன்மாக்களில் தன்தைபய சபருக்கிக் சகாள்கிறது. 

நாமுள்ள நிதலயில் விாிவதடவதாகும் இது. 

உலகம் முழுவதிலும், ஒரு பவதள மற்ற கிரகங்களிலும்கூட, ஏகதை அதடவது பல நிதலகளின் 

விாிவாக்கமாகும். 

56. “I am afraid you have been long desiring my absence.” 

Man desires the withdrawal of grace at crucial points. 

Man loves himself to distraction, he loves to act, he longs to exercise his formed faculties. Even when he 

has no scope, he indulges his imagination. 

His urges are universal forces. His control is personal. 

His own will must become universal will for any tangible exercise of power. 

The infinite is before your eyes; Man chooses not to see. 

He who buys a yard of cloth knows its origin of mill, field, etc. 

That is one dimension of the infinite. 

So also looking at a tree, one knows of oxygen, water, roots and atmosphere. 

There is infinite on all sides, only that we must see. 

Mind sections off the tree from the atmosphere and the tree from the fruit. 

Man sees only what he wants to see. 
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Mind is a preeminent instrument that makes its possible. 

One who visits a wedding function, especially if he is a new acquaintance, sees all.  

A foreigner sees all details of functions. 

The father of the bride notices only those who are with the groom’s family. 

One who desired to marry that groom sees only him. 

Observation is selective. 

At bottom Man is hostile. 

It comes to the surface only in crisis. 

Our thoughts are its verbal translations. 

Hostility is the natural set up in Nature. 

It is the resistance of the subconscient and the inconscient that is strong. 

It can only be handled by a descent. 

The descent is felt as Force in the body, nerves, Mind. 

It is opening. 

Much of the descending Force is frittered away. 

The Being does not fully absorb what comes into it. 

It requires a purity. 

Social status, psychological goodness are on the surface. 

Below the shirt everyone is the same. 

Fire is a symptom of greater response of receptivity in general conditions of unwilling unreadiness. 

Moksha itself was a great possibility to freedom of the soul when the aspiring soul knew not what goal it 

had to seek. 

Violent, partial, foolish, it does not matter, Man avails of it. 

It has been so for several thousand years. 

Now that Man knows the real goal, all the help from above has come in fullness, the same rash 

attitude is no longer permissible. 

At such a moment it is imperative the news of fire in the garden fence must be fully deciphered and action 

restrained in the light of the fabulous opening. 

Urge has no sanction; Patience must rule totally. 

Understanding The Life Divine more than our consciousness can absorb can create such disharmony. 

The rule is because something is eminently possible and yields the full desired result it cannot be 

done. The sanction must be there. 

Sanction is twofold. One from one’s own soul and the other from the Supreme. 

Non-violence was possible, yielded results till 1946. 

But it was not the instrument of Freedom. 

The violence eschewed by Non-violence reared its head as riots. 

Non-violence persisted as Hindi-chini Bai Bai only to shock us. 

Non-violence was so powerful and infectious that Chamberlain adopted it with Hitler. 

Sri Aurobindo could persuade England to call in Churchill, but could not rouse India against Non-violence. 

Mahatma Gandhiji must have had the wisdom to declare, “I see Non-violence totally succeeds, moves hard 

hearts, but I must have the humility to accept it is not the instrument”. 

He had the sincerity to recognise the failure of Non-violence. 

Only he could have said it. It was too late to rectify. 

The events since August 16, 1946, Direct Action Day till 1950 are a record of how an error of Man is 

rectified by Life – Avoiding one call to murder, many murders will issue. 

What is a rare endowment in one period, becomes in later periods a commonplace faculty, often 

universally made available by an organised system or an unorganised social aspiration. 

Darcy’s transformation is one such very rare individual accomplishment. 

Five hundred years ago a priest’s endowment was a rarity available to bachelor penance in the church. 

Today every graduate has that possession. 

What a rare rich Man alone in the country enjoyed, the privilege of a vast investment of capital, after 1700 

was available through the private limited company to every capable venturesome individual. 

The genius of Socrates, Shakespeare, Newton still remains the close preserve of the gifted few. In today’s 
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context, even that is no longer entirely true. 

The infinite expansion of capacity, Money, market, ability was seen in many as an abiding trait as in 

Marriott, Sears, Carnegie, Gates, Ambani, Tata, etc. 

A few like Jobs seem to have the individual TOUCH that releases the infinity. 

There are other phenomena: Entrepreneurship that is a general national ability in USA is still a rare 

endowment in India. 

It is now well known it is a skill that can be trained in everyone. 

Politicians like Indira and N.T. Rama Rao seemed to have had that touch once and lost it later or sometimes 

even regained it. 

It is obvious it is a subconscious skill that comes to the surface on its own. 

Education, exploration, entrepreneurship, enterprise that became a widespread faculty have had such a 

history of subconscious rarity. 

It is well known the infinite expansion does reveal itself occasionally. 

Now it can be organised, made available to all universally as a faculty to be acquired by a training as part of 

a progressive prosperous culture. 

Till then enterprising individuals can come forward to train themselves when they know the process as it is 

a process that can be learnt. 

As that process is more than organised in the collective as a conscious practice, all that is now necessary is 

to recognise its presence and evince a preference to it. 

Recognition is significant; preference is the key that matters. 

As it is widely prevalent, learning it must be eminently possible. 

“நான் இங்கிருந்து புறப்பட ஜவண்டும் என்று நீ விரும்புவாய் என நினனக்கிஜறன்.” 

முக்கியமானக்  கட்டங்கைில் அருனை விலக்க மனிதன் விரும்புகிறான். 

கவனம் ெிதறுவனத மனிதன் விரும்புகிறான், செயல்பட விரும்புகிறான், உருவாகியுள்ை 

திறனமகனை உபஜயாகிக்க ஏங்குகிறான். வாய்ப்பு எதுவும் இல்லாதஜபாதும், கற்பனனயில் 

ஈடுபடுகிறான். 

அவனது உந்துதல்கள் உலகைாவிய ெக்திகள் ஆகும். அவனது கட்டுப்பாடு தனிப்பட்டது. 

அதிகாரத்னதத் சதைிவாக செயல்படுத்துவதற்கு அவனது மன உறுதி உலகைாவிய உறுதியாக 

மாற ஜவண்டும். 

அனந்தம் நம் கண் முன்ஜன உள்ைது; மனிதன் அனதப் பார்ப்பதில்னல. 

ஒரு கேம் துணி வாங்குபவருக்கு அது எந்த ஆனலயில், எந்த இடத்தில் உற்பத்தியாயிற்று 

என்பனவ சதாியும். 

இது அனந்தத்தின் ஒரு பாிமாணம் ஆகும். 

இஜத ஜபால ஒரு மரத்னதப் பார்க்கும்சபாழுது, பிராணவாயு, தண்ணீர், ஜவர்கள் மற்றும் சூைனலப் 

பற்றி நாம் அறிய முடியும். 

அனந்தம் எல்லா பக்கங்கைிலும் உள்ைது, நாம் அனத பார்க்க மட்டுஜம ஜவண்டும். 

மனம் சூைலிலிருந்து மரத்னதப் பிாிக்கிறது, பைத்திலிருந்து மரத்னதப் பிாிக்கிறது. 

மனிதன் தான் பார்க்க விரும்புவனத மட்டுஜம பார்க்கிறான். 

மனம் அனதச் ொத்தியமாக்கும் திறனமயான கருவியாகும். 

ஒரு திருமணத்திற்குச் செல்பவன், அவன் புதிதாக அறிமுகமானவனாக இருந்தால், அனனத்னதயும் 

கவனிப்பான். 

சவைிநாட்டவர் விைாவின் அனனத்து விவரங்கனையும் கவனிப்பர். 

மணப் சபண்ணின் தகப்பனார் மணமகனது குடும்பத்தினர்கனை மட்டுஜம கவனிப்பார். 

மனமகனன மணக்க விரும்பும் சபண் அவனன மட்டுஜம கவனிப்பாள். 

கவனிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்திற்கு மட்டுஜம இருக்கும். 

ஆழ் மனதில் மனிதன் பதகதம உணர்வுதடயவைாக இருக்கிறான். 

சநருக்கடியான ெமயத்தில் மட்டுஜம அது ஜமசலழும். 

நமது எண்ணங்கள் அதன் சொல் வடிவமாகும். 

பனகனம இயற்னகயில் இயல்பான அனமப்பாகும். 

வலினமயாக இருக்கும் ஆழ்மனம் மற்றும் ேட இருைின் எதிர்ப்பு இது.  

கீைிறங்கும் ெக்தியால் மட்டுஜம இனதக் னகயாை முடியும். 

உடல், உணர்வு, மனம் ஆகியவற்றில் இது ஒரு ெக்தியாக உணரப்படுகிறது. 

இது விைிப்பாகும். 
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சபரும்பாலான கீைிறங்கும் ெக்தி வீணடிக்கப்படுகிறது. 

தான் சபறுபனவ அனனத்னதயும் ேீவன் கிரகித்துக் சகாள்வதில்னல. 

இதற்கு ஒரு தூய்னம ஜதனவ. 

ெமூக அந்தஸ்து, உைாீதியான நற்குணம் ஆகியனவ ஜமல்மனதில் உள்ைன. 

அகத்தில் அனனவரும் ஒன்ஜற. 

சநருப்பு, விருப்பமற்ற தயாரற்ற சபாதுவான நினலனமகைில் ஏற்புத் திறனின் ஜமலும் உயர்ந்த 

மறுசமாைியின் அனடயாைம் ஆகும்.  

எந்த இலக்னக நாட ஜவண்டும் என்று ஆர்வமுள்ை ஆன்மாவுக்குத் சதாியாதஜபாது ஜமாக்ஷஜம 

ஆன்மாவின் சுதந்திரத்தின் சபாிய ொத்தியக்கூறு ஆகும். 

வன்னமயாக, பகுதியாக, அறிவற்று, எவ்வாறு இருப்பினும் மனிதன் அனதப் சபற்றுக் 

சகாள்கிறான். 

பல ஆயிரம் வருடங்கைாக இது இவ்வாறு உள்ைது. 

உண்னமயான இலக்கு எது என்று இப்சபாழுது மனிதன் அறிவதால், ஜமலிருந்து வரும் அனனத்து 

உதவியும் முழுனமயாக வந்துள்ைன, அஜத கடுனமயான மஜனாபாவம் இனியும் அனுமதிக்கப்பட 

மாட்டாது. 

இத்தனகய ஒரு தருணத்தில் ஜதாப்பின் ஜவலியில் தீப்பிடித்த செய்தினய முழுனமயாகப் 

புாிந்துசகாண்டு, உயர்ந்த வாய்ப்பின் அடிப்பனடயில் கட்டுப்பாட்ஜடாடு கூடிய செயல்பாடு 

ஜதனவ. 

உந்துதலுக்கு எந்த அனுமதியும் கினடயாது; சபாறுனமஜய முழுனமயாகத் ஜதனவப்படுகிறது. 

நமது ேீவியம் கிரகித்துக்சகாள்வனதக் காட்டிலும் அதிகமாக ‘தி னலப் டினவன்’-ஐப் புாிந்து 

சகாள்வது, அத்தனகய சுமுகமின்னமனய உருவாக்கும். 

ஒரு விஷயம் நிச்ெயமாக ொத்தியம், விரும்பிய முழு பலனன அைிக்கிறது என்பதால் அனதச் செய்ய 

முடியாது என்பது ெட்டம். அதற்கு அனுமதி இருக்க ஜவண்டும். 

அனுமதி இரண்டு வனகப்பட்டது. ஒன்று ஒருவரது ஆன்மாவிலிருந்து வருவது, மற்சறான்று 

பிரம்மத்திலிருந்து எழுவது. 

அஹிம்னெ ொத்தியமானதாக இருந்தது, 1946-வனர பலன்கனை அைித்தது. 

ஆனால் அது சுதந்திரத்தின் கருவியாக இருக்கவில்னல. 

அஹிம்னெயால் தவிர்க்கப்பட்ட வன்முனற, ஜபாராட்டமாக சவடித்தது. 

இந்தியா- ெீனா நட்பில் நிலவிய அஹிம்ொவாதம், நம்னம அதிர்ச்ெிக்குள்ைாக்க மட்டுஜம செய்தது. 

அஹிம்ொவாதம் ெக்தி வாய்ந்தாகவும், சதாற்றிக்சகாள்ைக் கூடியதாகவும் இருந்ததால் அதனன 

ஜெம்பர்லின், ஹிட்லாிடம் ஜமற்சகாண்டார். 

ஸ்ரீ அரவிந்தரால் இங்கிலாந்னத ெர்ச்ெிலுக்கு அனைப்பு விடுக்க, வற்புறுத்த முடிந்தது, ஆனால் 

இந்தியானவ அஹிம்னெக்கு எதிராக தினெ திருப்ப முடியவில்னல. 

“அஹிம்னெ முற்றிலுமாக சவற்றி அனடவனத நான் காண்கிஜறன், ஈரமற்ற சநஞ்ெங்கனையும் அது 

நகர்த்துவனதயும் காண்கிஜறன், ஆனால் அது கருவியல்ல என்று ஏற்றுக்சகாள்வதற்கான பணிவு 

எனக்கு ஜவண்டும்” என்று கூறும் அறிவு காந்திேிக்கு இருந்திருக்க ஜவண்டும். 

அஹிம்னெயின் ஜதால்வினய ஏற்றுக்சகாள்ளும் உண்னம அவாிடம் இருந்தது. 

அவரால் மட்டுஜம அவ்வாறு கூறியிருக்க முடியும். அனதச் ொி செய்ய மிகவும் 

தாமதமாகிவிட்டிருந்தது.  

ஆகஸ்ட் 16, 1946 முதல் நடந்த நிகழ்வுகள், 1950-ஆம் ஆண்டுவனர ஜநரடி நடவடிக்னக தினம் 

ஆகியனவ, மனிதனின் பினை எவ்வாறு வாழ்வால் ொி செய்யப்பட்டது என்பதன் ஒரு பதிவாகும்- 

ஒரு சகானலக்கான அனைப்னபத் தவிர்ப்பது பல சகானலகள் நடக்க ஏதுவாகிறது. 

ஒரு கால கட்டத்தில் ஒரு அாிய திறனமயாக விைங்குவது, பிந்னதய காலகட்டத்தில் ஒரு ொதாரண 

ஆற்றலாக மாறுகிறது, முனறப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அனமப்பாஜலா, அல்லது ஒரு 

முனறப்படுத்தப்படாத ெமூக ஆர்வத்தினாஜலா உலகம் முழுவதற்கும் இது கினடக்கப் சபறுகிறது.  

டார்ெியின் திருவுருமாற்றம் இத்தனகய ஒரு அாிய தனி மனித ொதனனயாகும். 

ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு பாதிாியாாின் திறன் ஜதவாலயத்தில் இளம் வயதிைருக்கு அாிய 

ஒன்றாக இருந்தது. இன்று ஒவ்சவாரு முதிர்ச்ெி அதடந்தவருக்கும் அத்திறன் உள்ைது. 

நாட்டில் அாிதான ஒரு பணக்காரன் மட்டுஜம அனுபவித்து வந்த ஏராைமாக முதலீடு செய்யும் 

வாய்ப்பு, 1700-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு தனியார் நிறுவனங்கைின் மூலம் ஒவ்சவாரு திறனமவாய்ந்த 

தனிநபருக்கும் கினடத்து வருகிறது. 

ொக்ரடீஸ், ஜஷக்ஸ்பியர், நியூட்டன் ஆகிஜயாாின் ஜமதனம இன்னமும் திறனம வாய்ந்த ெிலருக்கு 

மட்டுஜம உாித்தானதாக இருக்கிறது. இன்னறய சூைலில் இதுவும்கூட முற்றிலும் உண்னம அல்ல. 
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மாாியட், ெியர்ஸ், கார்ஜனேி, ஜகட்ஸ், அம்பானி, டாடா ஜபான்றவர்கைிடம், ஆற்றல், பணம், 

ெந்னத, திறன் ஆகியவற்றின் அைவற்ற விாிவாக்கம் ஒரு நினலயான பண்பாகக் காணப்பட்டது. 

ஸ்டீவ் ோப்ஸ் ஜபான்ற மிகச் ெிலருக்கு அனந்தத்னத விடுவிக்கும் தனிப்பட்ட ஸ்பாிெம் உள்ைது 

ஜபாலத் ஜதான்றுகிறது. 

மற்ற நிகழ்வுகள் உள்ைன: அசமாிக்காவில் சொந்தமாகத் சதாைில் செய்வது நாட்டின் சபாதுவான 

திறனாக இருப்பது இந்தியாவில் இன்னமும் அாிதாக உள்ைது. 

இது அனனவருக்கும் கற்பிக்கக் கூடிய ஒரு திறன் என்பது இப்சபாழுது எல்ஜலாரும் அறிந்த ஒரு 

விஷயமாகும்.  

இந்திரா காந்தி மற்றும் N.T.ராம ராவ் ஜபான்ற அரெியல்வாதிகளுக்கு அந்த ஸ்பாிெம் இருந்தது, 

பின்னர் அனத இைந்து, ெில ஜநரங்கைில் மீண்டும் சபற்றுக்சகாண்டனர்.  

இது தானாகஜவ ஜமசலழும் ஒரு ஆழ்மனத் திறன் என்பது சவைிப்பனட. 

பரவலாக உள்ை ஒரு திறனாக மாறிய கல்வி, ஆராய்ச்ெி, சதாைில் முனனவு, துணிவாண்னம 

ஆகியனவ இதுஜபான்ற ஆழ்மன அாிய வரலாறு சகாண்டனவ. 

எல்னலயற்ற விாிவாக்கம் அவ்வப்ஜபாது தன்னனஜய சவைிப்படுத்திக் சகாள்கிறது என்பது நன்கு 

அறியப்பட்ட ஒன்றாகும்.  

இப்சபாழுது இனத முனறப்படுத்தி, ஒரு முன்ஜனறும் வைமான கலாச்ொரத்தின் பகுதியாக, உலக 

அைவில் அனனவருக்கும் ஒரு திறனாக ஒரு பயிற்ெி மூலம் அைிக்கலாம். 

அது கற்றுக்சகாள்ைக்கூடிய ஒரு செயல்முனற என்பதால், இதனன அறிந்துள்ை ஆர்வமுள்ை 

நபர்கள் அதுவனர தங்களுக்ஜக இனதக் கற்பித்துக்சகாள்ை முன் வரலாம்.  

அந்தச் செயல்முனற, ெமூகத்தில் ஒரு தன்னினனஜவாடு கூடிய நதடமுனறயாக நன்கு 

முனறப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், அனத அனடயாைம் கண்டு, விருப்பத்துடன் ஏற்றுக்சகாள்வஜத 

இப்சபாழுது செய்ய ஜவண்டியது ஆகும். 

அங்கீகாரம் குறிப்பிடத்தக்கது; முன்விருப்பம் முக்கியமானது. 

இது பரவலாக எங்கும் இருப்பதால், இதனனக் கற்றுக்சகாள்வது மிகவும் ொத்தியம். 

57. “Nor have I anything to plead in excuse of my stay.” 

Left to himself in an acute crisis, Man would ask every friend and well wisher to leave him and 

trustingly retain only the Man who betrays. 

God offers Man the entire Universe and all the Transcendence. He readily rejects them both, loves to lose 

himself in the Superconscient. For this he sits in dhyana for decades, enters Samadhi and performs spiritual 

feats. 

God in His great Love for Man offers Himself to Man, but he quickly refuses God, seeks his own 

smallness, selfishness and ego vigorously. 

God offers celestial wealth on earth, in a single Man’s individual life; he is unaware of it, rushes to amass 

tainted money in great abundance. God offers the entire bliss of the universe and the infinite delight of the 

transcendence to Man in his surrender to his woman. He rejects it, seeks to dominate the woman to enjoy 

her body. 

Infinity reveals itself before our very eyes; we are fond of reducing it to finite dimensions to possess by our 

limited senses. 

The whole of creation is offering to reveal to us, to surround us, allow us to possess it by identification, but 

Man prefers to seek his own one–pointed goal of Himalayan intensity. 

Like Tolstoy’s Simon, Man misses God when he comes to him as an old woman, beggar, or young boy and 

asks God in the evening why He disappointed him. 

God wants Man to see Him by the Psychic, but Man insists to see Him by his eye. 

Man has discovered that God’s full enjoyment lies in his own womanhood as womanhood alone can offer 

joy to others. 

Man has a way of stopping in the middle, taking to one of the bypaths branching off in all directions; God 

patiently waits for him to exhaust his escapades and finally take to the real path. 

Mind being so brilliant, Man finds it impossible to part with it. 

Mind makes Man a Mental being by offering him understanding while it fragments everything into 

infinitesimals into which He is hidden. 

Neither of them stand on any solid ground of belief, as everything deserted them. 

Man should exhaust his efforts before Grace will descend on him is true in the early stages. 

At a later stage endeavour becomes a bar. 
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Effort is faith in the past which shuts out the future. 

Memory is active as long as we rely on the merest externals. 

Memory subsides when that reliance weakens. 

The faculty of thinking is more deeply rooted. 

Its surface is already formed beliefs. 

Thinking at a primary stage is referring issues to our beliefs. 

When beliefs are given up there is no reference point for shallow thinking. 

Pure thinking is original thinking of a genius. It will still persist. 

The faculty of thinking ceases to function when we lose faith in thought as well as thinking. 

This yields a great Mental Silence. 

There are the other dozen faculties of Mind. 

Mind will cease to function only when all such faculties die down. 

Beyond this lies Mental emotion and Mental Sensation. 

The purity of consecration is interfered with by these aspects of Mind. 

To lose faith in our beliefs is to accomplish Gita’s yoga. 

Reference gives life to beliefs. 

There are beliefs of survival, moral beliefs, ethical beliefs and beyond them there are beliefs of existence. 

The existence is at the physical, social, psychological as well as spiritual levels. 

Physical survival relates to fear. 

Moral survival relates to conscience. 

Ethical survival relates to conscience of an ethical social culture. 

Spiritual survival qualifies one for moksha. 

Spiritual survival is beyond Time as social survival is beyond Space represented by sensation. 

Time is represented by conscience and an inner comfort. 

Beyond life Self-consciousness. 

Darcy’s ‘tolerable’ is from a socially low consciousness. 

His proposal belongs to it, but that of a lover. 

At Pemberley it was the socially good behavior of a gentleman in love. 

When Lydia’s news came he was inwardly dismembered. 

It was no longer moral conscience or even ethical conscience, but the ethical conscience of a lover. 

Meeting the eloped couple his world widened externally, not equally inwardly. 

Desiring confidence of the Gardiners, he was struggling with his inner status. 

Till then his relationship with Bingley remained the same. 

In examining Jane, he was again relying on his own judgement about Bingley’s wedding. 

Nor did he give credence entirely to what Elizabeth told him. 

He relied on his own ethical conscience. 

That giving clearance, his moral conscience enabled him to confess to Bingley. 

Lady Catherine’s preposterous demand of Lizzy removed negatively his socially sensitive moral conscience 

of approaching her who had rejected him earlier, in spite of her reversal of behavior at Lambton. 

It was helped in the subtle plane by Mr. Bennet’s decision. 

It was hindered by Elizabeth’s regret of having told him of Lydia. 

Lady Catherine’s abominable request of Elizabeth perhaps unconsciously reminded him of his 

equally unpardonable proposal to Lizzy. 

It might have been the occasion in him to justify a second proposal. 

Her own regret, unbecoming in itself, compelled her to invite his proposal mitigating the severity on his 

sensitivity. 

Darcy’s was a personal progress of an aristocrat who fell down from the heights of gentlemanly behavior to 

restore it for the sake of a girl whom he loved. 

Its spiritual dimension is incidental. 

The devotee must be spiritual first, personal gain is incidental. 

Man has a sense of justice, fairness, accomplishment, right and wrong. 

These are all a kind of deep seated beliefs. 

Consecration, when it conflicts with such beliefs, will not move. 
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One has to believe in Mother more than in justice, avoidance of waste, etc. 

Standing face to face with such obstacles, one knows how difficult it is to think that Mother’s Will, will be 

better than justice. 

It is to move a sand barrier in the ocean of beliefs. 

You may not personally believe in them, but the collective belief is there in you as subconscious. 

Even to be aware of it is an attainment. 

Your own consent NOT to believe, if genuine, will bore a hole in the subconscious substratum to keep 

the issue consecrated, unfettered by the general belief. 

That is the maximum one can do while it is the minimum needed to solve the issue. 

The clearing of the subconscious wholesale will bring down the descent and you will be the one among the 

twelve He asked for. 

As Socrates stood in the battlefield for twenty four hours in meditation, as He did in jail, such a progress 

requires a prolonged self-oblivious state. 

Sri Aurobindo said Socrates might have touched the Supermind. 

Even to touch the Supermind one has to be very ripe inwardly. 

The Gita stops short of our goal, says He. 

The Gita has our foundation but at the end turns towards moksha. 

Between Non-Reaction, a very great goal, and transformation is a vast gap as between Freedom and 

Prosperity. 

One does not follow the other. 

We destroy a particular belief with respect to one issue, but to destroy the entire belief is different. 

With respect to a court case you may be willing to put aside justice. 

To give up faith in justice in all life may not be given even to an accomplished yogi, as that sense of justice 

was developed over the centuries, as we close our eyes automatically. 

It is subconscious in the vital, as the action of eyelids is physically subconscious. 

“நான் இங்கு தங்குவதால் எந்தவித பயனும் இல்னல.” 

ஒரு மிக ஆபத்தான நினலயில் மனிதனன தன் விருப்பப்படி நடந்துசகாள்ை அனுமதித்தால், அவன் 

தன்னுனடய நண்பர்கள், நலம் கருதுபவர்கள் அனனவனரயும் அவனன விட்டு விலகச் சொல்வான், 

துஜராகம் இனைப்பவர்கனை மட்டுஜம மிகுந்த நம்பிக்னகயுடன் தன்னுடன் இருத்திக் சகாள்வான். 

கடவுள் மனிதனுக்கு பிரபஞ்ெம் முழுவனதயும் மற்றும் பிரம்மம் அனனத்னதயும் வைங்குகிறார். 

மனிதன் அனவ இரண்னடயும் உடனடியாக மறுக்கிறான், தன்னன உயர்நிதலயில் இைக்க 

விரும்புகிறான். இதற்காக அவன் வருடக் கணக்காக தியானத்தில் அமர்கிறான், ெமாதி நினலனய 

அனடந்து, ஆன்மீக ொதனனகனை நிகழ்த்துகிறான். 

மனிதனிடம் அவன் மீதான அைவற்ற அன்பினால் இனறவன் தன்னனஜய அவனுக்கு 

வைங்குகிறான், ஆனால் மனிதன் வினரவாக கடவுனை நிராகாிக்கிறான், தனது அற்பத்தனம், 

சுயநலம் மற்றும் அகந்னதனயத் தீவிரமாக நாடுகிறான். 

கடவுள், மனிதனது தனிப்பட்ட வாழ்வில் இவ்வுலகில் சதய்வீகச் செல்வத்னத வைங்குகிறார்; 

அவனுக்கு அது சதாிவதில்னல, கனறபட்ட செல்வத்னத சபரும் அைவில் ஜெகாிக்க முற்படுகிறான்.  

மனிதன் தன்னுனடய சபண்மணியிடம் ெரணனடயும்சபாழுது கடவுள் அவனுக்கு பிரபஞ்ெத்தின் 

முழு ஆனந்தத்னதயும், பரம்சபாருைின் அைவற்ற ெந்ஜதாஷத்னதயும் அைிக்கிறான். அவன் அனத 

மறுத்து, அப்சபண்ணின் உடனல அனுபவிப்பதற்காக அவள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறான். 

நம் கண்களுக்கு முன்னால் அனந்தம் தன்னன சவைிப்படுத்திக் சகாள்கிறது; நமது அைவுக்கு 

உட்பட்ட புலன்கைால் நாம் அனத அைவான பாிமாணத்திற்குள் கட்டுப்படுத்தி விடுகிஜறாம். 

பனடப்பு முழுவதும் தன்னன நமக்கு சவைிப்படுத்திக்சகாள்ைவும், நம்னமச் சூழ்ந்துசகாள்ைவும், 

அனடயாைம் காண்பதன் மூலம் அனத அனடயவும் முன் வருகிறது, ஆனால் மனிதன் இமாலய 

அைவு தீவிரத்தன்னமயுனடய குறிக்ஜகாள் ஒன்னறஜய நாட விரும்புகிறான்.  

வயதான சபண்மணியாகவும், பிச்னெக்காரனாகவும் அல்லது இைம் ெிறுவனாகவும் கடவுள் வரும் 

சபாழுது டால்ஸ்டாய் கனதயில் வரும் னைமனனப்ஜபால் மனிதன் கடவுனைத் தவற விட்டு, 

பின்னர் மானலயில் ஏன் தன்னன கடவுள் ஏமாற்றினார் என வினவுகிறான்.  

தன்னன மனிதன் னெத்தியத்தின் மூலம் காணஜவண்டும் என கடவுள் விரும்புகிறார், ஆனால் 

மனிதன் தன்னுனடய கண்ணின் மூலம் காண வலியுறுத்துகிறான்.  

சபண்னம மட்டுஜம மற்றவர்களுக்கு ெந்ஜதாஷத்னத அைிக்க முடியும் என்பதால், கடவுைின் முழு 

ெந்ஜதாஷமும் தைது சபண்மணியிடபம உள்ைது என்பனத மனிதன் கண்டறிந்தான். 
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மனிதன் எந்த ஒரு செயனலயும் இனடயில் நிறுத்திவிட்டு, எல்லாத் தினெகைிலும் பிாிந்து செல்லும் 

பல பானதகைில் ஒன்னறத் ஜதர்ந்சதடுக்கிறான். அவன் தப்பிப்பதற்கான அனனத்து வைிகனையும் 

தீர்த்து இறுதியாக உண்னமயான வைினயத் ஜதர்ந்சதடுக்கும்வனர இனறவன் சபாறுனமஜயாடு 

காத்திருக்கிறார். 

மனம் மிகவும் புத்திொலித்தனமாக இருப்பதால், மனிதனால் அனதக் னகவிட முடிவதில்னல. 

மனிதனுக்குப் புாிந்துசகாள்ளும் திறனன அைித்து மனம் அவனன மனதாலான மனிதனாக 

மாற்றுகிறது, இனறவன் குடிசகாள்ளும் மிகச் ெிறியதாக அனனத்னதயும் பிாிக்கிறது. 

அனனத்துஜம அவர்கனைக் னகவிட்டு விட்டதால், அவர்கள் இருவருஜம நம்பிக்னகயின் எந்த 

வலுவான அடிப்பனடயிலும் இல்னல. 

அருள் மனிதனிடம் வருவதற்கு முன்பாக அவன் தன்னுனடய முயற்ெிகள் அனனத்னதயும் தீர்த்து 

விட ஜவண்டும் என்பது ஆரம்ப கட்டத்தில் உண்னமயாகும். 

பிந்னதய ஒரு கட்டத்தில் முயற்ெி ஒரு தனடயாகி விடும். 

கடந்த காலத்தில் நம்பிக்னகயாக இருக்கும் முயற்ெி எதிர்காலத்னத முடக்கி விடுகிறது. 

புற விஷயங்கனை மட்டுஜம நாம் நம்பும்வனர ஞாபகம் சுறுசுறுப்பாக செயல்படும். 

அந்த நம்பிக்னக வலுவிைக்கும்சபாழுது ஞாபகம் குனறகிறது. 

ெிந்திக்கும் திறன் ஆைமாக ஜவரூன்றி உள்ைது. 

இதன் ஜமற்பரப்பு ஏற்கனஜவ உருவான நம்பிக்னககைாகும். 

ஒரு ஆரம்ப கட்ட ெிந்தனன, விஷயங்கனை நமது நம்பிக்னககளுக்கு உட்படுத்துவதாகும். 

நம்பிக்னககள் னகவிடப்படும்சபாழுது, ஜமஜலாட்டமான ெிந்தனனக்கு எந்த அைவுஜகாலும் 

இல்னல. 

தூய ெிந்தனன ஒரு ஜமனதயின் அெல் ெிந்தனனயாகும். இது இன்னமும் சதாடரும். 

எண்ணம் மற்றும் ெிந்தனனயில் நாம் நம்பிக்னகனய இைக்கும்சபாழுது, ெிந்திக்கும் திறன் 

செயல்படுவது நின்றுவிடுகிறது.  

இது ஒரு உயர்ந்த மனதின் சமௌனத்னத அைிக்கிறது. 

மனதின் திறன்கள் ஜமலும் பல உள்ைன. 

அது ஜபான்ற திறன்கள் அனனத்தும் செயல்படுவது நிற்கும்ஜபாது மட்டுஜம மனதின் செயல்பாடு 

நின்றுவிடும். 

இதனனத் தாண்டி இருப்பது மனதின் உணர்ச்ெி, மனதின் உணர்வு. 

ெமர்ப்பணத்தின் தூய்னம மனதின் இந்த அம்ெங்கைால் குறுக்கிடப்படுகிறது. 

நமது நம்பிக்னககைின் மீதான நம்பிக்னகனய இைப்பது கீனத கூறும் ஜயாகத்னதச் ொதிப்பதாகும். 

குறிப்பு நம்பிக்னககளுக்கு ேீவனன அைிக்கிறது. 

உயிர்வாழ்வதன் நம்பிக்னககள், தார்மீக நம்பிக்னககள், சநறிமுனற நம்பிக்னககள், இவற்னறத் 

தாண்டி வாழ்வின் நம்பிக்னககள் உள்ைன. 

ேட, உயிர், உணர்வு மற்றும் ஆன்மீக நினலகைில் வாழ்வு உள்ைது. 

ேடநிதல உயிர் வாழ்தல் பயத்துடன் சதாடர்புனடயது. 

தார்மீக உயிர் வாழ்தல் மனொட்ெியுடன் சதாடர்புனடயது. 

சநறிமுனறப்படி வாழ்தல் சநறிமுனறயான ெமூகக் கலாச்ொரத்துடன் சதாடர்புனடயது. 

ஆன்மீக வாழ்வு ஜமாக்ஷத்திற்கான தகுதி உனடயது. 

ஆன்மீக வாழ்வு காலத்னதத் தாண்டி உள்ைது, ெமூக வாழ்வு உணர்வினால் குறிப்பிடப்படும் 

இடத்னதத் தாண்டி உள்ைது. 

காலம் மனொட்ெி மற்றும் ஒரு அக செௌகாியத்தினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

வாழ்விற்கு அப்பால் சுய உணர்வு உள்ைது. 

டார்ெி ‘பரவாயில்னல’ என்று கூறியது ெமூகத்தின் தாழ்ந்த ேீவியத்திலிருந்து வந்தது. 

அவனது திருமண ஜவண்டுஜகாள் அனதச் ொர்ந்தது, ஆனால் அது ஒரு காதலனுக்கு உாியதாகும். 

டார்ெி சபம்பர்லியில் நடந்துசகாண்டது காதலில் வீழ்ந்த ஒரு கனவானின் நன்னடத்னதயாக 

இருந்தது. 

லிடியானவப் பற்றிய செய்தி வந்தஜபாது டார்ெி மனாீதீயாகப் பாதிக்கப்பட்டான். 

அது இனி தார்மீக அல்லது சநறிமுனறயான மனொட்ெியாக இல்னல, ஒரு காதலனின் 

சநறிமுனறயான மனொட்ெியாக இருந்தது. 

ஓடிப்ஜபான இருவனரயும் அவன் ெந்தித்தது, அவனது உலகத்னத புறத்தில் விாிவனடயச் செய்தது, 

அகத்தில் அல்ல. 

கார்டினர் தம்பதிகைின் நம்பிக்னகனய விரும்பிய அவன், அக நினலப்பாட்டில் ஜபாராடினான்.  

அதுவனர, பிங்கிலியுடன் இருந்த அவனது உறவு அஜத நினலயில் சதாடர்ந்தது. 
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ஜேனன ஆய்வு செய்வதில், அவன் மீண்டும் பிங்கிலியின் திருமணத்னதப் பற்றி தனது 

அபிப்ராயத்னதஜய நம்பியிருந்தான். 

எலிெசபத் கூறியனதயும் அவன் முழுவதுமாக நம்பவில்னல. 

அவன் தனது சுய சநறிமுனறசகாண்ட மனொட்ெினய நம்பினான். 

அது அனுமதி அைித்தவுடன் அவனது தார்மீக மனொட்ெி அவனன பிங்கிலியிடம் உண்னமனய 

ஒத்துக்சகாள்ை னவத்தது. 

ஜலடி காதாின் எலிெசபத்திடம் னவத்த ெற்றும் சபாருந்தாத ஜகாாிக்னக, எலிெசபத் அவனன 

நிராகாித்த பின்பும், லாம்ப்டனில் அவள் மாறாக நடந்து சகாண்டஜபாதும், அவனை 

அணுகுவதற்கான அவனது ெமூக உணர்வுமிக்க தார்மீக மனொட்ெினய எதிர்மனறயாக நீக்கியது. 

திரு சபன்னட்டின் தீர்மானம் இதற்கு சூட்சும நினலயில் உதவியது. 

லிடியானவப் பற்றி டார்ெியிடம் கூறியதற்கு எலிெசபத் வருத்தப்பட்டது இதற்குத் தனடயாக 

மாறியது. 

எலிெசபத்னதப் பற்றி ஜலடி காதாின் விடுத்த சவறுக்கத்தக்க ஜவண்டுஜகாள், அஜதஜபால மன்னிக்க 

முடியாத அைவிற்கு அவன் எலிெசபத்திடம் விடுத்த திருமண ஜவண்டுஜகானை ஒருஜவனை 

ஞாபகப்படுத்தியிருக்கலாம். 

இரண்டாவது திருமண ஜவண்டுஜகானை அவன் நியாயப்படுத்தும் ெந்தர்ப்பமாக இது 

இருந்திருக்கலாம். 

சபாருத்தமற்ற அவைது வருத்தம், அவனது உணர்வின் தீவிரத்னதக் குனறக்கும் வனகயில் அவனது 

இரண்டாவது திருமண ஜவண்டுஜகானை வரவதழக்க வற்புறுத்தியது.  

தான் காதலித்த சபண்ணிற்காக, ஒரு கனவானின் நடத்னதயின் உயர் நினலயிலிருந்து தரமிறங்கிய 

உயர்குடி மகனின் தனிப்பட்ட முன்ஜனற்றமாக, டார்ெியின் முன்ஜனற்றம் இருந்தது. 

அதன் ஆன்மீகப் பாிமாணம் தற்செயலானது. 

அன்பர் முதலில் ஆன்மீகவாதியாக இருக்க ஜவண்டும், சொந்த இலாபம் தற்செயலானது. 

நியாயம், ஜநர்னம, ொதனன, ொி மற்றும் தவறு ஆகியவற்றின் உணர்வு மனிதனிடம் உள்ைது. 

இனவ யாவுஜம ஒரு வனகயான ஆைமான நம்பிக்னககைாகும். 

இத்தனகய நம்பிக்னககளுடன் ெமர்ப்பணம் முரண்படும்சபாழுது, அததச் செய்வது மிகவும் கடினம். 

நியாயம், விரயம் தவிர்த்தல் ஜபான்றவற்றில் உள்ை நம்பிக்னகனயவிட அதிக நம்பிக்னக அன்னன 

மீது இருக்க ஜவண்டும். 

இது ஜபான்ற தனடகனை ஜநருக்கு ஜநராக எதிர்சகாள்ளும்சபாழுது, அன்னனயின் விருப்பம் 

நியாயத்னதவிட ஜமலானது என்று நினனப்பது எவ்வளவு கடினம் என்று ஒருவருக்குத் சதாியும். 

நம்பிக்னககைின் சபருங்கடலில் மணல் தனடனய நகர்த்துவது ஜபாலாகும் இது. 

நாம் அனதத் தனிப்பட்ட முனறயில் நம்பாமல் இருக்கலாம், ஆனால் ஆழ்மனதில் அது ஒரு கூட்டு 

நம்பிக்னகயாக இருக்கும். 

அனதப் பற்றித் சதாிந்திருப்பதுகூட ஒரு ஜபறு ஆகும். 

நம்பாமல் இருப்பதற்கான நமது ஒப்புதல் உண்னமயாக இருக்கும் பட்ெத்தில், அந்த விஷயத்னதப் 

சபாது நம்பிக்னகயால் தனடப்படுத்தாமல் சதாடர்ந்து ெமர்ப்பணம் செய்வதில் ஆழ்மனதில் ஒரு 

ெலிப்னப உண்டாக்கும். 

பிரச்ெினனனயத் தீர்ப்பதற்கு குனறந்தபட்ெம் ஜபாதும் என்ற நினலயில், இது ஒருவர் செய்யக்கூடிய 

அதிகபட்ெமாகும். 

ஆழ்மனனத முழுவதுமாகச் ொி செய்வது ெத்திய ேீவனன புவிக்குக் சகாண்டு வரும், பகவான் 

ஜவண்டுகின்ற பன்னிசரண்டு ஜபர்கைில் ஒருவராக நாம் இருப்ஜபாம். 

ொக்ரடீஸ் ெினறச்ொனலயில் இருந்தனதப்ஜபால், ஜபார்க்கைத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி ஜநரம் 

தியானத்தில் இருந்த இத்தனகய முன்ஜனற்றத்திற்கு, சதாடர்ந்த தன்னன மறந்த நினல அவெியம். 

ொக்ரடீஸ் ெத்திய ேீவியத்னத ஸ்பாிெித்திருப்பார் என ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறினார். 

ெத்திய ேீவியத்னத ஸ்பாிெிப்பதற்குக்கூட ஒருவர் அகத்தில் மிகவும் முதிர்ச்ெி சபற்றவராக இருக்க 

ஜவண்டும். 

கீனத நமது இலக்கினன அனடவதற்கு முன்ஜப நின்று விடுகிறது என்று பகவான் கூறியுள்ைார். 

கீனத நமது அடித்தைத்னதக் சகாண்டுள்ைது, ஆனால் இறுதியில் ஜமாக்ஷத்னத ஜநாக்கிச் 

செல்கிறது. 

சுதந்திரம் மற்றும் செல்வவைத்திற்கு இனடஜய இருக்கும் சபாிய இனடசவைினயப்ஜபால், மிக 

உயர்ந்த இலக்கான எதிர்வினன ஆற்றாமலிருப்பதற்கும், திருவுருமாற்றத்திற்கும் இனடஜயயும் 

சபாிய இனடசவைி உள்ைது. 

ஒன்று மற்சறான்னறப் பின்சதாடர்வதில்னல. 
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நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்னகனய அைிக்கிஜறாம், ஆனால் முழு 

நம்பிக்னகனயயும் அைிப்பது ஜவசறான்றாகும். 

ஒரு நீதிமன்ற வைக்னகப் சபாறுத்தவனர நாம் நியாயத்னத ஒதுக்கி னவக்க முன்வரலாம். 

ஒரு சபாிய ஜயாகிக்கும்கூட வாழ்க்னக முழுவதும், நியாயத்தில் உள்ை நம்பிக்னகனயக் னகவிடுவது 

என்பது இயலாத ஒன்றாகும், ஏசனனில் நாம் தன்னிச்னெயாகக் கண்கனை மூடிக் சகாள்வனதப் 

ஜபால, நியாய உணர்வு பல நூற்றாண்டுகைாக நம்முள் ஊறியிருக்கிறது. 

கண்கனை மூடிக்சகாள்வது உடல்ாீதியான ஆழ்மனச் செயலாக இருப்பதுஜபால், இது 

உணர்வுாீதியாை ஆழ்மனச் செயலாகும். 

58. “But real, though unavailing concern.” 

He who is the source of all help – God – is always waiting around us as if he was of no meaning. 

It is a true picture of Man’s relationship to God. 

One symbolic expression of God in such a crisis, is Man’s Non-reaction. 

God acts instantaneously when, by Man’s inner disposition, He is allowed to act. 

Man’s greatest such poise takes him to Non-Reaction of Mind. 

Non-Reaction is a powerful medium for silent Will. 

In the early stages of Silent Will, another Man speaks our thoughts. 

Should there be no will to be silenced, Life moves in from a higher plane to act. 

We say a new dimension with new potentialities open up. 

One significant development of such an absence of Will in a combat, is members from the opposite camp 

show appreciation of our stand. 

A low example of life is one who miserably failed to get a clerk’s job, when Mind is ready is selected as an 

officer at a premier institution. 

Its logical consequence is to cross over to a zone where no logic operates. 

An unformed immature non-entity becomes a formed leader of world affairs. 

America rose to eminence from settlers to world leaders in four centuries. 

This force can do it in four years through this Mental attitude that surpasses Silent Will as well as Non-

Reaction. 

“I have been hearing it for years, only now it strikes me as real” is the response of a Mind which forms 

thoughts as an instrument of understanding. 

Such a Mind can desert its known position and have a peep into spiritual possibilities. 

No examples for that can be given from worldly life. 

Imagination will miserably fail. 

It will be like calling 2G, 3G auction amounts a ‘good income’. 

It has tobe experienced in its own plane and context, not explained in our context of human life and 

the plane of our lives. 

Reading The Life Divine with good comprehension develops one’s personality. 

It can create a new personality if one does not accept the process of personality development. 

In a creative moment which we call an opening, one feels a saturated richness of heart that is fullness. 

It rarely lasts more than a split second. Retain it for some seconds of wonder, the rare opportunity that gave 

you this opening at once will multiply into one hundred such opportunities. Take one of them and realise its 

full worldly worth, you will reach the reputation of the world. Beyond that you will know there is nothing in 

this world that you can seek. 

Turn around to Mother, what is the earthly maximum you will see is Mother’s minimum. 

Beyond that it is Mother’s infinite joy of variable delight, till you reach the climax where you perceive how 

the Divine enjoys. 

Long before you turn around food will reveal its rasa. 

Every woman will look like Elizabeth to Darcy. 

Every decision of yours will have the fullness of your personality weight as Mr. Bennet’s decision. 

The hundreds of false sympathies of yours will shed its character of falsehood raising your sympathy to 

compassion, often attracting grace. Their miseries that evoked your sympathy will change their 

character as psychological joy having the external power to wipe out their miseries. 

Your various ideas of accomplishment will reach others as inspirations that can implement themselves. 

Your ideas will show the tendency to become Real-Ideas. 
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The urge to do something in the world will lose its sense of urgency, as the knowledge that nothing is done 

by Man’s external initiatives dawns on you. 

It will be felt as the strength of Silence. 

Whether it reaches you as calm, quiet, peace or Silence depends on the constitution of your inner spiritual 

personality.  

Silence for an active Man, Peace for a well structured personality, calm for the restless one, quiet for the 

unstable one are the results. 

In these hours you can look inside for the process of transformation. 

Not fully perceiving it there, the outer events will indicate what you have to look for inside. 

You can also perceive the difference between spiritual capacity and surrender, one strengthening what you 

are, the other transforming. 

The result of Lydia’s wedding is understandable after the event. Before the event one cannot guess all 

the possible courses. Life is capable of avoiding, often, the result Man expects just because Man’s 

Mind is incident on it. 

Ivo Bob, Maria are the top three in the elections. We certainly do not know how they reached this ranking. 

Elections have a way of taking the last and first Man and interchanging their places. Elections act like 

Snakes and Ladders. Its rule is no rule, rather the rule determined by Man’s expectations. How one Man’s 

expectation can confirm the expectations of all contains the mystery called higher reason and logic of the 

infinite. 

There is a sweetness in the atmosphere of Mother which turns sour and bitter when Man tries to 

possess it. 

One at the ripe old age can have an illustration for each one of these rules and its perverse counterpart. 

If he is given to close observation even at a very early age of twenty he can learn it. 

It is not a perception granted to the thinking Mind. 

It is there in the subconscious coordination when supplemented with the incidence of the Superconscient. 

For one who consciously initiated both this perception is there. 

It does not go into an intellectual prose. 

It can, after a fashion, go into a poetic symbol. 

As one knows what he initiates, he can perceive it. 

That is why it is easier to accomplish a work than explain it. 

It is, as is said, explainable to those who already understand it. 

Perception of each level implies an accomplishment at a corresponding level. 

For the highest of perceptions i.e. no perception the corresponding accomplishment is the highest i.e. no 

accomplishment. 

One who is beyond any accomplishment does not perceive. 

He carries an atmosphere where everything he needs to do gets done by itself, by the force of existence. It is 

his own silent existence. 

Maya, for him, reverses its reverse action to go into apparent silence. 

Lydia, who apparently destroyed the family, elevated it to Pemberley. 

“பயைற்ற அக்கதறயாக இருப்பினும், உண்தமயாைதுதான்.” 

அதைத்து உதவியின் பிறப்பிடமாக விளங்கும் இதறவன், எந்த வித அர்த்தமுமில்லாதவர்பபால 

நம்தமச் சுற்றி எப்சபாழுதும் காத்துக் சகாண்டிருக்கிறார்.  

இதறவனுடன் மைிதனுக்கு இருக்கும் உறவுமுதறயின் உண்தமயாை நிதல இது. 

இத்ததகய சநருக்கடியில் இதறவைின் ஒரு அதடயாளமாை சவளிப்பாடு, மைிதைின் எதிர்விதை 

ஆற்றாமலிருத்தபல. 

மைிதைின் அக நிதலயிைால் இதறவன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும்பபாது, இதறவன் 

உடைடியாகச் செயல்படுகிறார்.  

மைிதைின் அத்ததகய மிகப் சபாிய நிதல மைம் எதிர்விதை ஆற்றாமலிருக்கும்படி செய்கிறது. 

சமௌை உறுதிக்கு எதிர்விதை ஆற்றாமலிருப்பது ஒரு ெக்திவாய்ந்த ஊடகம் ஆகும். 

சமௌை உறுதியின் ஆரம்ப கட்டங்களில் மற்சறாரு மைிதன் நம் எண்ணங்கதளப் பபசுவார். 

சமௌைமாக்க எந்த விருப்புறுதியும் இல்லாத நிதலயில், வாழ்வு ஒரு பமல் நிதலயில் செயல்பட 

விதழகிறது. 

புதிய திறன்களுடன் ஒரு புதிய பாிமாணம் சவளிப்படுகிறது என்று நாம் கூறுகிபறாம். 
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ஒரு பபாாில் அத்ததகய ஒரு உறுதி இல்லாமல் இருப்பதன் ஒரு முக்கியமாை நிகழ்வு, எதிர் 

அணியிைர் நமது நிதலப்பாட்தடப் பாராட்டுவதுதான். 

குமாஸ்தா பவதல கிதடக்காத ஒருவருக்கு, அவர் மைம் தயார் நிதலயில் இருக்கும்சபாழுது ஒரு 

முன்ைணி நிறுவைத்தில் ஆபீெர் பவதல கிதடப்பது வாழ்வின் ஒரு எளிய உதாரணமாகும். 

அறிவு செயல்படாத இடத்ததத் தாண்டி வருவபத அதன் அறிவுொர்ந்த விதளவாகும். 

ொியாக உருவாகாத, முதிர்ச்ெி சபறாத, முக்கியமற்ற ஒருவர், உலக விவகாரங்களில் ெிறப்பாக 

உருவாை ததலவராக மாறுகிறார். 

நான்கு நூற்றாண்டுகளில் அசமாிக்காவில் குடிபயறியவர்கள் புகழ் சபற்ற உலகத் ததலவர்களாக 

உயர்ந்தைர். 

சமௌைஉறுதி மற்றும் எதிர்விதை ஆற்றாமலிருப்பதத விஞ்சும் இந்த மைப்பபாக்கின் மூலம் 

இந்தச் ெக்தி அதத நான்கு வருடங்களில் செய்ய முடியும். 

“நான் இததப் பல வருடங்களாகக் பகட்டுக் சகாண்டிருக்கிபறன், இப்சபாழுதுதான் இது எைக்கு 

உண்தமயாகத் சதாிகிறது” என்பது புாிந்துசகாள்ளும் கருவியாக எண்ணங்கதள உருவாக்கும் 

மைதின் பதிலாகும். 

அத்ததகய மைதால் அதைால் அறியப்பட்ட நிதலப்பாட்தடக் தகவிட்டு விட்டு, ஆன்மீக 

ொத்தியங்கதளக் காண முடியும். 

இவ்வுலக வாழ்க்தகயிலிருந்து எந்த வித உதாரணங்கதளயும் அதற்கு அளிக்க முடியாது. 

கற்பதை பமாெமாகத் பதால்வி அதடயும். 

இது 2G, 3G -ன் ஏல வருமாைத்தத நல்ல வருமாைம் என்று சொல்வது பபான்றது. 

அதன் நிதலயிலும், சூழலிலும் அது அனுபவிக்கப்பட பவண்டும், மைித வாழ்வின் நமது சூழலிலும் 

நமது வாழ்வின் நிதலகளிலும் விளக்கப்படவில்தல. 

‘தி தலப் டிதவன்’-ஐ நல்ல புாிதபலாடு படிப்பது ஒருவரது ஆளுதமதய வளர்க்கும். 

ஆளுதம பமம்பாட்டின் செயல்முதறதய ஒருவர் ஏற்றுக் சகாள்ளாவிட்டால், அது ஒரு புதிய 

ஆளுதமதய உருவாக்க முடியும்.  

வாய்ப்பு எை நாம் அதழக்கும் ஒரு பதடக்கும் தருணத்தில், முழுதமயாக இருக்கும் உள்ளத்தின் 

செறிவாை வளத்தத ஒருவர் உணருகிறார். இது மிகக்குதறந்த பநரத்திற்பக நீடிக்கும். நாம் அதத 

ெில விைாடிகளுக்காை அற்புதமாகத் தக்க தவத்துக் சகாண்டால், இந்த வாய்ப்பிதை நமக்கு 

அளித்த ஒரு அாிய ெந்தர்ப்பம் உடைடியாக அது பபான்ற நூறு வாய்ப்புகளாகப் சபருகும். 

அவற்றிலிருந்து ஒன்தற எடுத்துக்சகாண்டு அதன் முழுதமயாை உலகளாவிய பயன்பாட்தட 

சவளிக்சகாண்டு வந்தால், நாம் உலகப் புகழ் சபறுபவாம். இததைத் தாண்டி உலகத்தில் நாட 

நமக்கு பவசறதுவும் இருக்காது என்பதத நாம் சதாிந்துசகாள்பவாம். 

அன்தைதய பநாக்கித் திரும்பிைால், உலகத்தில் அதிகபட்ெமாக இருப்பது அன்தையிடம் 

குதறந்தபட்ெமாக இருப்பதத நாம் பார்க்கலாம். 

சதய்வம் எவ்வாறு ெந்பதாஷத்தத அனுபவிக்கிறது என்று புாிந்துசகாள்ளும் உச்ெத்திற்கு அப்பால் 

இருப்பது, அன்தையின் மாறுபடுகிற ஆைந்தத்தின் எல்தலயற்ற ெந்பதாஷம் ஆகும். 

நாம் உணதவ ருெிக்க ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாகபவ அது அதன் ‘ரொ’தவ சவளிப்படுத்தும். 

ஒவ்சவாரு சபண்ணும் டார்ெிக்கு எலிெசபத்பபால் காட்ெி அளிப்பாள். 

நம்முதடய ஒவ்சவாரு தீர்மாைமும் திரு சபன்ைட்டின் தீர்மாைத்ததப் பபால் நமது ஆளுதமயின் 

முழுதமதயக் சகாண்டிருக்கும். 

நமது நூற்றுக் கணக்காை சபாய்யாை அனுதாபங்கள் அதன் சபாய்தமயின் குணத்தத இழந்து 

இரக்கவுணர்வாக உயர்ந்து, சபரும்பாலும் அருதள ஈர்க்கும். நமது அனுதாபங்கதள எழுப்பிய 

அவர்களது துன்பங்கள், அவர்களின் துயரங்கதளத் துதடக்க, புற ெக்திதயக் சகாண்டிருக்கும் 

மைதின் ெந்பதாஷமாக அவற்றின் தன்தமதய மாற்றி விடும்.  

ொததைதயப்பற்றிய நமது பல்பவறு கருத்துகள், தங்கதளபய செயல்படுத்திக்சகாள்ளும் 

தூண்டுதல்களாக மற்றவர்கதளச் சென்றதடயும்.  

நமது கருத்துகள் முழு எண்ணமாக மாறும் பாங்கிதைக் சகாண்டிருக்கும். 

மைிதைது புற தன்முதைப்புகளால் எதுவும் செய்யப்படுவதில்தல எனும் அறிவு நமக்கு 

உதயமாகும்சபாழுது, உலகத்தில் ஏதாவது செய்ய பவண்டும் என்கிற உந்துதல் அதன் 

அவெரத்தன்தமதய இழக்கும். 

சமௌைத்தின் வலிதமயாக அது உணரப்படும். 

அதமதி, ொந்தம், ெமாதாைம் அல்லது சமௌைம் ஆகிய வடிவத்தில் அது நம்தம வந்ததடவது, 

நமது அக ஆன்மீக ஆளுதமயின் அதமப்தபப் சபாறுத்தது.  
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ஒரு சுறுசுறுப்பாை மைிதைிடம் சமௌைமாகவும், நன்கு கட்டதமக்கப்பட்ட ஆளுதம 

சகாண்டவாிடம் அதமதியாகவும், அதமதியற்றவாிடம் சதளிவாகவும், நிதலயற்ற 

தன்தமயுதடயவாிடம் ொந்தமாகவும் வந்ததடயும். 

இந்த பநரங்களில் நாம் திருவுருமாற்றத்தின் செயல்முதறதய அகத்தில் காணலாம். 

அங்கு அதத முழுதமயாக அறிய முடியவில்தல எைில், அகத்தில் நாம் எததத் பதட பவண்டும் 

என்பதத புற நிகழ்வுகள் சுட்டிக்காட்டும்.  

ஆன்மீகத் திறன் மற்றும் ெரணாகதியின் இதடபய உள்ள பவறுபாட்தட நாம் புாிந்து 

சகாள்ளலாம், ஒன்று நமது தற்பபாததய நிதலதய வலுப்படுத்தும், மற்சறான்று திருவுருமாற்றும். 

நிகழ்வுக்குப் பின்ைர் லிடியாவின் திருமணத்தின் விதளவு புாிந்துசகாள்ளத்தக்கது. நிகழ்வுக்கு 

முன்ைால் எல்லா ொத்தியமாகக் கூடிய பபாக்குகதளயும் ஒருவரால் யூகிக்க முடியாது. மைிதைின் 

மைம் நிகழ்வில் ஆழ்ந்துள்ளதால், மைிதன் எதிர்பார்க்கும் முடிதவ வாழ்வு சபரும்பாலும் 

அளிப்பதில்தல. 

Ivo, Bob, Maria ஆகிய மூவரும் பதர்தலில் முதல் மூன்று இடங்களில் இருந்தைர். இந்த இடங்கதள 

அவர்கள் எவ்வாறு அதடந்தைர் என்பது நமக்கு நிச்ெயமாகத் சதாியவில்தல. 

பதர்தல், முதலாவது மற்றும் கதடெி பவட்பாளர்கதள இடம் மாறச் செய்யலாம். பதர்தல் 

பரமபதம்பபால் செயல்படுகிறது. அதற்கு எந்த ஒரு விதியும் கிதடயாது. மைிதைது 

எதிர்பார்ப்புகபள அதன் விதிதயத் தீர்மாைிக்கின்றை. எவ்வாறு ஒரு மைிதைது எதிர்பார்ப்பு மற்ற 

அதைவரது எதிர்பார்ப்தபயும் உறுதி செய்கிறது என்பது மர்மமாக உள்ளது. அதத உயாிய அறிவு 

மற்றும் அைந்தத்தின் அறிவு எைவும் அதழக்கலாம். 

அன்தையின் சூழலில் ஒரு இைிதம உள்ளது. அச்சூழதல மைிதன் தைக்கு உடதம 

ஆக்கிக்சகாள்ள முயலும்சபாழுது, அது சவறுப்பாகவும் கெப்பாகவும் மாறிவிடுகிறது. 

ஒரு முதியவருக்கு இந்த விதிகள் ஒவ்சவான்றிற்கும் மற்றும் அதன் எதிராைதற்கும் ஒரு 

எடுத்துக்காட்டு இருக்கும். 

இருபது வயதிலும் அவர் கூர்ந்து கவைிப்பவராக இருந்தால், அவரால் இததக் கற்றுக்சகாள்ள 

முடியும்.  

ெிந்திக்கும் மைதிற்கு இந்தப் புாிதல் இயலாது. 

பரமாத்மாவும் உடன் பெரும்சபாழுது இது ஆழ்மை ஒருங்கிதணப்பில் உள்ளது. 

இதவ இரண்தடயும் அறிந்பத ஆரம்பித்த ஒருவருக்கு இந்தப் புாிதல் உண்டு. 

இது அறிவுபூர்வமாை உதரநதடயாக மாறுவதில்தல. 

ஒரு விதமாக இது கவிதத வடிவாக மாறலாம். 

என்ை ஆரம்பிக்கிபறாம் என்று ஒருவர் அறிவதால், அவருக்கு அதத உணரவும் முடியும். 

அதைால்தான் ஒரு பவதலதய விளக்குவததவிட அததச் செய்து முடிப்பது சுலபமாக உள்ளது.  

ஏற்கைபவ இததப் புாிந்துசகாண்டிருப்பவருக்கு இததைச் சுலபமாக விளக்கலாம். 

ஒவ்சவாரு நிதலயிலும் புாிந்துசகாள்வது, அதற்குத் சதாடர்புதடய ஒரு நிதலயில் ஒரு 

ொததைதயக் குறிக்கிறது.  

மிகவும் உயர்ந்த புாிதலுக்கு, அதாவது புாிதல் இல்லாத நிதலக்கு, அதன் சதாடர்புதடய ொததை 

மிகவும் உயர்ந்ததாக இருக்கும், அதாவது ொததை இல்லாத நிதல. 

எந்த ஒரு ொததைக்கும் அப்பால் இருப்பவர் எததயும் உணருவதில்தல. 

அவர் செய்ய பவண்டிய அதைத்தும் வாழ்வின் ெக்தியால் தாைாகபவ செய்யப்பட்டு விடும் சூழதல 

அவர் தாங்கி நிற்கிறார். இது அவரது சமௌைமாை வாழ்வாகும். 

சவளிப்பதடயாை சமௌைத்திற்குச் செல்ல, அவருக்கு மாதய, அதன் ததலகீழ் நடவடிக்தகதய 

மாற்றியதமக்கிறது. 

குடும்பத்தத அழித்த லிடியா அததப் சபம்பர்லியின் நிதலக்கு உயர்த்திைாள். 

59. “Would to heaven that anything could be either said or done on my part.” 

This feeling of Darcy to his lover, is when found in ordinary situations in ordinary Man is the milk of 

human kindness. 

That, if surfaces, is the very best of humanity – humanitarianism. 

It is the ever present grace of God like the perfume of the sandalwood tree that perfumes the axe that fells it.  

It is the beauty of the joy of a love informed of powerful goodness.* 

All the spiritual determinants – Truth, goodness, knowledge, power, Beauty, Love – of Sachchidananda are 

here*combined. 

It is the very opposite of evil, ill will, rough coarseness of the low human nature. 

Mother says, entering Sri Aurobindo’s atmosphere one feels the physical sensation of soft sweetness. 
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He is Sachchidananda expressed in the subtle physical plane. 

The only thing that is concrete reality to Man is Money. 

Spending Money freely its inflow increases says Mother. 

It is one physical expression of divine sweetness. 

The lover feeling the joy of being abused by his love is another. 

The disciple sensing the intense love of the Guru in his treacherous tyranny is another. 

Positively it is in mother’s love for the child. 

The finite expanding into infinity expresses one such sensation. 

The expressions giving is receiving, grow by giving are of this kind. 

The nearest phrase in English is milk of human kindness. 

இதம், இங்கிதம் idam, ingidam, priyam in Sanskrit are so expressive. 

Goodwill for another releases such a vibration which when it touches the recipient generates joy, 

precipitates as prosperity. 

In one social sense human life here is found as a model of how Man should not live. 

Man loves the cloth that is soft and smooth, the voice that is pleasant, the manners that is inviting, the 

character that reasons. 

Wickham, in spite of organised selfishness had taken all the trouble to acquire all the human charms one 

can acquire. 

It brought him the adoration of every woman, the credit from every trader. 

We understand devotees faced with such a situation as this at once calls Mother and consecrates. 

Without exception everyone forgets Mother, consecration is out of question. 

Man knows only himself, not Mother. 

Should one awake and consecrate, the least of results is to solve the problem. 

The spirit of consecration requires the devotee to rise above the problem before consecrating. 

A problem leading Man to Mother is a primary human status. 

A problem becoming an occasion for him to go to Mother, detaching himself from it is the spirit of 

consecration. 

This meets Man in life as follows: 

1) Man consecrates a problem he cannot handle for solution. 

2) What work is very well within his capacity Man consecrates. 

3) In the latter, usually, consecration becomes a habit or ritual. 

4) Man moves the layer of habitual consciousness before he consecrates. 

5) Now he learns to do things by consecration. 

 Mother calls it learning afresh eating, writing, etc. 

These are all high consciousness status of the devotee. 

Even if he knew such status, in spite of his not doing it in the proper spirit, great results will accrue, as 

Lydia’s action opened up. 

One who works to rescue an international organisation from the morass it is in when he succeeds through 

consecration sees one hundred celestial possibilities in a global occasion. 

His learning this work through consecration will help his inner being grow in divine consciousness. 

Consecration in the ordinary sense solves the problem on hand. 

In the higher sense, it makes him consecrate his inner being first detaching himself from the problem. 

Thus his true being grows in Time and Space in divine consciousness. 

Mother speaks of such an inner experience of Hers, while Her body flew around the room four or five times 

in a minute. 

Consecration brings about the results of divine readiness in earth’s consciousness into one single Act. 

This story raises an ordinary situation to an exalted social eminence. 

It is done by a tragedy created by the irresistible physical impulse before which normal Mental norms 

shrink to assert or pronounce. 

Two hundred years after no tragedy is necessary for that transformation unless the Man who courts the 

transformation still consciously enjoys the intensity of the tragic instinct. 

Tragedy seeks the Man who seeks intensity without equipment. 

Indian Freedom needed no tragedy. 
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If anything it needed violence that could have been supplied by heroism. 

Orthodoxy is a decaying structure fed upon the intensity of death. 

In this world of human affairs even orthodoxy can clandestinely become a secular even political ideal. 

Indian Freedom emerged in The Hour of God. 

As Shankara fashioned Maya to wrest India from Buddhism Gandhiji fashioned Non-violence to secure 

freedom. 

In spite of the monumental work done to the Harijans, the core of the Spirit of orthodoxy with its dead shell 

of secularism remained intact. 

My argument gains credence by the religious fundamentalism of Islam that opposed. 

World War II cleared the obstacles of European physicality. 

So, Partition neutralized by its violence the opposition to the spirit of Freedom which is Prosperity in the 

material plane. 

It is Time for India to create a positive opening to world affairs without waiting for the forces to collect the 

intensity of another tragedy. 

The turmoil in the Muslim world is in my opinion, an extension of the founding of Pakistan in 1947. 

Pakistan rejoining India ushers in world joining in one government. 

Pakistan was founded by terrorism in politics, a natural degeneration of erstwhile rulers of India, though it 

was five hundred years ago. 

Now its dissolution is brought about by international terrorism. 

“உன்தைச் ெமாதாைம் செய்யபவா அல்லது பபெபவா என்ைால் முடிந்தால் நன்றாக இருக்கும்.” 

டார்ெிக்கு அவனுதடய காதலியிடம் ஏற்பட்ட இந்த உணர்வு, ொதாரண மைிதைிடம் ொதாரண 

ெந்தர்ப்பத்தில் காணப்படும்சபாழுது, அது மைித அன்பின் நற்குணமாகும்.  

அது பமசலழுந்தால், அது மைித குலத்தின் மிகச் ெிறப்பாைதாகும்- மைிதாபிமாைம் ஆகும். 

ெந்தை மரம் அததை சவட்டும் பகாடாலிக்கும் மணம் அளிப்பதுபபால், இது கடவுளின் நிரந்தர 

அருளாகும். 

ெக்தி வாய்ந்த நற்குணத்ததக் சகாண்ட அன்பின் ெந்பதாஷத்தின் அழகாகும் இது. 

ெச்ெிதாைந்தத்தின் உண்தம, நற்குணம், ஞாைம், ெக்தி, அழகு, அன்பு ஆகிய அதைத்து ஆன்மீக 

நிர்ணயங்களும் இங்கு ஒன்று பெர்ந்துள்ளை.  

தாழ்ந்த மைித சுபாவத்தின் தீதம, சகட்ட எண்ணம், முரடாை நயமற்ற தன்தம ஆகியவற்றின் 

பநசரதிராைது இது. 

ஸ்ரீ அரவிந்தாின் சூழலில் ஒருவர் நுதழயும்சபாழுது அவர் உடல் உணர்வில் சமன்தமயாை 

இைிதமதய உணருகிறார் என்று அன்தை கூறுகிறார். 

பகவான் சூட்சும ேடநிதலயில் சவளிப்படும் ெச்ெிதாைந்தம் ஆவார். 

மைிதனுக்கு நிதர்ெைமாை உண்தமயாக உள்ள ஒபர விஷயம் பணம் மட்டுபம ஆகும். 

பணத்தத தாராளமாகச் செலவழித்தால் பணவரவு அதிகாிக்கும் என்று அன்தை கூறுகிறார். 

இது சதய்வீக இைிதமயின் ஒரு ேடநிதல சவளிப்பாடாகும். 

காதலைால் நிந்திக்கப்படும்சபாழுது காதலி ெந்பதாஷப்படுவது மற்சறான்றாகும். 

குருவிைால் கடுதமயாக சகாடுதமப்படுத்தப்படும்சபாழுது அவரது தீவிர அன்தப ெிஷ்யன் 

உணருவது மற்சறான்றாகும்.  

பநர்மதறயாக இது ஒரு தாயார் குழந்ததயிடம் காட்டும் அன்பில் உள்ளது. 

கண்டம் அகண்டமாவது இத்ததகய ஒரு உணர்தவ சவளிப்படுத்துகிறது. 

அளிப்பது சபறுவதாகும், அளிப்பதன் மூலம் வளர்வது ஆகிய சொற்சறாடர்கள் இது பபான்றதவ. 

இதற்கு சநருக்கமாை ஆங்கிலச் சொற்சறாடர் மைிதக் கருதண.  

ெமஸ்கிருதத்தில் உள்ள இதம், இங்கிதம், ப்ாியம் ஆகிய வார்த்ததகள் மிகவும் சபாருள் 

சபாதிந்ததவ. 

மற்றவர் மீதாை நல்சலண்ணம் விடுவிக்கும் அதிர்வு, அதன் பயைாளிதயச் சென்றதடயும் 

சபாழுது, அவாிடம் ெந்பதாஷத்தத உருவாக்கி செல்வவளமாக முதிர்ச்ெி அதடகிறது. 

ஒரு ெமூகாீதியாை கண்பணாட்டத்தில் மைித வாழ்வு இங்கு மைிதன் எவ்வாறு வாழக் கூடாது 

என்பதற்கு ஒரு உதாரணமாக விளங்குகிறது. 

சமன்தமயாகவும், மிருதுவாகவும் இருக்கும் உதட, இைிதமயாை குரல், பபாற்றத்தக்க நடத்தத, 

நற்குணம் ஆகியவற்தற மைிதன் விரும்புகிறான். 

விக்காம், அவைது முதறப்படுத்தப்பட்ட சுயநலத்ததயும் மீறி, ஒருவர் சபறக்கூடிய அதைத்து 

மைித வைப்புகதளயும் சபற்றுக்சகாள்ள அதைத்து முயற்ெிகதளயும் பமற்சகாண்டான். 
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ஒவ்சவாரு சபண்ணும் அவதை விரும்பிைாள், ஒவ்சவாரு வியாபாாியும் அவதை நம்பிைர். 

இத்ததகய ஒரு சூழ்நிதலதய அன்பர்கள் ெந்திக்கும்சபாழுது உடைடியாக அன்தைதய அதழத்து 

ெமர்ப்பணம் செய்ய பவண்டும் என்பதத நாம் அறிபவாம். 

எந்த வித விதிவிலக்குமின்றி அதைவரும் அன்தைதய மறந்து விடுகின்றைர், ெமர்ப்பணம் 

என்பதற்பக இடம் இல்தல. 

மைிதன் தன்தை மட்டுபம அறிவான், அன்தைதய அல்ல. 

ஒருவர் விழிப்புடன் இருந்து ெமர்ப்பணத்தத பமற்சகாண்டால் பிரச்ெிதை தீர்வபத குதறந்தபட்ெ 

பலைாக இருக்கும். 

ெமர்ப்பணம் செய்வதற்கு முன்பப அன்பர் பிரச்ெிதைக்கு பமல் உயருவபத ெமர்ப்பணத்திற்குத் 

பததவ. 

ஒரு பிரச்ெிதை மைிததை அன்தையிடம் சகாண்டு செல்வது ஒரு ஆரம்ப மைித நிதலயாகும். 

பிரச்ெிதையிலிருந்து தன்தை விடுவித்துக் சகாண்டு அன்தைதய பநாக்கிச் செல்வதற்கு ஒரு 

பிரச்ெிதை ஒரு ெந்தர்ப்பமாக அதமவபத ெமர்ப்பணத்தின் முக்கியத்துவம் ஆகும். 

வாழ்வில் மைிததை இது கீழ்க்கண்டவாறு ெந்திக்கிறது: 

1) ஒரு பிரச்ெிதைதயக் தகயாள முடியாதசபாழுது மைிதன் அததச் ெமர்ப்பணம் செய்கிறான். 

2) தன்னுதடய திறனுக்கு உட்பட்டு இருக்கும் பவதலதய மைிதன் ெமர்ப்பணம் செய்கிறான். 

3) பின்ைர் கூறியதில் சபாதுவாக ெமர்ப்பணம் ஒரு பழக்கமாகபவா அல்லது ஒரு 

ெம்பிரதாயமாகபவா மாறுகிறது. 

4) மைிதன் ெமர்ப்பணம் செய்வதற்கு முன்பு அவைது வழக்கமாை ேீவியத்தின் ஒரு நிதலதய 

நகர்த்துகிறான். 

5) இப்சபாழுது அவன் ெமர்ப்பணத்தின் மூலம் செயல்படக் கற்றுக் சகாள்கிறான். 

இதத உண்பது எழுதுவது பபான்றவற்தறப் புதிதாகக் கற்றுக்சகாள்வததப் பபான்றது எை 

அன்தை கூறுகிறார். 

இதவ யாவும் அன்பாின் உயர் ேீவிய நிதல ஆகும். 

இத்ததகய நிதல அவனுக்குத் சதாிந்திருந்தாலும், அவன் அததச் ொியாை முதறயில் 

செய்யாவிட்டாலும், லிடியாவின் செயல் அளித்தததப்பபால அவன் சபாிய பலன்கதளப் 

சபறுவான். 

ஒரு ெர்வபதெ அதமப்தப குழப்பமாை நிதலயிலிருந்து மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவர், 

ெமர்ப்பணத்தின் மூலம் அதில் சவற்றி சபறும்சபாழுது, ஒரு உலகளாவிய ெந்தர்ப்பத்தில் நூறு 

சதய்வீகச் ொத்தியங்கதளக் காண்பார்.  

ெமர்ப்பணத்தின் மூலம் இந்த பவதலதய அவர் கற்றுக்சகாள்வது, அவருதடய அக ேீவன் 

சதய்வீக ேீவியத்தில் வளருவதற்கு உதவும். 

ொதாரணக் கண்பணாட்டத்தில் இருக்கும் ெமர்ப்பணம் தற்பபாததய பிரச்ெிதைதயத் தீர்க்கிறது. 

உயர்ந்த கண்பணாட்டத்தில், முதலில் அவதை பிரச்ெிதையிலிருந்து விடுபடச் செய்து, அவைது 

அக ேீவதை ெமர்ப்பணம் செய்ய தவக்கிறது. 

இவ்வாறு அவைது உண்தமயாை ேீவன் சதய்வீக ேீவியத்தில் காலம் மற்றும் இடத்தில் 

வளருகிறது. 

அன்தை தைது இத்ததகய ஒரு அக அனுபவத்ததப் பற்றிப் பபசுகிறார். ஒரு நிமிடத்தில் 

அன்தையின் உடல் அவரது அதறயில் நான்கு அல்லது ஐந்து முதறகள் சுற்றி வந்தது.  

ெமர்ப்பணம் பூமியின் ேீவியத்தில் சதய்வீகத் தயார் நிதலயின் பலன்கதள ஒரு செயலுக்குள் 

சகாண்டு வருகிறது.  

இந்தக் கதத ஒரு ொதாரண நிதலதமதய உயர்ந்த ெமூக பமன்தமயாக உயர்த்துகிறது. 

அடக்க முடியாத உடல் உந்துதலிைால் ஏற்பட்ட ஒரு பபராபத்தின் மூலம் இது ஏற்பட்டது. இந்த 

உந்துதலுக்கு முன்பு, ொதாரண மை சநறிமுதறகள் வலியுறுத்தபவா அல்லது சவளிப்படபவா 

தயங்குகின்றை. 

மாற்றத்தத நாடும் மைிதன், இன்ைமும் தன்தை உணர்ந்பத ஆபத்தின் உள்ளுணர்வின் தீவிரத்தத 

மகிழ்ச்ெிபயாடு அனுபவிக்க விரும்பிைாலன்றி, இருநூறு வருடங்களுக்குப் பிறகு அந்த 

மாற்றத்திற்கு எந்த ஆபத்தும் பததவப்படாது. 

பபாதிய தகுதி இல்லாமல் தீவிரத்தத நாடும் மைிததை பபராபத்து நாடுகிறது. 

இந்திய சுதந்திரத்திற்கு எந்தத் துயரமும் பததவப்படவில்தல. 

ஏபதனும் ஒரு வன்முதற பததவப்பட்டிருந்தால், அது வீரத்தைத்தால் அளிக்கப்பட்டிருக்கும். 

பதழதமவாதம், மதறவின் ெக்தியிைால் அழிந்து வரும் ஒரு கட்டதமப்பாகும். 
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மைித விவகாரங்கள் நிதறந்த இவ்வுலகில் பதழதமவாதம்கூட கள்ளத்தைமாக ஒரு மதச்ொர்பற்ற 

அல்லது அரெியல் இலட்ெியமாகக்கூட மாறலாம். 

இதறவன் வரும் தருணத்தில் இந்தியா சுதந்திரம் சபற்றது. 

புத்த மதத்திலிருந்து இந்தியாதவ மீட்பதற்காக ெங்கரர் மாதயதயத் பதாற்றுவித்ததுபபால, 

காந்திேி இந்தியா சுதந்திரம் சபறுவதற்காக அஹிம்தெதயக் தகயாண்டார். 

ஹாிேை மக்களுக்கு மிகப் சபாிய அளவில் சதாண்டு செய்தபபாதும், பதழதமவாதத்தின் தமய 

ஆர்வம், அதன் ேீவைற்ற மதச்ொர்பின்தமயுடன் உறுதியாக இருந்தது. 

இஸ்லாமிய அடிப்பதடவாதத்தின் எதிர்ப்பு எைது வாதத்திற்கு வலு பெர்க்கிறது. 

ஐபராப்பாவின் ேடநிதலத் ததடகதள இரண்டாம் உலகப் பபார் அகற்றியது. 

மற்றும் ஒரு ஆபத்தின் தீவிரத்ததச் பெகாிக்கும் ெக்திகளுக்காகக் காத்திருக்காமல், உலக 

விவகாரங்களுக்காை ஒரு பநர்மதறயாை சதாடக்கத்தத இந்தியா உருவாக்குவதற்காை பநரம் 

இது. 

முஸ்லீம் நாடுகளில் நிகழும் சகாந்தளிப்பு, 1947-ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் பதாற்றுவிக்கப்பட்டதன் 

விாிவாக்கம் என்பது எைது கருத்து. 

பாகிஸ்தான் இந்தியாவுடன் மீண்டும் இதணவது, உலக அரொங்கம் அதமவதன் முன்பைாடியாக 

இருக்கும். 

ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு நிகழ்ந்திருந்தாலும், அந்தக் காலத்து மன்ைர்களால் ஏற்பட்ட 

இயல்பாை ெீரழிவிைால் உருவாை அரெியல் பயங்கரவாதத்தால் பாகிஸ்தான் உருவாயிற்று. 

ெர்வபதெ பயங்கரவாதம் இப்சபாழுது அததக் கதலத்துவிட்டது. 

60. “That might offer consolations to such distress.” 

Pity, sympathy, compassion, grace is the gradation Mother speaks of in this regard. 

Pity shares another’s suffering nervously and suffers without relieving the sufferer, rather increasing the 

pain of the victim. 

Sympathy is emotional but cannot relieve the sufferer. 

Compassion has the power to abolish the suffering of the victim. 

Grace does not grant the right of suffering to exist. 

Pity is nervous sensation, sympathy is emotional feeling, compassion is of higher origin and grace is divine 

action without an explainable cause. 

Darcy offers sympathy that has no power to relieve Elizabeth. 

Life is so organised that infinitesimals juxtaposed cannot be of any avail to each other. One who was 

looking for the heir of a deceased partner all over England and Europe could never know she was living 

next door. The infinitesimal is the infinity in created life. Shaw speaks of the psychological distance 

between neighbours. 

Proximity of the Guru that is sought so much, in certain condition, is, for this reason, of no avail. 

இதடயறாத நிதைவு, constant remembrance is an inner faculty, cannot be increased by the fact of living 

in His Room. When Champaklal wanted a prayer, He offered, “Pray for constant remembrance”. Physical 

proximity does not ensure psychological intimacy. The wonder lies in Man turning to the Divine for 

identity. 

The determinant is whether you are outgoing or ingoing. 

In reading The Life Divine, an intellectual argument is advanced cogently throughout the book. Readers 

who follow it will feel a full satisfaction. In doing so in each chapter he goes from the physical plane to 

subtle regions and takes us to the causal world through occult planes. It is in this method His essence is 

revealed. So revealed is unity Truth, knowledge, power, Beauty, Love, Joy all the objective realities of 

subjective states of Sachchidananda. The Process of creation, Theory of Creation, the role played by Maya, 

the Becoming accepted by the Being, the evolution of Spirit from knowledge which itself evolves from 

Ignorance are detailed there. Only that one meets with the Psychic that is at a point where all the planes 

of existence meet. Otherwise we get an argument satisfactory to the intellect of the ego in the surface Mind. 

Thus the finite remains finite missing the opportunity of blossoming into infinity. Man gets locked up into 

the tiny habits of food, dress, rituals, speech, language, the various intensities of the selfish ego which are 

infinity. 

If earth prays and the Supreme answers, the Hour may be now and the immense glories of 

transformation will emerge, The Hour of God. 

Anyone can do anything at anytime is a spiritual principle. 
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The Unknown is not unknowable. (p. 13 The Life Divine ) 

In a democracy anyone can rule the country. 

Even the father who was in hibernation for twenty five years came out declared his decision and it came 

true. 

Darcy who would not look at a woman without criticising, who prevented Jane’s wedding, who despised 

Lydia was responsible for their marriages. 

The world is an integrated whole. If put in any alignment great things can precipitate at once. 

Therefore the above statements are true. 

One can do it from above or from below. 

Done from above it stays forever as Indira remained Prime Minister, as Pranab stayed in the cabinet for 

thirty years. 

Bhuvaraghavan entered the Cabinet and left it after a period forever. 

A hawker becomes a devotee, rises continuously and falls forever when the support is withdrawn. 

Anthony Eden is an example. Jeff is another example of a meteor. 

As the Hour of God is pregnant, massive, creative as the Brahman, Man too by long aspiration, 

organisation of his consciousness can become the HOUR for a moment. He will stay forever, often 

continue to grow. 

What one’s past is, what is the quality of the context he is in, who supports him, what his ideal is are all 

important, but all of them may lose all their significance if the Man moves to his centre, is steady in his 

pursuit, is mindful of his becoming a full Man and then he will come to stay in the very long course of 

Time. 

Man does have that capacity in full measure. 

It was said of Buddha when he was born that whether he remained a King or became a sannyasi, he would 

rule the world. 

Sri Aurobindo said he was the greatest Individual the world has produced. 

Mother said She saw that after a thousand years HE was all over the world as a ruling Force. 

Each field has its gifted powers. At the level of the population it is called tricks of the trade. 

Man’s way of recognising the integrality of life is seen here. 

A lawyer lost his purse in 1960. 

He was the lawyer for the pickpockets. 

He did not go to the police, but to the chief of pickpockets. 

He has a method of identifying the purse – How much was in it. 

It was five rupees fifty paise. 

The purse came at once. 

As the problem is higher up, the detail that can solve it lies lower correspondingly, Mother once found an 

M.P., denied seat, a seat in another state. It was Her way of sending to the cabinet. 

Narasimha Rao became Prime Minister by opting out of the election. 

I am advocating a knowledge by which this can be done consciously. 

One can know of ancient scores, less than trivial, rankle after several decades. 

For a devotee, it only means, it knocks on a door of psychological opportunity. 

If a newspaper should offer a great service, in spite of your offending it, its correspondent raises an 

irrational quarrel with you. 

He only removes the obstacles you have created for the paper’s service. 

Time that removes the obstacle in thirty years can yield to this knowledge. 

Our daily activities represent a principle; belong to a plane of a consciousness. 

We are free to remain anywhere – work, principle, consciousness. 

Knowledge raises Man.  

Man enjoys being where he is, rather than rising. 

To be stationary, one enjoys repetition of the known, instead of adventuring in the unknown. 

We often find ourselves in a work of one hour for several hours. 

It is the taste of being what one is. 

New experience is interesting. 

One seeks in friendship. 
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Equally old experience becomes richer as days pass by. 

He who outlives an experience gives up that particular activity. 

There is no work that does not reveal the infinite for one who seeks It. 

“இத்தனகய துயரத்திற்கு அது ஆறுதல் அைிக்கலாம்.” 
இந்த விஷயத்னதப் சபாறுத்த மட்டில் அன்னன ஜபசுவது இரக்கம், அனுதாபம், கருதண, அருள் 

ஆகியவற்றின் வாினெக்கிரமங்கள் ஆகும். 
இரக்கம், துன்பப்படுபவருக்கு நிவாரணம் அைிக்காமல், அவரது வலினய அதிகாிக்கச் செய்து, 

அச்ெத்துடஜனஜய மற்றவரது துன்பத்னதப் பகிர்ந்துசகாள்கிறது. 
இரக்கம் உணர்வுபூர்வமானது, ஆனால் துன்பப்படுபவனர துன்பத்திலிருந்து விடுவிக்காது. 
கருதணக்கு பாதிக்கப்பட்டவாின் துயரத்னத அைிக்கும் ெக்தி உண்டு. 
அருள் துன்பத்திற்கு இடம் அைிப்பஜத இல்னல. 
இரக்கம்- ஒரு பதற்றமான உணர்ச்ெி, அனுதாபம்- உணர்வுபூர்வமான உணர்வு, கருதண- உயர்ந்த 

நினலயிலிருந்து எழுவது, அருள்- விைக்கக்கூடிய ஒரு காரணம் இல்லாத சதய்வீகச் செயலாகும். 
டார்ெி வைங்கும் அனுதாபம் எலிெசபத்திற்கு ெமாதானம் அைிக்கப் ஜபாதுமானதாக இல்னல. 
அடுத்தடுத்து இருக்கும் மிகச் ெிறிய விஷயங்கள் ஒன்றுக்சகான்று எந்த வித பயனும் இல்லாத 

அைவிற்கு வாழ்வு முனறப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இறந்துவிட்டிருந்த பங்குதாராின் வாாிசுக்காக 

இங்கிலாந்திலும், ஐஜராப்பாவிலும் ஜதடிக் சகாண்டிருந்தவருக்கு அவள் பக்கத்து வீட்டிஜலஜய 

இருப்பது சதாியவில்னல. ெிருஷ்டிக்கப்பட்ட வாழ்வில் மிகச் ெிறியஜத அனந்தமாகும். அண்னட 

வீட்டார்கள் இனடஜய இருக்கும் மன அைவிலான தூரத்னதப் பற்றி சபர்னார்ட் ஷா ஜபசுகிறார்.  
இந்த ஒரு காரணத்திற்காகஜவ குருவின் அருகானமயிஜலஜய இருக்க ஜவண்டும் என்று நாம் மிகவும் 

விரும்புவது ெில ெந்தர்ப்பத்தில் பலன் எதுவும் அைிக்காது. 
இனடயறாத நினனவு ஒரு அக ஆற்றல் ஆகும், பகவான் அனறயில் வாழ்வதாஜலஜய அந்தத் திறன் 

அதிகாிக்காது. ஒரு பிரார்த்தனனக்காக ெம்பக்லால் ஜவண்டியசபாழுது, பகவான் அவாிடம் 

“இனடயறாத நினனவு ஜவண்டும்” என்று பிரார்த்திக்கச் சொன்னார். அருகானமயிஜலஜய இருப்பது 

மனாீதியான சநருக்கத்னத உறுதிப்படுத்தாது. அனடயாைப்படுத்திக் சகாள்வதற்காக இனறவனன 

ஜநாக்கி மனிதன் திரும்புவதில்தான் ஆச்ொியம் அடங்கியுள்ைது. 
நாம் சவைிப்பனடயாக இருக்கிஜறாமா அல்லது அதற்கு எதிராக இருக்கிஜறாமா என்பஜத 

நிர்ணயிக்கிறது. 
‘தி னலப் டினவன்’-ஐ படிக்கும்சபாழுது ஒரு அறிவுபூர்வமான வாதம் இப்புத்தகம் முழுவதிலும் 

வலினமயுடன் எடுத்துச் சொல்லப்பட்டுள்ைனதக் காண்கிஜறாம். இனதப் படிப்பவருக்கு இது முழு 

திருப்தினய அைிக்கும். இவ்வாறு படிக்கும்சபாழுது ஒவ்சவாரு அத்தியாயமும் இது நம்னம ேட 

நினலயிலிருந்து சூட்சும நினலக்கும், மனறபுலனான நினலகைின் வைியாக காரண உலகத்திற்கும் 

எடுத்துச் செல்கிறது. இந்த முனறயில்தான் பகவானின் ொராம்ெம் சவைிப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.  
ஒற்றுனம, ெத்தியம், ஞானம், ெக்தி, அைகு, அன்பு, மகிழ்ச்ெி, ெச்ெிதானந்தத்தின் அக நினலகைின் 

அனனத்து புற உண்னமகளும் இவ்வாறு சவைிப்பட்டுள்ைன. ெிருஷ்டியின் செய்முனற, 

ெிருஷ்டியின் தத்துவம், மானயயின் பங்கு, அெத்னத ஏற்றுக்சகாண்ட ெத், அறியானமயிலிருந்து 
சவைிவரும் ஞானத்திலிருந்து சவைிப்படும் ஆன்மா ஆகியனவ இங்கு விவாிக்கப்பட்டுள்ைன. 
வாழ்வின் நினலகள் அனனத்தும் ெந்திக்கும் இடத்தில் ஒருவர் னெத்தியத்னதச் ெந்திக்கிறார். 
இல்னலசயனில் ஜமல் மனதில் அகந்னதயின் அறிவுக்குத் திருப்தி அைிக்கும் வனகயில் நமக்கு ஒரு 

வாதம் கினடக்கிறது. இவ்வாறு கண்டம், அகண்டமாக மாறும் வாய்ப்பினன இைந்து கண்டமாகஜவ 

சதாடர்கிறது. உணவு, உனட, ெம்பிரதாயங்கள், ஜபச்சு, சமாைி ஆகிய ெிறு பைக்கங்கைிலும், 

சுயநலமான அகந்னதயின் அனந்தமான பல்ஜவறுத் தீவிரங்கைிலும் மனிதன் கட்டுண்டு 

இருக்கிறான். 
உலகம் பிரார்த்தனன செய்து இனறவன் பதிலைிக்கிறான் எனில், அந்த ஜநரம் தற்சபாழுதாக 

இருக்கும், திருவுருமாற்றத்தின் அைவற்ற சபருனமகள் சவைிப்படும், இதுஜவ இனறவன் வரும் 

தருணம் ஆகும். 
எவர் ஜவண்டுசமன்றாலும், எனத ஜவண்டுசமன்றாலும், எப்சபாழுது ஜவண்டுசமன்றாலும் 

செய்யலாம் என்பது ஒரு ஆன்மீகத் தத்துவம். 

அறியமுடியாதது அறியமுடியாததல்ல.(p. 13 The Life Divine ) 

மக்கைாட்ெியில் எவர் ஜவண்டுசமன்றாலும் நாட்னட ஆைலாம். 
இருபத்தி ஐந்து வருடங்கைாகத் தனினமயில் இருந்த அவளுனடய தந்னத சவைியில் வந்து 

தன்னுனடய முடினவத் சதாிவித்தார், அது உண்னமயாயிற்று. 
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விமர்ெிக்காமல் எந்த ஒரு சபண்னணயும் பார்க்காத, ஜேனுனடய திருமணத்னதத் தடுத்து நிறுத்திய, 

லிடியானவ சவறுத்த டார்ெிஜய, அவர்கள் மூவரது திருமணத்திற்கும் காரணமாக விைங்கினான்.  
உலகம் ஒரு ஒருங்கினணப்பட்ட முழுனமயாகும். உயர்ந்த விஷயங்கள் எந்த விதமாக 

அனமக்கப்பட்டாலும் உடனடியாக முழுனம அனடந்து விடும். ஆதலால் ஜமற்கூறிய கூற்றுகள் 

உண்னமயானனவ.  
ஒருவர் இனத ஜமலிருந்தும் செய்யலாம், கீைிருந்தும் செய்யலாம். 
ஜமலிருந்து செய்தால், இந்திரா காந்தி பிரதம மந்திாியாக இருந்தனதப்ஜபால், பிரணாப் முகர்ேி 

முப்பது வருடங்கைாக மந்திாி ெனபயில் இருந்தனதப்ஜபால் நினலத்து நிற்கும். 
பூவராகவன் மந்திாி ெனபயில் நுனைந்து, ஒரு கால கட்டத்திற்குப் பிறகு நிரந்தரமாக விலகினார். 
சதருவில் திாிந்து வியாபாரம் செய்பவர் அன்பராகிறார், சதாடர்ந்து முன்ஜனறுகிறார், ஆதரனவ 

விலக்கியவுடன் நிரந்தரமாக ஜதால்வி அனடகிறார். 
Anthony Eden ஒரு உதாரணமாவார். Jeff இவ்வாறு உயர்ந்து வீழ்ந்ததற்கு மற்சறாரு 

உதாரணமாவார். 
இனறவன் வரும் தருணம் பிரம்மனனப்ஜபால் நினறவாகவும், சபாிதாகவும், பனடக்கும் 

திறனுடனும் இருப்பதால், மனிதனும் அவனது நீண்ட ஆர்வத்தாலும், அவனது ேீவியத்தின் 

அனமப்பினாலும் ஒரு க்ஷணத்திற்கு ‘அந்த ஜநரமாக’ மாறலாம். அவன் நிரந்தரமாக அவ்வாறு 

இருப்பான், சபரும்பாலும் சதாடர்ந்து வைருவான். 
ஒருவாின் கடந்த காலம் என்ன, அவன் இருக்கும் நினலயின் தரம் என்ன, யார் அவனன 

ஆதாிக்கிறார், அவனுனடய இலட்ெியம் என்ன ஆகிய அனனத்தும் முக்கியமானனவ, ஆனால் 

மனிதன் அவனுனடய னமயத்திற்கு நகர்ந்து, அவனுனடய முயற்ெியில் உறுதியாக இருந்து, ஒரு 

முழு மனிதனாக மாற விரும்பினால், அனவ அனனத்தும் அவற்றின் எல்லா முக்கியத்துவத்னதயும் 

இைந்து, நீண்ட நாட்களுக்கு அவனது இடத்தில் நினலத்திருப்பான். 

மனிதனுக்கு அந்தத் திறன் முழு அைவில் உண்டு. 
புத்தர் பிறந்தஜபாது, அவர் அரெராக இருந்தாலும் ொி அல்லது ென்னியாெியாக மாறினாலும் ொி, 

அவர் உலனக ஆள்வார் என்று கூறப்பட்டது. 
உலகம் அைித்துள்ை மிகச் ெிறந்த மனிதன் புத்தர் என ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறியுள்ைார். 
ஆயிரம் வருடங்களுக்குப் பிறகு பகவான் உலனக ஆளும் ெக்தியாக இருப்பனத அன்னன  
பார்த்ததாகக் கூறியுள்ைார். 
ஒவ்சவாரு துனறக்கும் அதன் திறனம வாய்ந்த ெக்திகள் உண்டு. மக்கைது நினலயில் அது 

வியாபாரத் தந்திரம் என அனைக்கப்படுகிறது. 
வாழ்வின் ஒருங்கினணப்னப மனிதன் சதாிந்துசகாள்வதற்கான வைி இங்கு காணப்படுகிறது. 
1960-ல் ஒரு வக்கீல் தனது பர்னை இைந்தார். 
ஜேப்படித் திருடர்கைின் வக்கீல் அவர். 
அவர் ஜபாலீெிடம் செல்லவில்னல, ஜேப்படித் திருடர்கைின் தனலவனிடம் சென்றார். 
பர்னை அனடயாைம் காண்பதற்கும், அதில் எவ்வைவு பணம் இருந்தது என்பனதக் 

கண்டுபிடிப்பதற்கும் அவன் ஒரு முனறனயக் னகயாள்வான். 
அதில் ஐந்து ரூபாய், ஐம்பது னபொ இருந்தது. 
பர்ஸ் உடனடியாகக் னகக்கு வந்தது. 
பிரச்ெினன உயர்ந்ததாக இருக்கும்சபாழுது, அனதத் தீர்க்கும் விவரம் அதற்ஜகற்ற தாழ்ந்ததில் 

உள்ைது. ஒரு M.Pக்கு ஒரு இடத்தில் ஜதர்தலில் இடம் மறுக்கப்பட்டசபாழுது, அன்னன அவருக்கு 

ஜவசறாரு மாநிலத்தில் இடம் வைங்கச் செய்தார். 
ஜதர்தலில் ஜபாட்டியிடாமல் விலகி நின்று நரெிம்மராவ் பிரதம மந்திாியானார். 
இனதத் தன்னுணர்ஜவாடு செய்வதற்கான ஒரு அறினவ நான் பாிந்துனரக்கிஜறன். 
பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் மனனத உறுத்திக்சகாண்டிருக்கும் அற்பமான 
பனைய விஷயங்கனை ஒருவர் அறிந்திருக்கலாம். 
அன்பனரப் சபாறுத்த அைவில் இது மனாீதியான ஒரு வாய்ப்பினன அைிக்கிறது.  
நமது அவமதிப்னபயும் மீறி, ஒரு செய்தித்தாள் ஒரு சபாிய ஜெனவனய வைங்க ஜவண்டும் 

எனும்ஜபாது, அதன் நிருபர் நம்முடன் அர்த்தமற்ற ஒரு ெச்ெரனவ எழுப்புகிறார். 
செய்தித்தாள் செய்யும் ஜெனவக்கு நாம் எழுப்பிய தனடகனை அவர் நீக்க மட்டுஜம செய்கிறார். 
முப்பது ஆண்டுகைில் தனடனய நீக்கும் ஜநரம் இந்த அறிவுக்கு வைி வகுக்கும். 
நமது அன்றாட செயல்பாடுகள் ஒரு தத்துவத்னதக் குறிக்கிறது; அது ஒரு ேீவியத்தின் ஒரு 

நினலனயச் ொர்ந்தது. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

207 

 

ஜவனல, சகாள்னக, ேீவியம் என்று எங்கு ஜவண்டுசமன்றாலும் இருப்பதற்கு நமக்கு உாினம 

உண்டு. 
ஞானம் மனிதனன உயர்த்துகிறது. 
தான் உயர்வனதக் காட்டிலும், இருக்கும் இடத்திஜலஜய இருப்பதில் மனிதன் 

ெந்ஜதாஷமனடகிறான்.  
ஒருவர் ஒஜர நினலயில் இருப்பதன் மூலம் சதாியாத ஒன்னற துணிச்ெலுடன் எதிர்சகாள்வனதவிட, 

சதாிந்த ஒன்னறஜய மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிப்பனத விரும்புகிறார்.  
ஒரு மணி ஜநர ஜவனலக்கு நாம் பல மணி ஜநரம் எடுத்துக்சகாள்வனதப் பல ஜநரங்கைில் 

பார்க்கிஜறாம். 
நாம் இருக்கும் நினலயின் ருெியாகும் இது. 
புதிய அனுபவம் சுவாரெியமாக இருக்கிறது. 
ஒருவர் நட்பில் இனத நாடுகிறார். 
நாட்கள் செல்லச் செல்ல பனைய அனுபவமும் வைம் உனடயதாக மாறுகிறது. 
ஒரு அனுபவத்னதக் கடந்து நிற்பவர் அந்தக் குறிப்பிட்ட செயல்பாட்னடக் னக விடுகிறார். 
அனந்தத்னத நாடுபவருக்கு அனத சவைிப்படுத்தாத எந்த ஜவனலயும் இல்னல. 

61. “But I will not torment you with vain wishes.” 

Nothing the Unknowable offers is vain wishes. 

In fact the Unknowable offers Nothing or ALL in the sense the Unknowable formulate Itself to the human 

consciousness. 

It is for the human consciousness to formulate its wishes. 

Man does have a capacity to move towards an ideal, if not the ideal of the unknowable. 

The rule of not giving up in the middle if followed in the spirit of slow and steady wins the race, can 

be found to reach the human and finally the ideal of the Unknowable.  

The secret of success in yoga lies in the two 

  — do not give up 

  — be steady, if slow. 

One can start with the Minimum and rise steadily upwards. 

Darcy did not promise her anything, perhaps, because, he was himself not sure of finding Lydia. 

Obviously he had decided to do his very best. 

Incidentally, he who does the most promises not even the least. 

Sri Aurobindo never asked anyone to do this yoga. 

He did not try to float an Ashram around Him. 

He did His best, accepted what help ever offered to Him. 

Mother came. 

As He never asked for help, he never refused what SHE suggested. 

She proposed an Ashram and He accepted it. 

They said the Ashramites did the yoga subconsciously; perhaps it could be begun only from where 

the sadhaks were. 

We see Mother has gone beyond Him to the limit at which Her body was burning. 

He did succeed with the descent of 1956. 

She saw the Superman consciousness organising himself into a person. 

We can know anything only in the subtle consciousness of the subliminal. 

Exactly these are the moments when one’s major attitudes are formed.  

After an election defeat, the candidate reevaluates his ideals and attitudes. 

They are decisive negative occasions. 

After victory in election, one finds a more significant occasion. 

Partly he loses his moorings. His ambition is energized. It runs riot. 

In many it passes; in some it arrives at a settled attitude. That is his ruin. 

Failure or victory is characteristic. 

Victory is more unsettling to one’s character. 

The steadying influence of retrospection of failure is not there after victory. 

Rather victory has an unsteadying effect on the character. 

At whatever level, Man loves to command his situation. 
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That is what everyone seeks. 

But it shuts out progress, tempts one to level off. Challenge keeps the fire alive. Security allows leveling 

off. 

In The Agenda, Mother, at every critical stage insists on going ahead. 

In Her walk on Sri Aurobinbo’s veranda She speaks of Krishna following Her. Later it was  

Sri Aurobindo. She felt the Blessings of It.  

Catching Her Thought, He stopped coming! lest She level off. 

In Her yoga She evolved from Krishna’s consciousness to Sri Aurobindo’s. 

Sri Aurobindo would not let Her level off even there. 

She was to evolve further to Her own consciousness as She had crossed Him in Her yoga. 

As long as She was treading the path He had hewn, it was not fire and terror. 

Paths beyond were dangerous full of terrific pain. 

The Unity He begins in Reality and Integral knowledge He completes developing in the fourteen 

chapters. In the next chapter He has the Absolute express in Life.  

In the third chapter the Unity is that of the subconscient and the Superconscient.  

It is followed in the next chapter by raising the Superconscient to the Transcendent. Next He speaks of 

removing the seven ignorances making knowledge fully free. Perhaps up to this, this still belongs to the 

surface Mind yet. Beyond it is rebirth, taking Life before birth and after death. 

Darcy and Elizabeth are nonplussed. Life has hit both of them hard. 

Devotees open Savitri at such moments. 

Doing so now, one comes upon the line ‘Retribution smites an incarnate God’. 

What does the line tell the devotee about Darcy and Elizabeth? 

Interpretation of Savitri lines will often be self-evident, at other times recondite. 

What arrives at the right interpretation is one’s own sincerity. 

How sincere one is will be confirmed by the outcome of the event. 

Man is the incarnate God. Here it is the devotee, Darcy, Elizabeth. 

Mother says all will is ill-will, i.e. Man’s present consciousness is evil consciousness. 

If the devotee sees he is evil, how does opening Savitri help him. 

Basically, when Man turns to Mother, the result is always progress to God i.e. Good. 

Now that the devotee realises he is evil what will he do? 

The answer is consecration transforms evil into good. 

In the case of Elizabeth, Darcy’s letter helped her to give up Wickham. 

In the case of Darcy, the elopement helped him who had already turned the corner rise to greater heights 

of good – a journey to God. 

The devotee, at the given moment, consecrating himself or the issues on hand, will find his evil 

consciousness transformed into Good. 

There are occasions when Man discovers himself to be evil when this fits. 

There are other occasions when a devotee is undergoing transformation under an evil guru or a hostile 

colleague working for him in a village of organised falsehood. 

Consecration for the devotee, life outcome for the characters in the story, will show who benefits or 

who is affected. 

The affected party – Elizabeth, Darcy – is the evil. 

Consecration transforms the evil – the event (Lydia’s action) is transformed. 

Or it shows who is to transform. 

For the devotee his evil, he can see, will be transformed. 

Or not, consecration will show at what point the devotee must give up his clinging to evil. 

In either case consecration is unfailing. 

In life a right step acts like consecration. 

Mr. Bennet’s decision to act is one like that. 

It is his consecration. He was relieved in his conscience. 

“ஆனால் நான் பயனற்ற விருப்பங்கனைக் கூறி உன்னனக் கஷ்டப்படுத்த விரும்பவில்னல.” 

பிரம்மம் அைிப்பது எதுவுஜம பயனற்ற விருப்பங்கள் அல்ல. 
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உண்னமயில் பிரம்மம் எனதயுஜம அைிப்பதில்னல, அல்லது பிரம்மம் தன்னனஜய மனித 

ேீவியத்திற்கு வடிவனமத்துக்சகாள்கிறது என்ற சபாருைில் அனனத்னதயுஜம அைிக்கிறது. 

தனது விருப்பங்கனை வடிவனமத்துக்சகாள்வது மனித ேீவியத்தின் ஜவனலயாகும். 

பிரம்மத்தின் இலட்ெியத்னத ஜநாக்கி இல்லாவிடினும், ஒரு இலட்ெியத்னத ஜநாக்கிச் செல்லும் 

திறனன மனிதன் சகாண்டிருக்கிறான். 

விஜவகஜம சவற்றினயத் தரும் என்ற கருத்தின் அடிப்பனடயில் நடுவில் நிறுத்தக்கூடாது என்ற 

விதினயப் பின்பற்றினால் மனித குலத்தின் இலட்ெியத்னதயும், இறுதியில் பிரம்மத்தின் 

இலட்ெியத்னதயும் அனடயலாம். 

ஜயாகத்தின் சவற்றிக்கான இரண்டு இரகெியங்கள்,  

-நடுவில் நிறுத்தக் கூடாது 

-நிதானத்துடன் ெீராக இருக்க ஜவண்டும். 

குனறந்தபட்ெத்திலிருந்து ஒருவர் ஆரம்பித்து படிப்படியாக உயரலாம். 

டார்ெி எந்தவித உறுதினயயும் எலிெசபத்திற்கு அைிக்கவில்னல, அவனுக்ஜக லிடியானவக் 

கண்டுபிடிப்பதில் நம்பிக்னக இல்லாததால் அவ்வாறு இருந்திருக்கலாம். 

ஆனால் அவன் தன்னால் இயன்ற அைவுக்கு முயற்ெி செய்யத் தீர்மானித்திருந்தான். 

அதிக அைவில் செயல்படுபவர் குனறந்த அைவு வாக்குறுதினயயும் அைிப்பதில்னல. 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் இந்த ஜயாகத்னதச் செய்ய எவனரயும் பணிக்கவில்னல. 

தன்னனச் சுற்றி ஒரு ஆெிரமம் அனமக்க அவர் விரும்பவில்னல. 

அவர் தன்னால் முடிந்த ெிறந்தனதச் செய்தார், அைிக்கப்பட்ட உதவிகனைப் சபற்றுக் சகாண்டார். 

அன்னன வந்தார். 

பகவான் எந்தவித உதவினயயும் ஜகட்காததுபபால, அன்னன பாிந்துனரத்தனத ஒருஜபாதும் அவர் 

மறுக்கவும் இல்னல.  

அன்னன ஆெிரமம் அனமக்க விரும்பினார், பகவான் அனத ஏற்றுக் சகாண்டார். 

ஆெிரமவாெிகள் ஆழ்மனதில் ஜயாகத்னதச் செய்து வந்தனர் என்று கூறப்படுகிறது; எங்கு 

ொதகர்கள் உள்ைனஜரா அங்குதான் ஜயாகம் சதாடங்கப்படலாம் ஜபாலும். 

தனது உடல் எாியும் அைவிற்கு பகவானனத் தாண்டி அன்னன சென்றுள்ைார் என்பனத நாம் 

காண்கிஜறாம். 

1956-ஆம் ஆண்டு ெத்திய ேீவியம் புவியில் இறங்கியதன் மூலம் பகவானுக்கு சவற்றி கினடத்தது. 

சூப்பர்ஜமனுனடய ேீவியம், ஒரு மனிதனாகத் தன்னன முனறப்படுத்திக் சகாண்டனத அன்னன 

கண்டார். 

அடிமனதின் சூட்சும ேீவியத்தில்தான் நம்மால் எனதயும் அறிந்துசகாள்ை முடியும். 

ஒருவரது முக்கிய மனப்பான்னமகள் உருவாகும் ொியான தருணங்கைாகும் இனவ. 

ஒரு ஜதர்தல் ஜதால்விக்குப் பிறகு ஜவட்பாைர் தன்னுனடய இலட்ெியங்கள் மற்றும் 

மஜனாபாவங்கனை மறுபாிெீலனன செய்துசகாள்வார். 

அனவ தீர்மானம் செய்யும் ஆற்றலுனடய எதிர்மனறயான ெந்தர்ப்பங்கைாகும். 

ஜதர்தலில் சவற்றி சபற்றவுடன், ஜமலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு ெந்தர்ப்பத்னத ஒருவர் 

காண்கிறார். 

ஓரைவிற்கு அவர் தனது ஸ்திரத்தன்னமனய இைக்கிறார். அவருனடய ஆர்வம் ெக்தி சபறுகிறது. 

தனது கட்டுப்பாட்னட இைக்கிறார். 

பலாிடம் அது கடந்து செல்கிறது. ெிலாிடம் அது ஒரு நினலயான மனப்பான்னமனய அனடகிறது. 

அதுஜவ ஒருவரது அைிவாகிறது. 

ஜதால்விஜயா அல்லது சவற்றிஜயா ஒரு தனி ெிறப்பியல்புனடயது. 

சவற்றிஜய ஒருவரது குணாதிெயத்னத அதிக அைவில் பாதிக்கிறது. 

ஜதால்விக்குப் பின் அனதப்பற்றி நினனத்துப் பார்ப்பதுஜபால், சவற்றிக்குப் பின் நினனத்துப் 

பார்ப்பதில்னல. 

ஆனால் சவற்றி ஒருவரது குணாதிெயத்தில் உறுதியற்ற பாதிப்னப உண்டாக்கும். 

எந்த நினலயாக இருந்தாலும், மனிதன் அவனது சூைலில் ஆதிக்கம் செலுத்த விரும்புகிறான். 

அனனவரும் நாடுவது அனதஜய. 

ஆனால் இது முன்ஜனற்றத்னதத் தடுத்து நிறுத்தி விடுகிறது, ஒருவனர ஒஜர நினலயில் ஜதங்கி 

விடச் செய்கிறது. ெவால் தீவிரத்னதத் தணிக்காமல் னவக்கிறது. பாதுகாப்பு ஒஜர நினலயில் 

ஜதங்கி விடுவனத அனுமதிக்கிறது. 

அசேண்டாவில், அன்னன ஒவ்சவாரு முக்கிய கட்டத்திலும் முன்ஜன செல்ல வலியுறுத்துகிறார். 
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ஸ்ரீ அரவிந்தாின் வராண்டாவில் அன்னன நடக்கும்சபாழுது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னனப் பின் 

சதாடர்ந்து வந்ததாக அன்னன கூறியுள்ைார். பின்னர் அவர் ஸ்ரீ அரவிந்தராக மாறினார். அதன் 

ஆெினய அன்னன உணர்ந்ததாகக் கூறி இருக்கிறார். 

அன்னனயின் எண்ணத்னத உணர்ந்த பின், அன்னன ஒஜர நினலயில் தங்காதபடி, பகவான் பின் 

சதாடருவனத நிறுத்தி விட்டார்.  

அன்னனயின் ஜயாகத்தில், அன்னன கிருஷ்ணரது ேீவியத்திலிருந்து ஸ்ரீ அரவிந்தாின் 

ேீவியத்திற்கு உயர்ந்தார். 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் அங்கும்கூட அன்னனனயத் ஜதக்கமனடய அனுமதிக்கவில்னல. 

அன்னன தனது ஜயாகத்தில் பகவானனக் கடந்து சென்றுவிட்டதால் தனது ேீவியத்தின் நினலக்பக 

அன்னன பமலும் உயர ஜவண்டி இருந்தது. 

பகவான் வகுத்த பானதயில் அன்னன சென்றவனர, அது சநருப்பாகவும் இல்னல, பயங்கரமாகவும் 

இல்னல. 

அதற்கு அப்பால் உள்ை பானதகள் அபாயகரமாகவும், தீவிர ஜவதனன நினறந்ததாகவும் இருந்தன. 

‘Reality and Integral knowledge’-ல் ஒற்றுனமனயப்பற்றி பகவான் ஆரம்பித்துள்ைனத பதினான்கு 

அத்தியாயங்கைில் பூர்த்தி செய்கிறார். அடுத்த அத்தியாயத்தில் வாழ்வில் சவைிப்படும் 

பிரம்மத்னதப் பற்றிக் கூறுகிறார். 

மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஆழ்மனம் மற்றும் பரமாத்மாவின் ஒற்றுனமனயப் பற்றி 

விைக்கப்பட்டுள்ைது. 

அடுத்த அத்தியாயத்தில் பரம்சபாருள் பிரம்ம நினலக்கு உயருவனதப் பற்றி உள்ைது. அடுத்து 

அறினவ முழுனமயாக்க ஏழு அறியானமகனை நீக்குவனதப் பற்றிப் ஜபசுகிறார். 

இந்தக் கட்டம்வனர, இது இன்னமும் ஜமல்மனதிற்குாியதாக இருக்கிறது. இதனனத் தாண்டி 

மறுபிறப்பு உள்ைது, பிறப்புக்கு முன்னும் இறப்பிற்குப் பின்னுமாை வாழ்னவப் பற்றிக் கூறுகிறது. 

டார்ெியும், எலிெசபத்தும் குைம்பிய நினலயில் இருந்தனர். வாழ்வு அவர்கள் இருவனரயும் 

கடுனமயாகத் தாக்கியிருந்தது. 

அன்பர்கள் இத்தனகய நினலயில் ‘ொவித்ாி’- தயத் திறந்து படிப்பர். 

இப்சபாழுது இவ்வாறு செய்னகயில் ஒருவருக்குக் கண்ணில்பட்ட வாி, ‘திரு அவதாரம் எடுத்துள்ை 

கடவுனை கடும் தண்டனன தாக்குகிறது’ என்பதாகும். 

இந்த வாி டார்ெி மற்றும் எலிெசபத்னதப் பற்றி அன்பருக்குக் கூறுவது என்ன? 

சபரும்பாலும் ‘ொவித்ாி’யில் உள்ை வாிகள் சதைிவாக விைக்குவதாக இருக்கும், மற்ற ெமயங்கைில் 

குைப்பமாக இருக்கும். 

ொியான விைக்கம் கினடப்பது நம்முனடய உண்னமனயப் சபாறுத்தது.  

நிகழ்வின் வினைவு, ஒருவர் எந்த அைவிற்கு உண்னமயாக இருக்கிறார் என்பனத உறுதி செய்யும். 

மனிதன் இனறவனின் அவதாரம் ஆவான். இங்கு அது அன்பர், டார்ெி மற்றும் எலிெசபத் ஆவர். 

எல்லா எண்ணங்களும் சகட்ட எண்ணங்கஜை, அதாவது மனிதனது தற்சபாழுனதய ேீவியம் 

தீங்கான ேீவியமாகும் என்று அன்னன கூறுகிறார்.  

ஒரு அன்பர் தான் தீங்கானவர் என்பனத உணர்ந்தால், ‘ொவித்ாி’னயப் பிாித்துப் படிப்பது எந்த 

விதத்தில் உதவும். 

அடிப்பனடயில் மனிதன் அன்னனயிடம் வரும்சபாழுது கடவுனை ஜநாக்கி முன்ஜனறுகிறான், 

அதாவது நல்ல பலனஜய சபறுகிறான். 

தான் சகட்டவன் என்று அன்பர் உணரும்சபாழுது அவன் என்ன செய்வான்? 

ெமர்ப்பணம் சகட்டனத நல்லதாக மாற்றும் என்பதுதான் பதில். 

எலிெசபத் விஷயத்தில் டார்ெியின் கடிதம் அவனை விக்கானமக் னகவிட னவத்தது. 

டார்ெியின் விஷயத்தில், ஏற்கனஜவ மாறியிருந்த அவனன லிடியாவின் ஓடிப்ஜபாகும் செயல் 

ஜமலும் நன்கு உயருவதற்கு உதவியது. அது இனறவனன ஜநாக்கிய ஒரு பயணமாக இருந்தது. 

அன்பர், ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில், தன்னனஜயா அல்லது தனது பிரச்ெினனனயஜயா 

ெமர்ப்பணம் செய்யும்ஜபாது, தனது தீங்கான ேீவியம் நல்ல விதமாக திருவுருமாறுவனதக் 

காண்பார். 

இது சபாருத்தமாக இருக்கும்சபாழுது, தான் தீங்காக இருப்பனத மனிதன் கண்டுபிடிக்கும் 

ெந்தர்ப்பங்கள் உள்ைன. 

ஒரு தீய குருவின் கீஜைா அல்லது முனறப்படுத்தப்பட்ட சபாய்னமனயக் சகாண்டிருக்கும் பனகனம 

உணர்வு சகாண்ட உடன் ஜவனல செய்பவாின் கீஜைா ஒரு அன்பர் மாற்றத்திற்கு உள்ளாகிறார். 

அன்பருக்குச் ெமர்ப்பணமும், இக்கனதயிலுள்ை பாத்திரங்கைின் வாழ்வின் முடிவும், யார் பலன் 

சபறுகிறார் அல்லது யார் பாதிப்பனடகிறார் என்பனதக் காட்டும். 
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பாதிப்பனடந்தவர்கள்- எலிெசபத்தும், டார்ெியும்- தீங்கானவர் ஆவர். 

ெமர்ப்பணம் தீனமனயத் திருவுருமாற்றுகிறது- நிகழ்வு (லிடியாவின் செயல்) திருவுருமாறியது. 

அல்லது இது யார் மாற ஜவண்டும் என்பனதக் காண்பிக்கிறது. 

அன்பர் தனது தீனம திருவுருமாறும் என்பனதக் காண்பார். 

அல்லது, அன்பர் பிடித்துக் சகாண்டிருக்கும் தீனமனய எந்த இடத்தில் னகவிட ஜவண்டும் 

என்பனத ெமர்ப்பணம் அவருக்குக் காண்பிக்கும். 

இரண்டிலும் ெமர்ப்பணம் ஜதால்வி அனடயாது. 

வாழ்வில் ஒரு ொியான செயல்பாடு ெமர்ப்பணம் ஜபால் செயல்படும். 

திரு சபன்னட் செயல்படத் தீர்மானித்தது அது ஜபான்ற ஒன்றாகும். 

அது அவரது ெமர்ப்பணம். அவர் மனாீதியாக நிம்மதினய அனடந்தார். 

62. “Which may seem supposedly to ask for your thanks.” 

From being very coarse and inconsiderate, Darcy became over sensitive to her possible 

suppositions after the experience of his proposal. 

Sri Aurobindo calls moksha the last act of soul’s selfishness. 

This view of Darcy makes me think of the last attitude of the surviving ego. 

Ego’s attitudes are well documented in our experience: 

Right or wrong as I have said this it has to be accepted as right. 

The above can be described as the version of the physical ego as to the rightness of a fact. 

As my interests are negatively affected this opinion is wrong, is the vital version of it. 

A Mental version of a fact is “In my view, this is right”. 

Regardless of all other things ‘this’ is palatable to my spiritual view is what the spiritual ego often claims 

and declares. 

When some thing is universally right the ego in doing it appropriates it to its own enlightenment. 

The highest philosophy is that of the Gita, and I am following it. 

I am one who can follow what is the very best. 

In doing so there is an expansive joy in the ego. 

There is a surety of triumph, an egoistic triumph. 

There is a clarity of understanding in the thinking Mind. 

There is a definite sense of something concrete and finite. 

These attitudes can be further refined a little in presentation but it is not necessary. 

The finer the hair splitting, the greater is the clarity to the Mind. 

Though fully powerful, all these are explanations of Methods and in that sense they are all from below. 

The same path can be traversed through Shakti, Viryam, deiva prakriti, Shraddha (faith). 

It is better to develop shraddha – faith – that brings down the descent from above as below it is 

saturated. 

One time solution can be followed by an all time solution – the particular maturing into the general. 

Posts of power are not sought by Men of culture. They seek such Men. 

In English politics this was an article of faith in prewar days. 

Such a cultural attitude permeated all walks of higher life all over the world. 

Darcy here does not want to appear to be one seeking thanks. 

If anyone ever expects no thanks, it is God. 

God maintains the world, Man, his affairs none of which Man is aware of. 

Viewing manners, behavior, character, personality, Individuality as successive capacities that includes 

the previous one, one sees the value of His statement about the Supreme, rather one vibration of His, 

pervading million universes. 

Suppose medicine sees this principle in health as an inner hierarchy and has the clue to reach the 

desired level of power of health, can we imagine the change? 

Social hierarchy seen in this light gives Man an insight into any centre of this structure, what can be 

Man’s ability to accomplish? 

Health, power, organisation, joy and every aspect of life are structured this way. 

Man’s rising to possess them all may be “the Hour is now”. 

To acquire it Man has to pray for this in total sincerity of surrender. 

Man dominates woman and both enjoy it. 
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Woman angles to dominate Man and when she does it, Man likes it mightily. 

In both these cases, surrender is extracted. 

Surrender offered knowing its power and value expands into infinite existence. 

Expansion is enjoyment. 

Infinite expansion is infinite enjoyment. 

Expansion issuing out of voluntary willing surrender offers a joy earth does not have now or even 

knows. 

We see Darcy did receive a touch of it when she accepted him. 

Joy is spiritual. 

Ananda is the spirit’s self enjoyment of self-consciousness. 

Spirit is the subjective state of Truth. 

Arriving at Truth, reversing the object into subject, one becomes Spirit. 

Integral yoga charts this path as discovery of the Spirit in life. 

It even makes Matter delight of Being. 

One can attain to such inner states in meditation if the above description is theoretically clear-crystal 

clear. 

Every event is expressive of what a Man is, provided you know what to see. 

An event, like a person, is live in every sense of the word. 

Astrologers know by just meeting a Man what type of Man he is and what he will be in future. 

A Man’s entering your presence has an aspect of Time as well as one of space. 

From every aspect of the Spirit – they are twelve – a Man reveals himself to one who has spiritual 

knowledge. 

Societlly has evaluated that knowledge from its use value only. 

There is a type of personality who can receive the entire capacity of a situation at once by virtue of 

his capacity to rise to an occasion. 

Luigi Vampa was one of that type. 

He killed Cucumento the leader of the bandits and dressed in his shirt, appeared before the group and 

asked to be their leader. Everyone laughed. After fifteen minutes he was their leader! 

Man knowing his own capacity and believing it matters. 

Time is a dimension of Space. 

It constantly discloses the character of an event or person by virtue of their relation to him. 

It reveals to one who knows its character. 

Darcy meeting Lizzy is a major landmark – Life Response – in our understanding of the story. At once it 

is expressive of her wish of Pemberley. 

A little thinking will show his coming there was a timely indication of his rescuing Lydia soon after. 

There are fabulously lucky moments shaping for a family or an organisation. 

It does inevitably contain as a potential the same luck to all the members of that organisation or family. 

Time and Space associated with their acts directly or subtly be revealing it on all opportune 

moments as it is the Hour. The Hour has come. 

A Man must be lucky enough to know he is lucky. 

In 1956 and 1962 I did not know I would be writing in Express eight hundred articles. Life did reveal it 

to me in its own language. I was unaware. 

At best we know when someone directly speaks. 

Most of the time and most of us do not even take note of it. 

“உன்ைிடமிருந்து நன்றிதய எதிர்பார்த்து செய்த செயலாக இருக்கும்.” 

நாசூக்கற்றும், எந்தவித பாிவுமின்றி இருந்த டார்ெி, அவைது திருமண பவண்டுபகாள் அளித்த 

அனுபவத்திற்குப் பிறகு அவளுதடய ொத்தியமாகக் கூடிய ஊகங்களுக்கு அதிகமாக 

உணர்ச்ெிவயப்பட ஆரம்பித்தான். 

ஸ்ரீ அரவிந்தர், பமாக்ஷம் ஆன்மாவின் சுயநலத்தின் இறுதிச் செயல் என்கிறார்.  

டார்ெியின் இந்தக் கண்பணாட்டம் எஞ்ெியிருக்கும் அகந்ததயின் கதடெி மபைாபாவத்ததப் பற்றி 

ெிந்திக்க தவக்கிறது. 

நமது அனுபவத்தில் அகந்ததயின் மபைாபாவம் ெிறப்பாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

ொிபயா அல்லது தவபறா, இததச் ொி என்று ஏற்றுக்சகாள்ள பவண்டும். 
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ஒரு உண்தமயின் நியாயத்ததப் சபாறுத்தவதர, பமபல கூறப்பட்டுள்ளதத உடல் அகந்ததயின் 

பதிப்பு எை விவாிக்கலாம். 

என்னுதடய ஆர்வங்கள் எதிர்மதறயாகப் பாதிக்கப்படுவதால், இந்த அபிப்பிராயம் தவறு என்பது 

அதன் உணர்வின் பதிப்பாகும். 

ஒரு விஷயத்ததப் பற்றிய மைதின் பதிப்பு, “என்னுதடய கருத்துப்படி, இது ொி” என்பதாகும். 

மற்ற எல்லாவற்தறயும் சபாருட்படுத்தாமல், ‘இது’ எைது ஆன்மீகப் பார்தவக்கு 

இைிதமயாைதாக உள்ளது என்பது ஆன்மீக அகந்தத சபரும்பாலும் உாிதமபகாாி அறிவிக்கும் 

கருத்தாகும்.  

ெில விஷயங்கள் உலகளாவிய நிதலயில் ொியாக இருக்கும்சபாழுது, அகந்தத அததச் செய்ய 

முற்படுதகயில், தைது சொந்த அறிசவாளிக்கு அததப் சபாருத்திக் சகாள்கிறது. 

இருப்பதிபலபய மிக உயர்ந்த தத்துவம் கீதத, நான் அததப் பின்பற்றுகிபறன். 

மிகவும் ெிறந்த ஒன்தறப் பின்பற்றுபவன்தான் நான். 

      இவ்வாறு செய்யும்சபாழுது அகந்ததக்கு ஒரு விாிவாை ெந்பதாஷம் கிதடக்கிறது. 

சவற்றிப் சபருமிதம் நிச்ெயம் ஏற்படுகிறது, அது அகந்ததயின் சவற்றிப் சபருமிதம் ஆகும். 

ெிந்திக்கும் மைதில் புாிதலின் ஒரு சதளிவு இருக்கிறது. 

ஏபதா ஒன்றின் உறுதி மற்றும் அளவுக்குட்பட்டதன் உணர்வு நிச்ெயமாக உள்ளது. 

இந்த மைப்பான்தமகதள பமலும் ெற்று பநர்த்தியாக்கலாம். ஆைால் அது பததவயில்தல. 

பமலும் பிாித்துப் பார்ப்பது, பமலும் மைத் சதளிவிதை அளிக்கும். 

முழுதமயாகச் ெக்தி வாய்ந்ததவயாக இருந்தாலும், இதவ அதைத்தும் செயல்முதறகளின் 

விளக்கங்களாகும். இந்த விதத்தில் அதவ யாவுபம கீழிருந்து வருபதவகளாகும். 

இபத பாதததய ெக்தி, வீர்யம், சதய்வ ப்ரகிருதி, ஷ்ரத்தா ஆகியவற்றின் மூலமும் கடக்கலாம். 

கீபழ அது செறிவதடந்து இருப்பதால் ெத்திய ேீவியத்தத புவிக்குக் சகாண்டு வரும் ஷ்ரத்தாதவ-

நம்பிக்தகதய வளர்த்துக் சகாள்வது நல்லது. 

ஒரு பநரத்திற்காை தீர்தவ எல்லா பநரத்திற்காை தீர்வு பின் சதாடரலாம்- குறிப்பிட்டது 

சபாதுவாைதாக முதிர்ச்ெி சபறுவது. 

பண்பு மிக்க மைிதர்கள் அதிகாரம் மிக்க பதவிகதள நாடுவதில்தல. அதவபய இத்ததகய 

மைிதர்கதள நாடும். 

ஆங்கில அரெியலில் பபாருக்கு முந்ததய நாட்களில் இது சவகுவாக நம்பப்பட்டது. 

இத்ததகய கலாச்ொராீதியாை அணுகுமுதற உலசகங்கும் உயர்ந்த வாழ்வின் அதைத்து 

துதறகதளயும் ஊடுருவியது. 

நன்றிதய எதிர்பார்ப்பவைாகத் பதாற்றமளிக்க டார்ெி இங்கு விரும்பவில்தல. 

நன்றிதய ஒருபபாதும் எதிர்பார்க்காதவர் கடவுள் ஆவார். 

உலகம், மைிதன், அவைது விவகாரங்கள் அதைத்ததயும் கடவுள் பராமாிக்கிறார், இதவ 

எததயுபம மைிதன் அறிவதில்தல. 

முந்ததய திறன்கதளயும் உள்ளடக்கிய நடத்ததகள், பழக்க வழக்கங்கள், குணம், ஆளுதம, 

தைித்துவம் ஆகியவற்தறத் சதாடர்ச்ெியாை திறன்களாகப் பார்க்கும்சபாழுது, பிரம்மத்ததப் 

பற்றிய பகவாைின் கூற்றின் மதிப்பிதையும், பகவாைது ஒரு அதிர்வு பல்லாயிரக்கணக்காை 

பிரபஞ்ெங்கதள ஊடுருவுவததயும் ஒருவர் காண்கிறார். 

மருத்துவம் இந்தக் சகாள்தகதய உடல் நலத்தில் உட்புற படிநிதலயாகப் பார்க்கிறது, 

பததவயாை அளவு உடல் நலத்தின் நிதலதய எட்டுவதற்காை குறிப்தபக் சகாண்டிருக்கிறது 

என்றால், நாம் மாற்றத்ததக் கற்பதை செய்து பார்க்க முடியுமா?  

இந்த அடிப்பதடயில் ெமூக வாிதெதயக் காண்பது மைிதனுக்கு இந்தக் கட்டதமப்பின் எந்த ஒரு 

தமயத்தின் உட்பார்தவதயயும் அளிக்கிறது, ொதிப்பதற்கு பவண்டிய மைிதைின் திறன்தான் 

என்ை?  

உடல் நலம், ெக்தி, அதமப்பு, ெந்பதாஷம் மற்றும் வாழ்வின் ஒவ்சவாரு அம்ெமும் இந்த 

விதத்தில்தான் கட்டதமக்கப்பட்டுள்ளை. 

இதவ யாவற்தறயும் தைதாக்கிக்சகாள்ள மைிதன் உயர்வது, "இப்சபாழுதுதான் அதன் பநரம்” 

என்றாகலாம். 

இததைப் சபற மைிதன் முழு உண்தமயுடன் ெரணதடந்து பிரார்த்ததை செய்துசகாள்ள 

பவண்டும். 

ஆண் சபண்தண ஆதிக்கம் செய்கிறான், இருவரும் அதத ெந்பதாஷத்துடன் ஏற்றுக் 

சகாள்கின்றைர். 
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சபண் ஆதண அதிகாரம் செய்ய விரும்புகிறாள், அவ்வாறு செய்யும்சபாழுது ஆண் அதத மிகவும் 

இரெிக்கிறான். 

இரண்டிலுபம ெரணாகதி சவளிப்படுகிறது. 

ெரணாகதியின் ெக்தி மற்றும் மதிப்பிதை உணர்ந்து அததைச் செய்யும்சபாழுது, அது அளவற்ற 

சபருவாழ்வாக விாிவதடகிறது. 

விாிவதடவது ெந்பதாஷம் அளிக்கிறது. 

அளவற்ற விாிவாக்கம் அளவற்ற ெந்பதாஷமாகும். 

தன்ைிச்தெயாக விருப்பத்பதாடு செய்யப்படும் ெரணாகதி அளிக்கும் விாிவாக்கம், இவ்வுலகத்தில் 

இப்சபாழுது இல்லாத, இவ்வுலகம் அறிந்திராத ஒரு மகிழ்ச்ெிதய அளிக்கிறது. 

எலிெசபத் டார்ெிதய ஏற்றுக் சகாண்டபபாது இதன் ஸ்பாிெத்தத அவன் சபற்றுக்சகாள்வதத 

நாம் பார்க்கிபறாம். 

ெந்பதாஷம் ஆன்மீகமாைது. 

ஆன்மாவின் சுய ேீவியத்தின் சுய அனுபவம் ஆைந்தமாகும். 

ெத்தியத்தின் அக நிதல ஆன்மாவாகும். 

ெத்தியத்தத அதடந்து, புறத்தத அகமாக மாற்றிைால், ஒருவர் ஆன்மாவாகிறார். 

பூரண பயாகம், வாழ்வில் ஆன்மாவின் கண்டுபிடிப்பாக இந்தப் பாதததய உருவாக்குகிறது. 

இது ேடத்தத ேீவைின் ஆைந்தமாகக்கூட மாற்றுகிறது. 

பமபல விளக்கப்பட்டதவ தத்துவாீதியாக சதள்ளத் சதளிவாக இருப்பின் ஒருவர் இத்ததகய அக 

நிதலகதள தியாைத்தில் அதடயலாம். 

நாம் எததப் பார்க்க பவண்டும் என்பது நமக்குத் சதாிந்திருந்தால் ஒரு மைிதன் யார் என்பதத 

ஒவ்சவாரு நிகழ்வும் சவளிப்படுத்தும். 

ஒரு நபதரப்பபால் ஒரு நிகழ்வும் எல்லா விதத்திலும் ேீவனுடன் உள்ளது. 

போதிடர்களுக்கு ஒரு மைிததைப் பார்க்கும்சபாழுது, அவன் எப்படிப்பட்டவன், அவைது 

எதிர்காலம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பது சதாியும். 

நம்மிடம் வரும் மைிதன் இடம் மற்றும் காலத்தின் ஒரு அம்ெத்ததக் சகாண்டிருப்பான். 

ஆன்மாவின் பன்ைிசரண்டு அம்ெங்களிலிருந்தும் ஆன்மீக ஞாைம் சகாண்ட ஒருவாிடம் ஒரு 

மைிதன் தன்தை சவளிப்படுத்துவான். 

ெமூகம் அந்த அறிதவ அதன் பயன்பாட்டின் மதிப்பிலிருந்து மட்டுபம மதிப்பீடு செய்துள்ளது. 

ஒரு ெந்தர்ப்பத்திற்பகற்றவாறு உயரும் திறன் சகாண்ட ஒருவன், ஒரு சூழ்நிதலயில் சமாத்த 

திறதையும் உடைடியாகப் சபறக்கூடிய ஆளுதமயின் வதக ஒன்றுள்ளது. 

Luigi Vampa அந்த வதகதயச் பெர்ந்தவன். 

சகாள்தளக் கூட்டத் ததலவைாை Cucumento-தவ அவன் சகான்று, அவனுதடய ஆதடகதள 

அணிந்து சகாண்டு, அக்கூட்டத்தின் முன் சென்று தன்தைத் ததலவைாகக் ஏற்றுக் சகாள்ளும்படி 

பகட்டுக் சகாண்டான். எல்பலாரும் ெிாித்தைர். பதிதைந்து நிமிடங்களுக்குப் பிறகு அவன் 

அவர்கள் ததலவைாக மாறிைான்! 

மைிதன் தன்னுதடய திறதை அறிந்து, அதத நம்புவபத முக்கியமாகும். 

காலம் இடத்தின் ஒரு பாிமாணம் ஆகும். 

அவற்றிற்கு அவனுடன் உள்ள சதாடர்பின் காரணமாக இது சதாடர்ந்து ஒரு நிகழ்வு அல்லது ஒரு 

நபாின் குணத்தத சவளிப்படுத்தும். 

அதன் தன்தமதய அறிந்த ஒருவருக்கு இது புலப்படும். 

எலிெசபத்தத டார்ெி ெந்திப்பது ஒரு முக்கியமாை நிகழ்வு - வாழ்வின் மறுசமாழி - எை நாம் 

இக்கததயில் புாிந்துசகாள்கிபறாம். உடைடியாக அது அவள் சபம்பர்லிதய விரும்புவதத 

சவளிப்படுத்துகிறது. 

ெற்று பயாெித்தால் அவன் அங்கு வருவது, விதரவில் அவன் லிடியாதவக் காப்பாற்றப் பபாவதன் 

அறிகுறி எைப் புாியும். 

ஒரு குடும்பத்திற்பகா அல்லது ஒரு நிறுவைத்திற்பகா மிகப் சபாிய அதிர்ஷ்டமாை தருணங்கள் 

உருவாகின்றை. 

அக்குடும்பம் அல்லது அந்நிறுவைத்தின் அதைத்து அங்கத்திைர்களுக்கும் ொத்தியமாகக்கூடிய 

ஒபர மாதிாி அதிர்ஷ்டத்தத இது நிச்ெயமாகக் சகாண்டிருக்கும். 

காலம் மற்றும் இடம், பநரடியாகபவா அல்லது சூட்சுமமாகபவா, அவற்றின் செயல்களுடன் 

சதாடர்பு சகாண்டிருப்பது, இதுதான் ‘அந்த பநரம்’ என்பதால், எல்லா உகந்த தருணங்களிலும் 

அதத சவளிப்படுத்தும். ‘அந்த பநரம்’ வந்துவிட்டது. 
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தான் அதிர்ஷ்டொலி என்பததத் சதாிந்துசகாள்வதற்கு மைிதன் அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க 

பவண்டும். 

இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திாிதகயில் எண்ணூறு கட்டுதரகள் நான் எழுதுபவன் என்று 1956 

மற்றும் 1962-ஆம் ஆண்டில் எைக்குத் சதாியவில்தல. வாழ்க்தக அதனுதடய பாணியிபலபய 

அதத எைக்கு சவளிப்படுத்தியது. எைக்குத் சதாியவில்தல. 

எவபரனும் பநரடியாகப் பபெிைால் மட்டுபம நமக்குத் சதாியும். 

சபரும்பாலாை ெமயங்களில், நம்மில் சபரும்பாலாபைார் அததக் கவைிப்பதுகூட இல்தல.  

63. “This unfortunate affair will prevent my sister’s having the pleasure of seeing you.” 

The original traits of a Man will always peep out in important moments. 

This is negative. Positive or negative the principle is the same. 

The Book’s essence can be various described as 1) Unity, 2) Never stop till the goal is achieved, 3) 

Reconciliation, 4) Reconciling the great Vedantic axioms, 5) Knowing Matter as fully as Spirit, 6) God 

in the ascent, 7) Aryan scruple, 8) character of ignorance 9) Excluding what is exceeded 10) Integrality 

of the Individual 11) Role of ego 12) Integrality of Brahman 13) Reality of Force, 14) Delight, not Bliss, 

15) Maya 16) Moving from Mind to Supermind, 17) Creation of Time, 18) Three statuses of Time, 19) 

Three stages of the Divine Soul, 20) From Pranamaya Purusha to Vignayamaya Purusha 21) Psychic to 

Supermind 22) Surface – subtle –occult – causal planes 23) Desire becomes Love 24) Our view decides 

25) Nature is slow 26) Vedic seven becomes eight 27) From partial surface to the whole cosmos. 

All these are from Book I. 

Book II can certainly add some things or many things. 

To see all these movements in ONE chapter is to read it comprehensively. 

The chapter 9, Book I Pure Existent can offer its example. 

It moves through the following stages for a first view. 

1) In view of appealing to the European intellect which knows of the poetic inspiration He fully 

overcomes the dilemma of Vedanta by asking us for an unegoistic view. 

2) It is an ocean of Energy in movement. 

3) Ego after giving initial way, meanly asserts. 

4) Revelation of Infinity. 

5) Ego can become infinite. 

6) Energy in repose becomes Existence. 

7) Infinite Existence is Absolute. 

8) Time infinity is followed by Timeless Eternal. 

9) It is the Self-conscious Being. 

10) Reason, intuition, experience. 

11) Being changes into Becoming. 

12) Intuition revealing Being and Becoming. 

13) We need the wisdom of the relation between Being and Becoming. 

14) Force is the Power of Being. 

15) Insight, Intuition, Integral experience. 

— By shedding the ego of the surface, the inquiry moves to the universal – cosmic  

 consciousness. 

— Discovery of the Being takes us farther to the Transcendence. 

— Seeing the ocean is moving out of Mind to Supermind. 

— From the part of the material energy the chapter goes through pure Energy of the 

 whole via subliminal and subconscious. 

— The inquiry does not stop till the Force is seen conscious. 

— The ocean of energy reconciles the human part with the divine whole. 

— The integrality of the Individual is reached from insight, intuition at integral 

 experience. 

— Unity of energy and existence; Being and Becoming; Time – infinity and Timeless 

 infinity; Being and Power are explained. 

— The Chapter in the beginning moves from the surface to the subconscious in the 

 subliminal and takes it above to the Self-conscious Being through reason, intuition,  
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 experience. 

— The movement from Mind to Supermind is implied. 

— The movement to Being from energy is an imperceptible movement from the Many to 

 the One and further to the Absolute. 

— The triune supramental life is left unexplained but lurks behind defying our perception. 

— From desire to love is hinted from ego’s desire to possess the energy to the Energy’s 

 willingness to serve the Man. 

— One can feel the chapter starting with the Psychic perception of ocean of energy and  

 ending with what only the Supramental being alone can see. 

— The movement of Time is seen in the ocean of energy. 

— The three stages of the divine soul though implied we can assume behind Being,  

 Becoming and Force. 

— It is clear that our view is the determinant. As ego we do not see; without ego we see the  

 ocean. 

Darcy’s naked selfishness is revealed by this statement. 

He rises to so great a height of honour and self giving in spite of it. 

Human weaknesses, errors, defects all transform when he works in Her atmosphere to give him results in 

spite of them or because of them. 

His work can most benefit from Her atmosphere. 

Only his being can invoke Her Personality as it is for him to grow into Supramental Being. 

Man transforming into Supramental Being in terms of his own personality is to render Mother Service in 

the world or the universe. 

The ego when it relents to see the Ocean of energy instantaneously reappears to possess the Energy. 

Abolition of the ego at all levels is itself a very great accomplishment even if it is only done in 

thought. 

The descent of 1956 was swallowed by the tamas of earth, one expression of the physical ego of Matter. 

From other side Grace seeking Man becoming Super grace on his receiving is indescribably  

without any limitation in action, limitation being one aspect of ego. 

Ego, He says, is a power of the infinite. 

Perhaps because of that it lingers even when Man reaches the Infinite. 

One may say that there is no possible expression of the infinite that does not find an echo, however 

distant it is, in the lower hemisphere. 

Darcy’s heights and depths revealed in this statement shows the deepest insight of Jane Austen’s genius, 

though she was only nineteen at that time. 

The wonderful sense of aristocratic honour itself can, by a long stretch of linguistic imagination, called 

the ego of being an aristocrat though it is fully positive as well as selfless. 

The greatest moment in one’s life is when he finds he is pushed fully aside from a work he is in so 

that the Master can act as He pleases. 

A greater moment for him personally is when his personality lends itself as a willing channel for His 

Force to pass through to accomplish the human work as divine work. 

Even then Man is not always aware of that. 

“இந்த துரதிர்ஷ்டமான விஷயம் என்னுனடய தங்னக உன்னனச் ெந்திக்கும் ெந்ஜதாஷத்னதத் 

தடுக்கும்.” 

மனிதனின் சுயமான குணங்கள் முக்கியமான தருணங்கைில் எப்சபாழுதுஜம சவைிப்படும். 

இது எதிர்மனறயானது. ஜநர்மனறஜயா அல்லது எதிர்மனறஜயா தத்துவம் ஒன்ஜறதான். 

இப்புத்தகத்தின் ொராம்ெத்னத பல்ஜவறு விதமாக விவாிக்கலாம் 1) ஒற்றுனம,  

2) இலட்ெியத்னத அனடயும்வனர ஒருஜபாதும் நிறுத்தாஜத, 3) ெமரெம், 4) உயர்ந்த ஜவதாந்த 

ெித்தாந்தங்களுக்கினடஜயயான ெமரெம், 5) ஆன்மானவ அறிந்துசகாண்டனதப்ஜபால் ேடத்னதயும் 

முழுனமயாக அறிவது, 6) ஜமசலழும் இனறவன், 7) ஆாியனின் மனவுறுத்தல், 8) அறியானமயின் 

குணம், 9) மீறப்பட்டனதத் தவிர்ப்பது, 10) தனிமனிதனின் ஒருங்கினணப்பு, 11) அகந்னதயின் 

பங்கு, 12) பிரம்மத்தின் ஒருங்கினணப்பு, 13) ெக்தியின் உண்னம நினல, 14) ஆனந்தம், 

ஜபரானந்தம் அல்ல, 15) மானய, 16) மனதிலிருந்து ெத்திய ேீவியத்திற்கு உயருதல், 17) காலத்தின் 

பனடப்பு, 18) காலத்தின் மூன்று நினலகள், 19) சதய்வீக ஆன்மாவின் மூன்று கட்டங்கள்,  
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20) பிராணமய புருஷனிலிருந்து விஞ்ஞானமய புருஷைாக மாறுவது, 21) னெத்தியத்திலிருந்து 

ெத்திய ேீவியத்திற்கு மாறுவது, 22) ஜமற்பரப்பு- சூட்சுமம்- மனறபுலன்- காரண உலகங்கள், 

23)ஆனெ அன்பாகிறது, 24) நமது பார்னவ தீர்மானிக்கிறது, 25) இயற்னக நிதானமாக உள்ைது, 

26) ஏழு ஜவதங்கள் எட்டாவது, 27) பகுதியான ஜமற் பரப்பிலிருந்து முழு பிரபஞ்ெம். 

இனவ யாவுஜம முதலாம் பகுதியில் உள்ைனவ. 

இரண்டாம் பகுதி நிச்ெயமாக ெில விஷயங்கனைஜயா அல்லது பல விஷயங்கனைஜயா 

ஜெர்க்கலாம். 

ஒரு அத்தியாயத்தில் இந்த எல்லா இயக்கங்கனையும் காண்பது நூனல முழுனமயாகப் 

படிப்பதாகும். 

புத்தகம் ஒன்றில், அத்தியாயம் 9-ல் ெத் புருஷன் இதன் உதாரணத்னத அைிக்கும். 

முதல் பார்னவக்கு இது கீழ்க்கண்ட கட்டங்கள் வைியாக நகருகிறது. 

1) கவினத ஆர்வம் சகாண்ட ஐஜராப்பிய அறிவாைிகளுக்கு முனறயிடும் வனகயில், அகந்னதயற்ற 

பார்னவனய நம்மிடம் ஜகாருவதன் மூலம் பகவான் ஜவதாந்தத்தின் ெங்கடத்னத முழுனமயாக 

சவல்கிறார். 

2) இது இயக்கத்தில் கடலைவு ெக்தி ஆகும். 

3) ஆரம்பத்தில் வைிவிடும் அகந்னத பிறகு அற்பத்தனமாக வலியுறுத்துகிறது. 

4) அனந்தத்தின் சவைிப்பாடு. 

5) அகந்னத அனந்தமாகலாம். 

6) ஓய்வில் ெக்தி சபரு வாழ்வாகிறது. 

7) அனந்தமான சபரு வாழ்வு பிரம்மமாகும். 

8) காலத்தின் அனந்தத்னதப் பின் சதாடருவது கால வரம்பற்ற நினலப்ஜபறு. 

9) இது சுய உணர்வுடன் கூடிய ேீவனாகும். 

10) அறிவு, ஜநரடி ஞானம், அனுபவம். 

11) ெத் அெத்தாக மாறுகிறது. 

12) ஜநரடி ஞானம் ெத்னதயும் அெத்னதயும் சவைிப்படுத்துகிறது. 

13) ெத், அெத் இரண்டினினடஜய இருக்கும் சதாடர்னபப் பற்றிய அறிவு நமக்கு ஜவண்டும். 

14) ெக்தி ெத்தின் திறனாகும் 

15) உட்பார்னவ, ஜநரடி ஞானம், பூரண அனுபவம். 

— ஜமல் மனதின் அகந்னதனய அகற்றுவதன் மூலம், விொரனண உலகைாவியதாக, பிரபஞ்ெ 

ேீவியமாக மாறுகிறது. 

— ெத்தின் கண்டுபிடிப்பு நம்னமப் பிரம்மத்திற்கு அனைத்துச் செல்கிறது. 

— ெமுத்திரத்னதப் பார்ப்பது மனதிலிருந்து ெத்திய ேீவியத்திற்கு நகருவதாகும்.  

— ேடநினல ெக்தியின் பகுதியிலிருந்து, அத்தியாயம், அடி மனம் மற்றும் ஆழ்மனம் வைியாக 

முழுனமயின் தூய ெக்தியினுள் செல்கிறது.  

— ெக்தி தன்னினல சபறும்வனர விொரனண நிற்காது. 

— கடலைவு ெக்தி மனிதனன சதய்வீக முழுனமயுடன் ெமரெப்படுத்துகிறது. 

— தனி மனிதனின் ஒருனமப்பாடு, பூரண அனுபவத்தின் உட்பார்னவ மற்றும் ஜநரடி 

ஞானத்திலிருந்து எழுகிறது. 

— ஆற்றல் மற்றும் வாழ்வின் ஒற்றுனம; ெத்-அெத்; காலம்- அனந்தம் மற்றும் கால வரம்பற்ற 

அனந்தம்; ேீவன் மற்றும் ெக்தி ஆகியனவ விைக்கப்பட்டுள்ைன. 

— அத்தியாயம் ஆரம்பத்தில் ஜமல் மனதிலிருந்து, அடி மனதிலுள்ை ஆழ்மனதிற்கு நகருகிறது, 

பின்னர் காரணம், ஜநரடி ஞானம், அனுபவம் மூலம் உயர்ந்து சுய உணர்வுள்ை ேீவனுக்கு அனத 

எடுத்துச் செல்கிறது.  

— மனதிலிருந்து ெத்திய ேீவியத்திற்கான இயக்கம் குறிப்பாக உள்ைது. 

— ெக்தியிலிருந்து ேீவனுக்குச் செல்லும் இயக்கம், அஜனகனிலிருந்து ஏகனுக்கும், ஜமலும் 

பரம்சபாருளுக்குச் செல்லும் புலப்படாத இயக்கமாக உள்ைது. 

— மூன்று நினலயிலுள்ை ெத்தியேீவிய வாழ்வு விைக்கப்படவில்னல, ஆனால் நமது புாிதனல மீறி 

பின்னால் உள்ைது.  

— கடலைவு ெக்தினயக் சகாண்டிருக்கும் னெத்திய புாிதலுடன் ஆரம்பித்து, ெத்திய ேீவியம் 

மட்டுஜம பார்க்க முடியும் ஒன்றுடன் அத்தியாயம் முடிவனடவனத ஒருவர் உணரலாம். 

— காலத்தின் இயக்கம் கடலைவு ெக்தியில் காணப்படுகிறது. 

— சதய்வீக ஆன்மாவின் மூன்று நினலகள் குறிப்பாக இருப்பினும், ெத், அெத் மற்றும் ெக்திக்குப் 

பின்னால் இனவ இருப்பனத நாம் ஊகிக்கலாம். 
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— நமது கருத்ஜத தீர்மானிப்பதாக இருக்கும் என்பது சதைிவு. அகந்னத இருப்பின் நம்மால் பார்க்க 

முடிவதில்னல; அகந்னத இல்னலசயனில் நாம் ெமுத்திரத்னதக் காண்கிஜறாம். 

இந்தக் கூற்று டார்ெியின் அப்பட்டமான சுயநலத்னத சவைிப்படுத்துகிறது. 

இனதயும் மீறி, அவன் மாியானத மற்றும் சுய அர்ப்பணத்தின் உச்ெத்திற்கு உயருகிறான். 

மனிதன் அன்னனயின் சூைலில் செயல்படும்ஜபாது, அவனது மனித பலவீனங்கள், தவறுகள், 

மற்றும் குனறகள் திருவுருமாறி, அனவ இருப்பனதயும் மீறிஜயா அல்லது அனவ இருப்பதன் 

காரணத்தினாஜலஜயா அவனுக்குப் பலனன அைிக்கின்றன. 

அவனது ஜவனல அன்னனயின் சூைலில் மிகுந்த பயனனப் சபறும். 

அவனது ேீவன் மட்டுஜம அன்னனயின் ஆளுனமனயத் தூண்ட முடியும், ஏசனனில், அவன்தான் 

ெத்திய ேீவியத்திற்கு உயர ஜவண்டும். 

மனிதன் அவனுனடய ஆளுனமயின் அடிப்பனடயில் ெத்திய ேீவிய ேீவனாகத் திருவுருமாறுவது 

உலகத்திலும் அல்லது பிரபஞ்ெத்திலும் அன்னன ஜெனவனய வைங்குவதற்காகும். 

அகந்னத ெக்திப் சபருங்கடனலப் பார்ப்பதற்கு இணங்கும்சபாழுது, அனத 

உடனமப்படுத்திக்சகாள்ை உடனடியாக மீண்டும் ஜதான்றுகிறது. 

எல்லா நினலகைிலும் அகந்னதனய அைிப்பது, அது எண்ணத்தில் மட்டுஜம செய்யப்பட்டாலும், 

ஒரு மிகப் சபாிய ொதனனயாகும்.  

1956-ஆம் ஆண்டு ெத்திய ேீவியம் புவியில் இறங்கியனத தமஸ் விழுங்கியது, ேடத்தின் ேடநினல 

அகந்னதயின் சவைிப்பாடாகும். 

மனிதனன நாடும் அருள், அவனது செயல்பாட்டில் அனத எந்த வித வனரயனரயின்றி விவாிக்க 

முடியாத அளவிற்குப் சபற்றுக்சகாள்ளும்சபாழுது - தனடயாக இருப்பது அவனது அகந்னத 

மட்டுஜம - அது ஜபரருைாக மாறுகிறது. 

அகந்னத அனந்தத்தின் ஒரு ெக்தி என்று பகவான் கூறுகிறார். 

அதனால்தான் மனிதன் அனந்தத்னத அனடயும்சபாழுதும் அது நீடிக்கிறது ஜபாலும். 

கீழ்ப் பகுதியில், அது எவ்வைவு சதானலவில் இருந்தாலும், ஒரு எதிர்வினனனயக் காண முடியாத 

எல்னலயற்றதன் சவைிப்பாடு எதுவுமில்னல என்று ஒருவர் கூறலாம். 

ஜேன் ஆஸ்டின் அச்ெமயத்தில் பத்சதான்பஜத வயதானவைாக இருந்தஜபாதும், டார்ெியின் 

உயரங்களும், ஆைங்களும் இந்தக் கூற்றில் சவைிப்படுவது, அவளுனடய ஜமதாவித்தனத்தின் 

ஆைமான உட்பார்னவனயக் காண்பிக்கின்றது.  

பிரபுத்துவ சகௌரவத்தின் அற்புதமான உணர்ஜவ சமாைிாீதியான ஒரு நீண்ட கற்பனனயினால், 

அது முழுனமயாக ஜநர்மனறயாகவும், சுயநலமற்றும் இருந்தாலும் உயர்குடியினரது அகந்னத என 

அனைக்கப்படலாம். 

பகவான் அவரது விருப்பப்படி செயல்பட ஜவண்டும் என்பதற்காக, ஒருவரது ஜவனலயிலிருந்து 

அவர் முழுனமயாக சவைிஜயற்றப்படுவனத அவர் காண்பதுதான் அவரது வாழ்க்னகயில் மிகப் 

சபாிய தருணமாகும். 

மனிதனின் ஜவனல சதய்வீக ஜவனலயாக மாற, பகவானின் ெக்தினய விருப்பத்துடன் 

அனுமதிக்கும் தடமாக மாறுவதற்கு அவனது ஆளுனம அனுமதிப்பது, அவனுக்கு தனிப்பட்ட 

முனறயில் ஜமலும் ஒரு சபாிய தருணமாக இருக்கும். 

அப்சபாழுதுகூட மனிதனுக்கு எப்சபாழுதும் அது சதாிவதில்னல. 

 

"Oh yes. Be so kind as to apologize for us to Miss Darcy. Say that urgent business calls us home 

immediately. Conceal the unhappy truth as long as it is possible. -- I know it cannot be long."  

“ஆமாம். நாங்கள் வரமுடியாமல் ஜபாவதற்கு எங்கனை மன்னிக்குமாறு மிஸ் டார்ெியிடம் சொல்ல 

ஜவண்டுகிஜறன். அவெர ஜவனலயாக வீட்டிற்குப் ஜபாக ஜவண்டி வந்தது என்று சொல். இந்த 

துயரமான விஷயத்னத எவ்வைவு நாட்கள் மனறக்க முடியுஜமா அவ்வைவு நாட்கள் மனறத்துவிடு-- 

சவகு நாட்களுக்கு மனறக்க முடியாது என எனக்குத் சதாியும்.” 

64. His mentioning her Pemberley visit is a crude expression of selfishness. 

எலிெசபத்தின் சபம்பர்லி விேயத்னதப் பற்றி அவன் குறிப்பிட்டது சுயநலத்தின் பண்பற்ற 

சவைிப்பாடாகும்.  

65. He refrains from telling her of his intention only to avoid her mistaking it for his desire to serve her. It is 

magnanimous. Here he acts as a true gentleman which she questioned. 

தனது எண்ணத்னத அவன் அவைிடம் சொல்லாமலிருப்பது, அவளுக்கு உதவ விரும்புவதாக 

அவள் தவறாக நினனத்து விடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான். இது மிகவும் சபருந்தன்னமயானது. 

இங்கு அவன் நிே கனவானாக செயல்பட்டான், ஆனால் அவஜைா இனதச் ெந்ஜதகிக்கிறாள்.  
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66. “Be so kind to apologise for us to Miss Darcy.” 

Life demands the least things to be attended even when faced with important issues. 

Neglect is not entertained by the laws of Life or its ways of functioning. 

Formalities have a way of tyrannising over Man. 

She felt that she lost him entirely because of the elopement. 

Darcy, by this statement, tells her that Pemberley still is there for her. 

Life takes the initiative on her behalf and accomplishes her unspoken wishes. 

She did not notice it. 

Grace in the atmosphere acts like that. 

In strongly abusing him at Hunsford, she entertained no malice which cancels grace, but only defended 

herself. 

Persistence of grace is seen by his initiative and persistence, especially after her rejection. 

Pursuing her after rejection raised the intensity of grace. 

Grace removes the basis of existence of suffering. 

Her suffering is Jane is unmarried. 

His attitude of grace was to remove that basis forever. 

Grace is insistent and persistent, but she did not believe it. 

Later she even regretted telling him about Lydia, thus powerfully cancelling grace ONLY for her, as by 

then Lydia was married. 

Her concern for Jane remained as Jane was not yet engaged. 

Her regret had the potential to cancel Jane’s and her wedding. 

This is the human attitude when Grace is powerful. 

The atmosphere of Grace is more than powerful in the affairs of the Academy. 

The first symptom was Garry’s pain before the hearing. 

The next was the neem tree at the guest house. 

Now the electric shock for the watchman. 

Eliminating the personal contribution, the disturbance can be removed. 

One can transform the atmosphere by transforming the inner view of courtesy towards a negative 

person. 

Attention to the least activity in consecration can release the Psychic. 

Only the more serious Man will pay attention to the least valuable items. 

He who relies on the Divine for the least of his works is a more valuable devotee. 

Greater energy and greater perfection is needed to take care of smaller items of work. 

In consecration devotees submit to Mother their major problems. 

They neither submit their minor problems or their opportunities to consecration. 

Man is under his whole being of Mind, heart and body. 

In the Mind thinking is central, Memory is on the surface, beliefs are deep seated. 

Conquering running thoughts is conquering Memory which is more difficult. 

Thinking is a stronger process more deeply seated. 

Beliefs are faiths most deeply situated. 

All these together comprise of the Mental being. 

Below the Mental being is the emotional being. 

The physical being is the basis, expressing as sensations. 

All these three parts together is our whole being. 

Consecration of thoughts, feeling, sensation is consecration of the Mental, vital, physical parts of the 

Being. 

Surrender of the whole being is not done by thought, feeling or sensation, but by a silent aspiration 

rising as an urge or flame. It is always alive. 

Such an aspiration is the call of the subconscient to the Superconscient. 

Their uniting in Man and rising to the Transcendent is the real human aspiration. 

Love and Romance are universally popular as Man longs for his love by such a total aspiration. 

It is the reason why it cannot last long. 

Such an aspiration requires more energy than is available and therefore once successfully exercised, is 
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exhausted forever. 

It comes to stay when it enters the being which increases the energy when it is spent. 

The more it is spent, the more it is released. 

This is for the finite to enter into the Infinite. 

The Psychic, being the whole being, has this character. 

The Psychic aspiration is aspiration that never flags. 

God delivers good by a blow, Shall I ask Him not to repeat it – Aphorism. 

God delivered elopement, everyone was frightened – what should they do. 

Here the elopement led to three weddings. So, there was no regret afterwards. 

It does not mean the family could wish for another elopement. 

This is not permissible as it is an egoistic initiative. 

Elopement came about on its own. It is not to be regretted. 

From the positive results we can appreciate this Aphorism here. 

There are other events where there are definitive negative results, such as a Man breaking his leg or 

losing his life. How do we understand Him then.  

Roger killed Thorne. It is true his sister married, he prospered, Mary rose in life,  

Dr. Thorne too rose vastly. These are social results we see. Spiritual results are not seen by the human 

eye. For such a vision there is no regret, only pure spiritual joy is there.  

Of course God’s acts are spiritual, we cannot see them with naked eyes. 

Man can see, if not at once, long after what he thinks as cruelty, the then sufferer in his life receives 

considerable progress. The real progress can be seen in his subsequent lives. Man has no way of seeing it 

except seeing the history of the collective. 

A keen observation of even the life of sufferers will reveal to a subtle sense the full truth of this 

Aphorism. 

A subtle insight can always see the essence, the essential sense of the inner progress as we see in 

Draupathi’s dishonor. 

Evolution has never a retrograde step, even when we do not see the progress. 

Earthquakes resulted in the advance of Japan. 

The untold suffering of famines, flood in the next cycle result in plenty. 

India, He implies, by slavery, partition, equips herself for being the Jagat guru. 

Perhaps when we launch a study of our hardships now will reveal how it resulted in that greatness. 

Now the present suzerainty of America can be studied in the light of her early centuries of endless 

labour. 

Labour results in abundance. Abundance leads to power. 

Knowledge generates comfort. 

“எங்களுக்காக மிஸ் டார்ெியிடம் மன்னிப்பு ஜகட்குமாறு ஜகட்டுக்சகாள்கிஜறன்.” 

முக்கியமான விஷயங்கனை எதிர்சகாள்ளும்ஜபாதுகூட, ெிறிய விஷயங்களும் கவனிக்கப்பட 

ஜவண்டும் என வாழ்க்னக எதிர்பார்க்கிறது. 

வாழ்க்னகயின் ெட்டங்கைாலும், அதன் செயல்பாட்டு முனறகைாலும் புறக்கணிப்பு ஏற்றுக் 

சகாள்ைப்படுவதில்னல. 

ெம்பிரதாயங்கள் மனிதனன அச்சுறுத்தும் ஒரு வைிமுனறனயக் சகாண்டுள்ைன. 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வால் அவனன முற்றிலுமாக இைந்து விட்டதாக அவள் நினனத்தாள். 

இந்தக் கூற்றின் மூலம் சபம்பர்லி இன்னமும் அவளுக்குாியது என்று டார்ெி அவைிடம் 

கூறுகிறான். 

அவளுனடய ொர்பில் வாழ்க்னக தன்முனனப்னப எடுத்து, அவள் சவைிப்படுத்தாத விருப்பங்கனை 

நினறஜவற்றுகிறது. 

அவள் அனதக் கவனிக்கவில்னல. 

சூைலில் இருக்கும் அருள் அவ்வாறு செயல்படுகிறது. 

ஹன்ஸ்ஜபார்டில் அவனன வன்னமயாக நிந்தித்த அவள், அருனை விலக்கும் எந்த சகட்ட 

எண்ணத்துடனும் அததச் செய்யவில்னல, தன்னனப் பாதுகாத்துக்சகாள்ை மட்டுஜம செய்தாள். 

அவனுனடய தன்முனனப்பினாலும் உறுதியாலும், முக்கியமாக அவளுனடய நிராகாிப்பிற்குப் 

பிறகு, அருள் சதாடர்ந்து செயல்படுவனதக் காண முடிகிறது. 

நிராகாிப்பிற்குப் பின்னரும் அவனை அவன் பின்சதாடருவது அருைின் தீவிரத்னத உயர்த்தியது. 
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அருள் வாழ்வில் துன்பத்தின் அடிப்பனடனய நீக்குகிறது. 

ஜேன் திருமணம் ஆகாமல் இருப்பதுதான் அவளுனடய வருத்தமாகும். 

அந்த அடிப்பனடனய நிரந்தரமாக நீக்குவஜத அருனைப் பற்றிய டார்ெியின் மஜனாபாவமாக 

இருந்தது. 

அருள் வலியுறுத்துவதாகவும், உறுதியுடனும் இருக்கும், ஆனால் அவள் அனத நம்பவில்னல. 

பின்னர் லிடியானவப் பற்றி அவனிடம் கூறியதற்காக அவள் வருத்தப்பட்டாள், அதற்குள் 

லிடியாவின் திருமணம் நடந்துவிட்டதால், அவள் தனக்கு வர ஜவண்டிய அருனை மட்டுஜம 

வலினமயாக விலக்கினாள். 

ஜேனுக்கு இன்னமும் திருமணம் நிச்ெயம் ஆகவில்னல என்பதால் ஜேனனப்பற்றிய அவைது 

கவனல சதாடர்ந்தது. 

அவளுனடய வருத்தத்திற்கு ஜேன் மற்றும் அவைது திருமணத்னத ரத்து செய்வதற்குாிய திறன் 

இருந்தது. 

அருள் வலினமயாக இருக்கும்சபாழுது இதுதான் மனித மனப்பான்னமயாக உள்ைது. 

அகாசடமி விவகாரங்கைில் அருைின் சூைல் மிகவும் ெக்திவாய்ந்ததாக இருக்கிறது. 

வைக்கு விொரனணக்கு வரும் முன்பு அன்பாின் வலி முதல் அறிகுறியாகும்.  

அடுத்தது விருந்தினர் விடுதியில் இருந்த ஜவப்ப மரம். 

இப்சபாழுது காவல்காரருக்கு ஏற்பட்ட மின்ொர அதிர்ச்ெி. 

தனிப்பட்ட பங்கைிப்னப அகற்றினால் சதாந்தரனவ விலக்க முடியும். 

எதிர்மனறயான ஒரு நபாின் அகப் பார்னவனய திருவுருமாற்றுவதன் மூலம், ஒருவரால் சூைனல 

மாற்ற முடியும். 

ெமர்ப்பணத்தில் மிகக் குனறந்த செயல்பாட்டிற்குச் செலுத்தப்படும் கவனத்தினால் னெத்தியத்னத 

விடுவிக்க முடியும். 

மிகவும் தீவிரமாக இருக்கும் நபஜர மிகவும் குனறந்த மதிப்புள்ை விஷயங்களுக்குக் கவனம் 

அைிப்பார். 

தன்னுனடய மிகவும் குனறந்தபட்ெ ஜவனலகளுக்கும் இனறவனனச் ொர்ந்து இருப்பவஜர ஜமலும் 

மதிப்பு வாய்ந்த அன்பராவார். 

ஜவனலயின் ெிறிய விஷயங்களுக்கு ஜமலும் உயர்ந்த ெக்தியும், உயர்ந்த பூரணத்துவமும் ஜதனவ. 

ெமர்ப்பணத்தில் அன்பர்கள் தங்கைது சபாிய பிரச்ெினனகனை அன்னனயிடம் ெமர்ப்பிக்கின்றனர்.  

அவர்கள் ெிறிய பிரச்ெினனகனைஜயா அல்லது அவர்கைது வாய்ப்புகனைஜயா ெமர்ப்பணத்திற்கு 

உட்படுத்துவதில்னல. 

மனிதன் அவனது மனம், உள்ைம் மற்றும் உடலின் முழு ேீவனின் கீழ் இருக்கிறான். 

மனதில் ெிந்தனன நடுப்பகுதியிலும், ஞாபகம் ஜமல் மனதிலும், நம்பிக்னககள் ஆைத்திலும் 

உள்ைன. 

ஓடும் எண்ணங்கனை சவல்வது ஞாபகத்னத சவல்வதாகும். பிந்னதயது ஜமலும் கடினமானது. 

ெிந்தனன செய்வது ஆைத்தில் சபாதிந்திருக்கும் வலினமயான செய்முனறயாகும். 

மனதின் நம்பிக்னககள் மிகவும் ஆைத்தில் சபாதிந்திருக்கும் அறிவின் நம்பிக்னககைாகும். 

இனவ யாவும் ஜெர்ந்தஜத மனாீதியான ேீவன். 

மனதின் ேீவனுக்குக் கீழ் இருப்பது உணர்ச்ெிபூர்வமான ேீவன். 

ேடாீதியான ேீவன் அடிப்பனட, அனவ புலனுணர்வுகைாக சவைிப்படுகின்றன. 

இந்த மூன்று பாகங்களும் ஜெர்ந்தஜத நமது முழு ேீவன் ஆகும். 

எண்ணங்கள், உணர்வுகள், புலனுணர்வு ஆகியவற்றின் ெமர்ப்பணம் ேீவனின் மனம், உயிர், ேடம் 

ஆகிய பகுதிகைின் ெமர்ப்பணமாகும். 

எண்ணம், உணர்ச்ெி, உணர்வு ஆகியவற்றின் மூலம் ேீவன் முழுவதும் ெரணாகதி 

செய்யப்படுவதில்னல, ஒரு உந்துதலாகஜவா அல்லது கைலாகஜவா எழும் சமௌனமான 

ஆர்வத்தால் செய்யப்படுகிறது. இது எப்சபாழுதும் ேீவனுடன் உள்ைது. 

இத்தனகய ஆர்வம் உயர்நினலக்கு விடுக்கப்படும் ஆழ்நினலயின் அனைப்பாகும். 

மனிதனில் அனவ இனணந்து பிரம்மத்திற்கு உயருவஜத உண்னமயான மனித ஆர்வமாகும். 

இத்தனகய முழுனமயான ஆர்வத்தினால் தனது காதலுக்கு மனிதன் ஏங்குவதால், காதலும், 

அமரகாதலும் உலக அைவில் பிரபலமாக விைங்குகின்றன. 

இதனாஜலஜய இது நீண்ட காலம் நீடிக்க முடிவதில்னல. 

இருப்பனதவிட அதிக ெக்தி இத்தனகய ஆர்வத்திற்குத் ஜதனவப்படுகிறது, ஆதலால் ஒருமுனற 

சவற்றிகரமாகச் செலுத்தப்பட்டவுடன், நிரந்தரமாக அது தீர்ந்து விடுகிறது. 
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ெக்தி செலவைிக்கப்படும்சபாழுது, ெக்தினய அதிகாிக்கச் செய்யும் ேீவனில் இது நுனையும்சபாழுது 

இது நினலத்து நிற்கிறது. 

செலவைிக்கப்படுவது அதிகாிக்க அதிகாிக்க, சவைியிடப்படுவதும் அதிகாிக்கிறது. 

இது அந்தம் அனந்தத்திற்குள் நுனைவதற்காகவாகும். 

னெத்திய புருஷன் முழுனமயான ேீவனாக இருப்பதால் இந்தக் குணத்னதக் சகாண்டுள்ைது. 

னெத்திய புருஷனின் ஆர்வம் ஒருஜபாதும் பலவீனமனடவதில்னல. 

கடவுள் நல்லனத ஒரு பலத்த அடியின் மூலம் வைங்குகிறார், இனத மீண்டும் செய்ய ஜவண்டாம் 

என்று இனறவனிடம் நான் ஜகட்கட்டுமா--Aphorism 

கடவுள் ஓடிப்ஜபாவனத நிகழ்த்தினார், அனனவரும் பயந்தனர்- அவர்கள் என்ன செய்ய ஜவண்டும். 

இங்கு ஓடிப்ஜபாவது மூன்று திருமணங்களுக்கு வைி வகுத்தது. ஆனகயால் பின்னர் யாரும் 

இதற்காக வருத்தப்படவில்னல. 

அதற்காக இஜத ஜபான்ற மற்சறாரு நிகழ்வினன குடும்பம் விரும்பலாம் என்று சபாருைல்ல. 

இது ஒரு அகந்னதயுள்ை தன்முனனப்பு என்பதால் இனத அனுமதிக்க முடியாது. 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வு தானாகஜவ ஏற்பட்டது. இதற்காக வருத்தப்பட ஜவண்டியதில்னல. 

ஜநர்மனறயானப் பலன்கைால் நாம் இங்கு இந்த Aphorism-ஐப் பாராட்டலாம். 

மனிதன் கானல முறித்துக் சகாள்வது அல்லது மரணம் எய்துவது ஜபான்ற உறுதியான எதிர்மனற 

பலன்கனை அைிக்கும் மற்ற நிகழ்வுகள் உள்ைன. பிறகு இனறவனன எவ்வாறு நாம் 

புாிந்துசகாள்வது. 

Roger, Thorne-ஐ சகான்றான். அவனுனடய ெஜகாதாிக்குத் திருமணம் நடந்தது, அவன் வைம் 

சபற்றது, ஜமாி வாழ்க்னகயில் உயர்ந்தது யாவுஜம உண்னமதான். 

டாக்டர் தார்னும் சபாிய அைவில் உயர்ந்தார். இனவ நாம் காணும் ெமூகாீதியான பலன்கைாகும். 

ஆன்மீகப் பலன்கனை மனிதக் கண்கைால் பார்க்க முடியாது. அத்தனகய பார்னவக்கு வருத்தம் 

என்பஜத கினடயாது, தூய ஆன்மீக ெந்ஜதாஷம் மட்டுஜம உண்டு. 

கடவுைின் செயல்கள் ஆன்மீகமயமானனவ, நாம் சவறும் கண்கைால் அவற்னறப் பார்க்க 

முடியாது. 

உடனடியாக இல்லாவிடினும், எனதக் சகாடுனம என்று மனிதன் கருதினாஜனா, அதற்கு நீண்ட 

நாட்களுக்குப் பின்னர், முன்பு அவனது வாழ்வில் பாதிக்கப்பட்டவர் கணிெமான முன்ஜனற்றம் 

அனடவனத அவனால் பார்க்க முடியும். உண்னமயான முன்ஜனற்றத்னத அவனது அடுத்தடுத்த 

பிறவிகைில் காணலாம். ெமூகத்தின் வரலாற்னற அவன் காணலாஜம தவிர, இனத அவன் காணும் 

வாய்ப்ஜப இல்னல. 

பாதிக்கப்பட்டவர்கைின் வாழ்னவக் கூர்ந்து கவனிப்பதுகூட இந்த Aphorism-ன் முழு உண்னமனய 

சூட்சும அறிவிற்கு சவைிப்படுத்தும். 

திசரௌபதிக்கு ஜநர்ந்த அவமாியானதயில் நாம் காண்பனதப்ஜபால், சூட்சும உட்பார்னவயால் 

எப்சபாழுதுஜம ொரத்னத, அக முன்ஜனற்றத்தின் அடிப்பனடயான உணர்னவக் காண முடியும். 

முன்ஜனற்றத்னத நாம் காணாவிட்டாலும்கூட, பாிணாமம் ஒருஜபாதும் பின்ஜனாக்கிச் 

செல்வதில்னல. 

பூகம்பங்கள் ேப்பானுனடய முன்ஜனற்றத்திற்கு வைி வகுத்தன.  

பஞ்ெம், சவள்ைம் இவற்றால் ஏற்படும் சொல்லசவாண்ணாத் துன்பங்கள் அடுத்த சுைற்ெியில் 

அபாிமிதமான வைங்களாக மாறுகின்றன. 

அடினமயாக இருந்ததாலும், நாட்டின் பிாிவினனயாலும், இந்தியா ேகத் குருவாகும் தகுதினய 

அனடந்திருப்பதாக பகவான் கூறுகிறார். 

ஒருஜவனை இப்சபாழுது நம்முனடய கஷ்டங்கனை நாம் ஆராய்ச்ெி செய்தால், அனவ எவ்வாறு 

ஜமன்னமகனை அைித்தன என்பது சவைிப்படும். 

இப்சபாழுது அசமாிக்காவின் தற்கால உலகைாவிய அதிகாரத்னத அதனுனடய ஆரம்பகால 

முடிவில்லா உனைப்பின் அடிப்பனடயில் ஆராயலாம். 

உனைப்பு அபாிமிதமாக மாறுகிறது. அபாிமிதம் அதிகாரம் அைிக்கிறது. 

அறிவு செௌகாியத்னத உருவாக்குகிறது. 

Individuality 

தனித்துவம். 

67. “Say that urgent business calls us home immediately.” 

Elizabeth has a challenge here to meet the dinner appointment. 

She meets it with capacity and employing no falsehood. 

Life by its strong impacts shapes the capacity and character of people. 
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Capacity is the essence of skills in work. 

Character is the psychological capacity. 

Character has two further stages of personality and Individuality which rises in the scale of physical-

Spiritual, passing through the two stages of positive and negative, collective and Individual, conception 

and execution. 

In the power of self-absorption we see the stages of conception and execution exist together. 

So also positive, negative at the next higher level coexist as neutral ability. 

Equally so the Collective and Individual at the next stage become one faculty — all the collective 

capacity becomes individual ones as well as all the Individual capacity becomes collective possession, as 

Individuality of existence becomes the capacity of the collective. 

Existence is Being. Consciousness is of the Being. Capacity is the will of consciousness. 

So far the Individuality of the Ishwara to include the Universality of the Purusha and the 

transcendentality of the Atma is natural. 

Transcendent Atma conceives, Universal Purusha executes. Ishwara that conceives and executes is the 

Individual in which the Self-Existence unfolds who conceives as well as executes. 

The scientist conceives, the engineer executes. The WORKER, the miracle worker of Edison conceives 

and executes. Edison is the physical Individual. 

Bill Gates is the vital Individual. Newton’s Mental Individuality was improved upon by Einstein. 

Darwin’s Mental Individuality which is incomplete because it is only the evolution of FORM by 

someone in future who sees the evolution of consciousness that includes that of the Form. Physical 

production, market productivity, creativity of thought are represented by Edison, Gates, Darwin, Newton 

and Einstein. 

We speak of the Individuality in Spirituality, at least the Mental, vital version of physical productivity or, 

the physical, vital version of Mental creativity — social creativity. Such a Man will create new social 

institutions, new social powers, new social conceptions of living — Grow by Giving. 

The Greatest of Protections 

She tries to protect herself by concealing the fact of elopement. 

Even as she says, an elopement cannot long be concealed. 

For the devotee, calling The Mother is the greatest of protections. 

Even among them, we do see mishaps when they desert the conditions of protections. 

What is most significant is even when people flout the rules consciously or unconsciously, often; we 

see the full protection at work. 

To know this aspect of Grace is greater than the greatest protection but only such individuals should 

more carefully adhere to the Rules. 

That significance is the spiritual significance of Grace. 

How do we arrive at it? 

Man taking to The Mother moves from a life that constantly requires protection from others, society, 

Life, etc. to a Life that does not need any such protection. 

Mother’s Life is one that is naturally immune from all attacks. 

Let us not consider those who break the rules and need protection. 

Why does others need protection? The main reasons are 

1) Where they are consciously protected, they are not subconsciously. 

2) The vulnerability others bring them. 

Protection from the latter is only common sense barrier. 

The first makes one vulnerable. It can be overcome as follows:- 

Our beliefs are conventional, even when they are effective. 

Replace such beliefs by Mother, not an easy task. 

We rely on duty, goodness, law, fairness, etc. 

To see where Mother excels them and move into that zone of faith is good. 

Particularly courtesy, duty, fairness, etc. to a person in whose deep belief they are opposite, removes the 

protection. These people are socially acceptable, psychologically good, they believe themselves to be fair 

while they are really not. 

Consecration, without fail, protects us. 
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To exploit is wrong; to allow ourselves to be exploited is more so. 

To be selfish is not good; to serve selfishness is worse. 

Society has a hundred bypaths through which we can lapse. 

Sincerity is Protection. Consecration is Protection. 

Not to need protection is the greatest of protections. 

Elizabeth was in two Minds; she did not want to tell Darcy about Lydia, but wanted his help. 

At Lambton the latter was predominant. 

When Lydia was married she regretted telling Darcy. 

The subtle truth is it is Darcy who had Lydia married. 

Elizabeth had no subtle truth to Darcy; in the subtle plane she was not sincere to Darcy. There she 

entertained Wickham. 

Most of our conflicts issue out of such situations. 

The negative person by the intensity of grace leaves you; you are in love with him. Here lies the conflict. 

Our consecration wants to retain the negative person without damage. 

Our consecration is NOT Mother’s will; it is our desire. 

Leave it entirely to Mother, aspire for no result, accept what She gives whole heartedly, the atmosphere 

will be transformed. 

The problem of consecration is the problem of sincerity. 

It is not consecration, but a prayer for a negative result. 

Human prayers vitiated by insincerity are defective at their roots. 

A broken branch, electric shocks are great warnings especially when it is the branch of neem tree. 

We do not see the grace of the Man escaping alive. 

We insist on our own way. 

Conquer it in one place, take it to a small act of expecting coffee or tea, see the atmosphere 

jumping up, don’t retrace the steps. 

Our sentiments to good workers, older friends, personal attachment overlook the rasi of the negative 

persons. 

The atmosphere you see changes in one minute. 

It is the devotee who vacillates. 

At each step to higher progress such a dilemma rises. 

Thirty years achieve thirty thousand years of result if one can take this step all the time non-stop. 

He calls it Taste of Ignorance. 

It is 99.9% while devotion is .01%. 

Now the contributions to the Academy show the transformation. 

“அவெர ஜவனலயின் காரணமாக நாங்கள் உடனடியாக வீடு திரும்புகிஜறாம் என்று கூறிவிடு.” 
விருந்திற்கு விடுத்த அனைப்னபச் ெந்திப்பது எலிெசபத்திற்கு ஒரு ெவாலாக இருக்கிறது. 
சபாய்னம எதுவுமின்றி அவள் அனதத் திறனமயுடன் எதிர்சகாள்கிறாள்.  
வாழ்வு அதன் வலினமயான தாக்கங்கைால் மக்கைது ஆற்றல் மற்றும் குணத்னத உருவாக்குகிறது. 
ஆற்றல் ஜவனலயில் உள்ை செயல்திறன்கைின் ொரமாகும். 
குணம் மஜனாாீதியான ஆற்றலாகும். 
குணத்திற்கு ஆளுனம மற்றும் தனித்துவம் ஆகிய ஜமலும் இரண்டு கட்டங்கள் உண்டு. அனவ  
ஜநர்மனற - எதிர்மனற, ெமூகம் – தனி மனிதன், கருத்துருவாக்கம் - செயல்படுத்தல் ஆகியவற்றின் 

இரண்டு கட்டங்கனைக் கடந்து ேட- ஆன்மீக அைவுஜகாலில் உயருகிறது.  
சுய கிரகிப்பின் ஆற்றலில், கருத்துருவாக்கலும் செயல்படுத்துவதும் இனணந்து இருப்பனத நாம் 

பார்க்கிஜறாம். 
இஜதஜபால் அடுத்த உயர் நினலயில் ஜநர்மனறயும், எதிர்மனறயும் நடுநினலத் திறனாக இனணந்து 

உள்ைன. 
இஜதஜபால் அடுத்த கட்டத்தில், ெமூகமும் தனி மனிதனும் ஒஜர திறனாக மாறுகின்றை- வாழ்வின் 

தனித்துவம் ெமூகத்தின் திறனாக மாறுவதால், அனனவரது திறனும் தனி நபருனடய திறனாகவும், 

தனி நபாின் திறன் ெமூகத்தினுனடயதாகவும் மாறுகிறது. 
சபருவாழ்வு அெத். ேீவியம் அெத்தினுனடயது. ஆற்றல் ேீவியத்தின் விருப்புறுதி. 
இதுவனர புருஷாவின் பிரபஞ்ெமயத்னதயும், ஆத்மாவின் பிரம்மமயத்னதயும் 

உள்ைடக்குவதற்கான ஈஸ்வரனின் தனித்துவம் இயல்பான ஒன்றுதான். 
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பிரம்ம ஆத்மா உருவாக்குகிறது, பிரபஞ்ெ ஆத்மா செயல்படுத்துகிறது. உருவாக்கும் மற்றும் 

செயல்படுத்தும் ஈஸ்வரன், தனிமனிதன் ஆவான். அவனுள் யார் உருவாக்குகிறார் மற்றும் 

செயல்படுத்துகிறார் என்பனத சுய வாழ்வு சவைிப்படுத்துகிறது. 
விஞ்ஞானி உருவாக்குகிறார், சபாறியாைர் செயல்படுத்துகிறார். சதாைிலாைி, எடிெனில் இருந்த 

அற்புதத் சதாைிலாைி உருவாக்கி, செயல்படுத்தவும் செய்கிறார். எடிென் ேடநிதல மனிதர். 
பில் ஜகட்ஸ் உணர்வுாீதியான மனிதர். நியூடனின் மனதின் தனித்துவத்னத ஐன்ஸ்டீன் 

ஜமம்படுத்தினார். எதிர்காலத்தில், பதாற்றத்தத உள்ைடக்கிய ேீவியத்தின் பாிணாமத்னதக் 

காணும் ஒருவரால் காணப்படும் ரூபத்தின் பாிணாமம் இது என்பதால், டார்வினுனடய 

மனாீதியான தனித்துவம் முழுனம அனடயாமல் உள்ைது. ேடநினலயில் உற்பத்தி, ெந்னதயில் 

உற்பத்தி, எண்ணத்தின் பனடப்பாற்றல் ஆகியவற்றிற்கு எடிென், ஜகட்ஸ், டார்வின், நியூட்டன் 

மற்றும் ஐன்ஸ்டீன் ஆகிஜயார் பிரதிநிதியாக உள்ைனர். 
ஆன்மீகத்தில் நாம் தனித்துவத்னதப் பற்றிப் ஜபசுகிஜறாம், ேடநினல உற்பத்தியின் மனம் மற்றும் 

உணர்வின் பதிப்பு அல்லது மனம் மற்றும் ெமூகப் பனடப்பாற்றலின் ேடம் மற்றும் உணர்வின் 

பதிப்பினனப் பற்றியாவது ஜபசுகிஜறாம். இத்தனகய மனிதன் புதிய ெமூக நிறுவனங்கள், புதிய 

ெமூக ெக்திகள், வாழ்வின் புதிய ெமூகக் கருத்துகள் ஆகியவற்னற உருவாக்குவான்- அைிப்பதன் 

மூலம் வைர்வது.  
பாதுகாப்புகைில் மிகச் ெிறந்தது. 
ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வினன மனறப்பதன் மூலம் அவள் தன்னனக் காப்பாற்றிக்சகாள்ை 

முயலுகிறாள். 
அவள் கூறுவனதப்ஜபால ஓடிப்ஜபான நிகழ்னவ சவகு நாட்களுக்கு மனறக்க முடியாது. 
அன்னனனய அனைப்பஜத அன்பருக்கு மிகப் சபாிய பாதுகாப்பாகும். 
அன்பர்கைினடஜயயும் பாதுகாப்புகைின் நிபந்தனனகனை அவர்கள் னகவிடும்சபாழுது 

ஆபத்துகள் ஏற்படுவனத நாம் பார்க்கிஜறாம்.  
மக்கள் அறிந்ஜதா அறியாமஜலா விதிகனை மீறும்ஜபாதுகூட, சபரும்பாலும் ஜவனலயில் முழு 

பாதுகாப்பு இருப்பனத நாம் காண்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  
அருைின் இந்த அம்ெத்னத அறிவது மிகப் சபாிய பாதுகாப்னபவிட சபாியதாகும், ஆனால் 

இத்தனகய மனிதர்கஜை விதிகனை மிகவும் கவனமாகப் பின்பற்ற ஜவண்டும். 
அந்த முக்கியத்துவம் அருைின் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் ஆகும். 
எவ்வாறு இனத நாம் அனடவது? 
அன்னனனய ஏற்றுக்சகாள்ளும் ஒருவர், மற்றவர்கைிடமிருந்தும், ெமூகம், வாழ்வு 

ஜபான்றவற்றிலிருந்தும், இனடவிடாது பாதுகாப்பு ஜதனவப்படும் வாழ்விலிருந்தும் இத்தனகய 

எந்த விதமான பாதுகாப்பும் ஜதனவயற்ற வாழ்விற்குச் செல்கிறார். 
அன்னன வாழ்வு அனனத்து தாக்குதல்கைிலிருந்தும் இயற்னகயாகஜவ பாதுகாப்புனடயது.  
விதிகனை மீறி பாதுகாப்பு ஜதனவப்படுபவர்கனைப் பற்றி நாம் கருத ஜவண்டாம். 
ஏன் மற்றவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு ஜதனவப்படுகிறது?முக்கியமான காரணங்கள்,  
1) எங்சகல்லாம் அவர்கள் நனவுபூர்வமாகப் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கஜைா, அங்சகல்லாம் 

ஆழ்மனப் பாதுகாப்பு கினடப்பதில்னல. 
2) அவர்களுக்கு மற்றவர்கள் சகாண்டுவரும் பாதிப்பு.  
பிந்னதயதிலிருந்து கினடக்கும் பாதுகாப்பு என்பது இயல்பறிவு தனட மட்டுஜம ஆகும். 
முதலாவது ஒருவனர பாதிப்புக்குள்ைாக்குகிறது. கீழ்க்கண்டவாறு இனத சவற்றி சகாள்ைலாம். 
நமது நம்பிக்னககள் திறம்பட இருக்கும்ஜபாதும், அனவ வைக்கமாக இருப்பனவதான்.  
அத்தனகய நம்பிக்னககனை அகற்றி அன்னனனய நம்ப ஜவண்டும், இது ஒரு சுலபமான ஜவனல 

அல்ல. 
நாம் கடனம, நற்குணம், ெட்டம், நியாயம் ஜபான்றவற்னற நம்புகிஜறாம். 
எங்கு அன்னன அவற்னற மிஞ்சுகிறார் என்பனதப் பார்த்து, நம்பிக்னகயின் அந்தப் பகுதிக்கு 

நகருவது நல்லது. 
குறிப்பாக, மாியானத, கடனம, நியாயம் ஜபான்றனவ, ஒருவாின் ஆழ்ந்த நம்பிக்னகயில் 

ஜநசரதிராக இருப்பது பாதுகாப்னப அகற்றுகிறது. இவர்கள் ெமூகாீதியாக ஏற்றுக் 

சகாள்ைப்படுகிறார்கள், மனதைவில் நல்லவர்கள், தாங்கள் நியாயமானவர்கைாக இருப்பதாக 

நம்புகிறார்கள், ஆனால் உண்னமயில் அவ்வாறு இருப்பதில்னல.  
ெமர்ப்பணம் தவறாது நம்னமப் பாதுகாக்கும். 
சுயநலத்திற்காகப் பிறதரப் பயன்படுத்துவது தவறு; பிறரது சுயநலத்திற்காக நம்னமப் 

பயன்படுத்த அனுமதிப்பது ஜமலும் தவறாகும். 
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சுயநலமாக இருப்பது நல்லதல்ல; சுயநலத்திற்குச் ஜெனவ செய்வது ஜமாெமானது. 
நாம் தவறு செய்யக்கூடிய நூறு வைிகள் ெமூகத்தில் உள்ைன. 
உண்னம பாதுகாப்பு. ெமர்ப்பணமும் பாதுகாப்பு. 
பாதுகாப்பு ஜதனவயில்லாமல் இருப்பது மிகப் சபாிய பாதுகாப்பாகும். 
எலிெசபத்தால் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியவில்னல. லிடியானவப்பற்றி டார்ெியிடம் கூற அவள் 

விரும்பவில்னல, ஆனால் அவனுனடய உதவி அவளுக்குத் ஜதனவப்பட்டது. 
லாம்ப்டனில் பிந்னதயது முதன்னமயானதாக இருந்தது. 
லிடியாவின் திருமணம் நடந்து முடிந்தவுடன் டார்ெியிடம் கூறியதற்காக அவள் வருத்தப்பட்டாள். 
டார்ெிதான் லிடியாவின் திருமணத்னத நடத்தி முடித்தான் என்பஜத சூட்சுமமான உண்னமயாகும். 
டார்ெியிடம் எந்த சூட்சும உண்னமயும் எலிெசபத்திற்கு இல்னல; சூட்சும நினலயில் அவள் 

டார்ெியிடம் உண்னமயாக இல்னல. அங்கு விக்காம்தான் அவளுனடய மனதில் இருந்தான். 
நம்முனடய சபரும்பாலான பிணக்குகள் இது ஜபான்ற ெந்தர்ப்பங்கைிலிருந்துதான் எழுகின்றன. 
அருைின் தீவிரத்தினால் எதிர்மனறயான நபர் நம்னம விட்டு விலகுகிறார்; நாம் அவதர 

விரும்புகிஜறாம். இங்குதான் முரண்பாடு உள்ைது. 
எந்தவித பாதிப்புமின்றி எதிர்மனறயான நபனரத் தக்க னவத்துக்சகாள்ை நமது ெமர்ப்பணம் 

விரும்புகிறது. 
நமது ெமர்ப்பணம் அன்னனயின் விருப்பமல்ல; அது நமது ஆனெயாகும். 
அன்னனயிடம் முழுனமயாக விட்டு விட ஜவண்டும், எந்தவித பலனனயும் எதிர்பார்க்கக் கூடாது, 

அன்னன அைிப்பனத முழு மனதுடன் ஏற்றுக்சகாள்ை ஜவண்டும், சூைல் மாறிவிடும். 
ெமர்ப்பணத்தின் பிரச்ெினன உண்னமயின் பிரச்ெினனயாகும். 
இது ெமர்ப்பணம் அல்ல, ஜவண்டாத ஒரு பலனுக்காகச் செய்யப்படும் பிரார்த்தனன. 
உண்னம இல்லாததினால் ெீர்குனலக்கப்படும் மனிதனின் பிரார்த்தனனகள், அடிப்பனடயிஜலஜய 

குனறபாடுள்ைனவ. 
முறிந்த கினை, முக்கியமாக அது ஜவப்ப மரத்தின் கினை எனும்சபாழுதும், மின்ொர அதிர்ச்ெியும் 

சபாிய எச்ொிக்னககள் ஆகும். 
அருைினால் மனிதன் உயிர் தப்புவனத நாம் காண்பதில்னல. 
நாம் நம் விருப்பத்னதஜய வலியுறுத்துகிஜறாம். 
ஒரு இடத்தில் அனத சவற்றி சகாண்டு, காபி அல்லது ஜதனீர் எதிர்பார்க்கும் ஒரு ெிறு 

விஷயத்திற்கு அனத பிரஜயாகித்தால், சூைல் உற்ொகமனடவனத நாம் பார்க்கலாம், 

முயற்ெிகனைப் பின்வாங்கக் கூடாது. 
நல்ல சதாைிலாைிகள், பனைய நண்பர்கள், தனிப்பட்ட பாெம் ஆகியவற்றின் மீதான நமது 

மனவுணர்வுகள் எதிர்மனறயான நபாின் ராெினயக் கண்டு சகாள்வதில்னல. 
சூைல் ஒஜர நிமிடத்தில் மாறி விடுவனத நாம் பார்க்கலாம். 
அன்பர் மனஜம அனலபாய்கிறது. 
உயாிய முன்ஜனற்றத்திற்கான ஒவ்சவாரு படியிலும் இத்தனகய தடுமாற்றம் எழுகிறது. 
இந்த முயற்ெினய இனடயறாது சதாடர்ந்து ஒருவர் செய்தால் முப்பதாயிரம் வருடங்கைில் 

கினடக்கும் பலன் முப்பது வருடங்கைிஜலஜய கினடக்கும். 
பகவான் இனத அறியானமயின் ருெி என்றனைக்கிறார். 
இது 99.9% , பக்தி 0.1%. 
இப்சபாழுது அகாசடமிக்கு வைங்கப்பட்ட பங்கைிப்பு திருவுருமாற்றத்னதக் காட்டுகிறது. 

68. “Conceal the unhappy truth as long as it is possible.” 

Elizabeth is the only one in the family more than the father who feels fully responsible to the 

family. 

Consciousness responsibility is that responsibility which accepts the consequences of all that everyone 

does. 

Mr. Bennet too feels that only after the crisis. 

Elizabeth has the light of knowledge, the energy of cheerfulness and the selfless attachment to Jane.  

‘Soul force and Fourfold Personality’ is a chapter in Synthesis where He lays down that one of the four 

can be leading but all the four must be present in the integral personality. 

Knowledge, courage, wealth, Service each has its place. 

The centuries when Catholicism united Europe knowledge had the leading edge. 

Wars abounded in the recent centuries when Generals dominated. 

20th century, its second half is the century of wealth of economics. 
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The century of Service is yet to come into its own. 

The Individual in each period will represent its dominant principle. 

The integration of the four aspects is the character of the integrated personality. 

That character or personality is an integrated whole. 

The Individual must take such a responsibility for whatever work he undertakes. 

Mahatma Gandhiji accepted such a responsibility for what the congress workers had done. 

The constitutional responsibility of a cabinet Minister is such. 

Out of such responsibility issues the power to move the events at a distance. 

It leads to part moving the whole. 

Anything to happen in the world must first happen in the Ashram reflects that Truth. 

She holds Herself responsible for everyone She had seen even if it is for a second. 

Man tries to conceal what cannot be concealed. 

He is unaware of the support of Grace, Life, Society to him. 

He is irksomely aware of only the pinpricks he himself creates. 

Bingley is determined to marry Jane in spite of Darcy’s opposition. 

As his determination is inner, at long last, it will prevail. 

Pemberley is waiting for her, the Gardiners are determined to take her there. 

Darcy in his utmost depths is dedicated to go the whole hog for her and her family. 

Her own subconscious is lodged in Darcy, more so in Pemberley. 

Elizabeth is not aware of any of these monumental supports. 

She was worried about the provocation of Caroline. 

Dwelling on it she energized it to burst out as the elopement. 

In the widest scheme of things even the elopement is a flea bite. 

Today Man is offered help from hundred valuable sources which he could not have dreamed of before 

the war. 

They are all solid material, moral, legal, financial supports. 

Going behind, the Society is there. 

It offers him a fear-free domestic living unthinkable before. 

Hundreds of social oppressions have been dissolved. 

Life itself is more immune from epidemics, even natural calamites. 

At last is grace acting invisibly, overcoming his ignorant refusals of numberless actions. 

At the depths of ignorance, unconsciousness, obliviousness God, Life and society securely support him. 

Where he is awake he is aware of the wrong thing and gives them life. 

It never strikes any Man that life is a great good marvel, only he is trying to make it truncated, 

mutilated. 

His own awakening is awakening to the nether side of life. 

As he is unaware of his malady, no wonder he is unaware of the remedy. 

He acts by his social awareness, not spiritual awareness. 

Spiritual awareness is sincerity. 

It is the faculty of the Psychic. 

As the Psychic is at a point where all sections of life meet, Psychic never errs. 

Ignorance conceals what can be known otherwise. 

Ignorance is not compelling, one can know if he chooses. 

An issue has one appearance and a reality behind. 

The ideal your soul is after will peep through every work you are doing. 

It falls out as follows: 

 1) The merest appearance of physical work. 

 2) Its representation in temperament. 

 3) Its organisational configuration. 

 4) The symbolic vision it is of the Ideal. 

 5) The scheme of the Ideal. 

Doing our work at any level sincerely, it can indirectly serve the purpose. 

Knowing the purpose, you can directly do the work at your level in the spirit of the purpose. 
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It skips those levels, accomplishes the purpose fully and quickly. 

Whatever level you are in, consecration can reach any depth of purpose if you tune it to the goal. 

Working for Indian freedom, He completed the work for Asian freedom. 

Before India became free, United Nations – the World Government – was established. 

Mother says the Supramental Force began working during Her life. 

The Supramental descent was there in six years after Him. 

His work at the fifth dream – Freedom – penetrated the fourth, third, second and even the first. 

Academy’s reorganisation is simple. 

The Government’s foundations can be laid down in this work. 

WAAS accepting SPC is the world receiving Sri Aurobindo’s knowledge. 

The Instrument has the capacity; willingness is the Question. 

Willingness depends on Sincerity, Truth and Self-giving. 

The final refusal was of the Spiritual knowledge. 

What SPC offers is the same spiritual knowledge at a greater height. 

The Force has come down in the Descent. 

It is capable of Self-organising. 

He who helps organize it, is enriched while he expedites it. 

To understand the present chaos as the human version of the harmonious cosmic consciousness is 

our knowledge part. 

“எவ்வைவு நாட்களுக்கு இந்தச் ெந்ஜதாஷமற்ற செய்தினய மனறக்க முடியுஜமா அவ்வைவு 

நாட்களுக்கு மனறத்து விடு.” 

தந்னதனயக் காட்டிலும் முழு சபாறுப்புணர்ச்ெியுடன் இக்குடும்பத்தில் உள்ை ஒஜர நபர் 

எலிெசபத்ஜதயாகும். 

அனனவர் செய்யும் செயலாலும் ஏற்படும் வினைவுகளுக்குத் தாஜன சபாறுப்ஜபற்பது ேீவியத்தின் 

சபாறுப்புணர்ச்ெி ஆகும். 

சநருக்கடிக்குப் பின்னஜர திரு சபன்னட்டும் அனத உணருகிறார்.  

அறிவின் ஒைியும், கலகலப்பான சுபாவத்தின் ெக்தியும், ஜேனிடம் தன்னலமற்ற பாெமும் 

உனடயவைாக எலிெசபத் இருக்கிறாள். 

‘ெிந்தஸிஸ்’-ல், ‘Soul force and Fourfold Personality’ எனும் அத்தியாயத்தில், நான்கில் ஒன்று 

தனலனமத் தாங்கலாம், ஆனால் நான்கும் ஒருங்கினணந்த ஆளுனமயில் ஒன்றாக இருக்க 

ஜவண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார்.  

அறிவு, னதாியம், செல்வம், ஜெனவ ஆகிய ஒவ்சவான்றிற்கும் அதனதன் இடம் உள்ைது. 

ஐஜராப்பானவ கத்ஜதாலிக்க மதம் இனணத்தசபாழுது அறிவு முன்னணியில் இருந்தது. 

பனடத் தைபதிகள் ஆதிக்கம் செலுத்திய ெமீபத்திய நூற்றாண்டுகைில் ஜபார்கள் அதிகாித்தன. 

இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி சபாருைாதார செல்வத்தின் நூற்றாண்டாகும். 

ஜெனவயின் நூற்றாண்டு இன்னமும் ஜதான்றவில்னல. 

ஒவ்சவாரு காலத்தின் பிரதானமான தத்துவத்திற்கும் தனி மனிதன் பிரதிநிதியாக விைங்குவான். 

நான்கு அம்ெங்கைின் ஒருங்கினணப்பு ஒருங்கினணந்த ஆளுனமயின் குணம் ஆகும். 

அந்தக் குணஜமா அல்லது ஆளுனமஜயா, ஒரு ஒருங்கினணந்த முழுனமயாகும். 

தான் செய்யும் எந்த ஜவனலக்கும் மனிதன் இத்தனகய சபாறுப்னப ஏற்க ஜவண்டும். 

காங்கிரஸ் சதாண்டர்கள் செய்த ஜவனலக்கு இவ்வாறு காந்திேி சபாறுப்ஜபற்றுக் சகாண்டார். 

மந்திாி ெனபயில் ஒரு அனமச்ெருனடய அரெியலனமப்பு சபாறுப்பு இத்தனகயது. 

அத்தனகய சபாறுப்பு நிகழ்வுகனைத் சதானலவில் நகர்த்துவதற்கான ஆற்றனல 

சவைிப்படுத்துகிறது. 

பகுதி முழுனமனய நகர்த்த இது வைி வகுக்கிறது. 

உலகத்தில் நடக்க இருப்பது எதுவும் முதலில் ஆெிரமத்தில் நடக்க ஜவண்டும் என்பனத அந்த 

உண்னம பிரதிபலிக்கிறது. 

ஒருவனர ஒரு கணஜம அன்தை பார்த்திருந்தாலும், அவ்வாறு அவர் பார்த்த அனனவரது 

சபாறுப்னபயும் அன்னனஜய ஏற்றுக் சகாள்கிறார். 

மனறக்க முடியாதனத மனிதன் மனறக்க முயலுகிறான். 

அருள், வாழ்வு, ெமூகம் ஆகியனவ அவனுக்கு அைிக்கும் ஆதரனவ அவன் அறிவதில்னல. 

அவனாகஜவ ஏற்படுத்திக்சகாள்ளும் கஷ்டங்கனைஜய அவன் அறிவான். 

டார்ெியின் எதிர்ப்னப மீறி ஜேனனத் திருமணம் செய்துசகாள்ை பிங்கிலி தீர்மானமாக இருந்தான். 
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அவனது தீர்மானம் மனாீதியாக இருப்பதால், நீண்ட காலத்திற்கு அது நினலத்து நிற்கும். 

சபம்பர்லி எலிெசபத்திற்காகக் காத்துக் சகாண்டிருக்கிறது, கார்டினர் தம்பதிகள் அவனை அங்கு 

அனைத்துச் செல்ல தீர்மானமாக இருக்கின்றனர். 

டார்ெி அவனுனடய சவகு ஆைத்தில் அவளுக்காகவும், அவளுனடய குடும்பத்திற்காகவும் எனதயும் 

செய்யத் தயாராக இருக்கிறான்.  

அவளுனடய ஆழ்மனம் டார்ெியிடம் உள்ைது, அதற்கும் ஜமலாக சபம்பர்லியில் உள்ைது. 

இந்த மிகப் சபாிய ஆதரவுகனைப் பற்றி எலிெசபத் ஒன்றும் அறிந்திருக்கவில்னல. 

காரலின் எாிச்ெலூட்டுவனத நினனத்து அவள் கவனலப்பட்டாள். 

அனதப்பற்றிஜய அவள் நினனத்து அதற்குச் ெக்தியூட்டியது ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வில் முடிந்தது. 

ஒரு பரந்த கண்ஜணாட்டத்தில் பார்க்கும்ஜபாது, ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வு ஒரு மிகச் ெிறிய 

விஷயமாகும். 

ஜபாருக்கு முன்னால் கனவிலும் நினனத்துப் பார்க்க முடிந்திருக்காத நூறு மதிப்புமிக்க 

ஆதாரங்கைிலிருந்து மனிதனுக்கு இன்று உதவி கினடக்கிறது. 

அனவ யாவும் திடமான சபாருள், ஒழுக்கம், ெட்டம், சபாருைாதாராீதிகைான ஆதரவுகைாகும். 

பின்னால் ெமூகம் உள்ைது. 

முன்னர் நினனத்தும் பார்க்க முடியாத பயமற்ற குடும்ப வாழ்க்னகனய இது அவனுக்கு 

அைிக்கிறது. 

நூற்றுக் கணக்கான ெமூக ஒடுக்குமுனறகள் அைிக்கப்பட்டுள்ைன. 

சதாற்று ஜநாய்கைிலிருந்தும் இயற்னகப் ஜபாிடர்கைிலிருந்தும்கூட வாழ்வு சபாிய அைவில் 

விடுதனல சபற்றுள்ைது. 

இறுதியாக, எண்ணற்ற செயல்கைில் மனிதன் அறியானமயால் மறுப்பனதயும் மீறி அருள் 

கண்ணுக்குத் சதாியாமல் செயல்படுகிறது. 

அறியானம, தன்னுணர்வற்ற நினல, கண்மூடியாக இருப்பது ஆகியவற்றின் ஆைத்தில் கடவுள், 

வாழ்வு மற்றும் ெமூகம் அவனனப் பாதுகாப்புடன் ஆதாிக்கிறது. 

அவன் விைிப்புடன் இருக்கும்சபாழுது, தவறான விஷயங்கனைப் பற்றி உணரும் அவன் 

அவற்றிற்கு ேீவனன அைிக்கிறான். 

வாழ்க்னக ஒரு உயர்ந்த நல்ல அற்புதம் என்று மனிதனுக்கு ஒருஜபாதும் ஜதான்றுவஜதயில்னல, 

அவன் அனத ெினதக்கவும், குனலக்கவும் மட்டுஜம முயற்ெி செய்கிறான். 

அவனுனடய சுய விைிப்புணர்வு வாழ்வின் தாழ்ந்த பக்கத்தின் விைிப்புணர்வாகும். 

தன்னுனடய கஷ்டம் அவனுக்குத் சதாியாதஜபாது, அதனுனடய தீர்னவப் பற்றியும் அவனுக்குத் 

சதாியாமல் இருப்பது ஆச்ொியமல்ல. 

அவன் தனது ெமூக விைிப்புணர்வின் மூலம் செயல்படுகிறான், ஆன்மீக விைிப்புணர்வின் மூலம் 

அல்ல. 

ஆன்மீக விைிப்புணர்வு உண்னமயாகும். 

இது னெத்தியத்தின் திறன் ஆகும். 

வாழ்வின் அனனத்து பிாிவுகளும் ெந்திக்கும் இடத்தில் னெத்தியம் இருப்பதால், அது ஒரு ஜபாதும் 

தவறு செய்யாது. 

ொதாரணமாக அறிந்துசகாள்ை முடிவனத அறியானம மனறக்கிறது. 

அறியானம வற்புறுத்துவதில்னல, ஒருவர் விரும்பினால் அவரால் அறிந்துசகாள்ை முடியும். 

ஒரு விஷயத்திற்கு ஒரு ஜதாற்றமும், பின்னால் ஒரு உண்னமயும் உள்ைது. 

நமது ஆன்மாவின் இலட்ெியம், நாம் செய்யும் ஒவ்சவாரு ஜவனலயின் வைியாக சவைிப்படும். 

அனவ பின் வருமாறு:  

1) உடலால் செய்யும் ஜவனலயின் ொதாரணத் ஜதாற்றம். 

2) மனவுணர்வுகைில் இதன் பிரதிநிதித்துவம். 

3) இதன் ஒழுங்கதமப்பின் கட்டனமப்பு. 

4) அனடயாைப் பார்னவ இலட்ெியத்தினுனடயது 

5) இலட்ெியத்தின் திட்டம் 

எந்த ஒரு நினலயிலும் நமது ஜவனலனய உண்னமஜயாடு செய்வது ஜநாக்கத்னத மனறமுகமாக 

நினறஜவற்றும்.  

ஜநாக்கத்னத அறிந்துசகாள்வதன் மூலம் நமது நினலயில் ஜவனலனய ஜநரடியாக அந்த 

ஜநாக்கத்திற்காகச் செய்யலாம். 

அந்த நினலகனை அது தவிர்த்து, முழுனமயாகவும், வினரவாகவும் ஜநாக்கத்னத நினறஜவற்றுகிறது. 
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நாம் எந்த நினலயில் இருந்தாலும், இலக்குடன் நாம் இனணந்து இருக்கும்ஜபாது, ஜநாக்கத்தின் 

எந்த ஆைத்னதயும் ெமர்ப்பணத்தால் சென்றனடய முடியும். 

இந்திய சுதந்திரத்திற்காகப் பணியாற்றியஜபாது பகவான், ஆெிய சுதந்திரத்தின் பணினயயும் பூர்த்தி 

செய்தார். 

இந்தியா விடுதனல அனடவதற்கு முன்ஜப ஐக்கிய நாடுகள் ெனப - உலக அரொங்கம்- 

நிறுவப்பட்டது. 

தன்னுனடய வாழ்நாைிஜலஜய ெத்திய ேீவிய ெக்தி செயல்பட ஆரம்பித்ததாக அன்னன கூறுகிறார். 

பகவான் ெமாதி அனடந்து ஆறு வருடங்களுக்குப் பிறகு ெத்தியேீவிய ெக்தி புவியில் இறங்கியது. 

ஐந்தாவது கனவான இந்தியாவின் விடுதனலயில் பகவானின் பணி, நான்காவது, மூன்றாவது, 

இரண்டாவது, மற்றும் முதல் கனனவக்கூட ஊடுருவியது.  

அகாசடமியின் ெீரனமப்பு எைிதானது. 

அரொங்கத்தின் அடித்தைம் இந்தப் பணியில் அனமக்கப்படலாம். 

SPC-ஐ WAAS ஏற்றுக்சகாள்வது உலகம் ஸ்ரீ அரவிந்தாின் ஞானத்னதப் சபற்றுக் சகாள்வதாகும். 

கருவிக்கு ஆற்றல் உண்டு; விருப்பம் உள்ைதா என்பதுதான் ஜகள்வி. 

விருப்பம் உண்னம, ெத்தியம், சுய அர்ப்பணம் ஆகியவற்னறப் சபாறுத்தது. 

இறுதி மறுப்பு ஆன்மீக அறிவிற்குாியது. 

SPC அஜத ஆன்மீக ஞானத்னத ஜமலும் உயர்நினலயில் அைிக்கிறது. 

ெக்தி ெத்திய ேீவியத்தில் புவியில் இறங்கியுள்ைது. 

இது சுயமாக முனறப்படுத்தக் கூடிய திறன் சகாண்டது.  

இனத முனறப்படுத்த உதவும் ஒருவர், இனதத் துாிதப்படுத்தும் சபாழுது வைம் சபறுகிறார். 

தற்சபாழுது நிலவும் குைப்பத்னத சுமுகமான பிரபஞ்ெ ேீவியத்தின் மனிதப் பதிப்பாகப் புாிந்து 

சகாள்வது நமது அறிவின் பங்காகும். 

69. “I know it cannot be long.” 

Many things can be initially suppressed, not forever. 

This statement is true when life is negative. 

Life enters into phrases of positive growth and then the spiritual Prosperity that is surging up is really 

bursting forth. 

Initially it can be shown in negative symptoms. It won’t last long. 

The First Five Year Plan was for 1500 crores. Kerala which was allotted less than 100 crores 

demanded 180 crores. 

Now Tamil Nadu for its share is asking for one lakh of crores of rupees. 

This is not a wave of prosperity. It is an overwhelming ocean of spiritual prosperity. 

All along Man knows production by his own physical labour, though the market component and social 

organisations also were producing. 

Now the physical production has become insignificant, as agriculture in USA. 

What produces Wealth, energy, enjoyment is the subtle social structure aided by the descending Mental, 

Spiritual Forces. 

Nowhere in Tamil Nadu is labour available. 

From Nagaland, Bihar, Assam, labour is brought everywhere. 

The country is booming in every field. Money is in a glut. Energy is excessive. 

The Academy is symbolic. 

It is a dead organisation we are trying to revive. 

The energies of growth are flooding in over abundance outside. 

They are really meant for the founding of the Global Government. 

The tamas of the old order is fast swallowing the fresh descending energies. 

Man, the Instrument, must keep his head above water. 

He must make his choice rightly. 

He must act, allowing the force to act through him. 

One Man’s perfection can still save the world. (p. 531 – Savitri) 

This is the time when Eternity is squandering itself on a beat of Time. (p. 115 – Savitri) 

So much is to be wasted to accomplish so little. 

Man is far away from knowing what is happening even after the event. 

Our Theory gets a glimpse of it. 
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The Life Divine speaks of the spiritual evolution of the Universal Being. 

The most fortunate are under Mother’s wings. 

Limitless Growth. 

She wants to conceal her lot while God has arranged it to be transformed, raised sky high and let 

the world know it.  

‘Limits to Growth’ was the acme of the world’s technological wisdom of 1970. 

They are hardly aware of the Limitless Growth that knocks on the door. 

The technological growth that followed neglected the sociological growth. 

It collected its infinite strength as a visible reserve. 

One Man who saw it linked his deflated currency to the strength of that reserve – German Mark – and 

restored its value in seven days. 

Subtle power energizing physical structure recovers, like a devotee’s father, in a trice. 

Karl Wagner’s paper carries insight, a perception of the value behind, is somewhat aware of the great 

relief, raises relevant questions at all points. 

Answer all of them from his perspective with our background in Mind, an excellent document will 

emerge. 

The apparent waste of labour from February to June on the Academy, the Board, the survey, 

Referendum, Election and all have given the Response from COR in full. 

Financial crisis, unemployment, will disappear like the inflation for Drag. 

The abolition of financial crisis will occur by the regulation of Market. 

Global Governance will no longer be a subject of dispute but a Reality to be worked for. 

Individuality is the character of Personality. 

The entire energies of all the collective at our level will give birth to an Individual at the next level 

endowed with all the powers of the present society for him to achieve in his life at the widest level 

something NEW to the World or Life. 

Limits to Growth is a cul-de-sac. 

Limitless Growth is a Royal Road opening inward for infinite accomplishment; is now seen in Money 

and accomplishment. 

It is there in all walks of life enriching life enormously. 

Elizabeth’s elevation is there for everyone to see. How many fully see Darcy’s reward, a woman to love. 

Grow by Giving 

Darcy instinctively, rather unconsciously, knew that he was not giving but receiving. 

The question of equality exercises Minds. 

They call it economic inequality. 

Really the inequality is political. 

Further the inequality is psychological and spiritual. 

Spiritually the Many grow by exchange with all the Many. 

The finite exchanges with the infinity. 

The finite actuality that gives receives the infinite potentialities. 

Politically the vested interests destroy themselves by bringing vast political realities to the surface. 

Economically one gives up the right to enjoy possessing accumulated Money in favour of creating a 

wider creative purchasing power that raises the economy. 

The Guru attains to a finite height which he gives to the various sishyas in exchange of their vast 

infinite potentialities of receptivity creating a far wider spiritual field. 

This is the law of growth. 

The pioneer attains a great finite attainment. 

He gives it to others who receiving it creates an infinite field of spirituality. 

Socrates, Aristotle, Newton, Einstein, the Upanishads, the Gita were followed by a burst of knowledge, 

Science, Spiritual progress. 

This growth is true in the physical, vital, Mental, Spiritual planes. 

The river that gives its fertilising waters is charged all along its course. 

It would have remained a stagnant rivulet had it not given. 

The expansive spiritual joy in giving testifies to later growth. 
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Agriculture gives trade its material and grows. 

The classical example is the Bank which without giving dies a natural death. 

The dead deposit goes into the productive society to create an ever-widening Market and more 

importantly a purchasing power that sustains its creation. 

Grow by Giving is a theme worth developing theoretically in all fields as a natural process of growth. 

“சவகு நாட்களுக்கு இதத மதறக்க முடியாது என்பது எைக்குத் சதாியும்.” 

பல விஷயங்கதள ஆரம்பத்தில் அடக்கி தவக்கலாம், ஆைால் என்தறக்குபம முடியாது. 

வாழ்க்தக எதிர்மதறயாக இருக்கும்சபாழுது இந்தக் கூற்று உண்தம. 

வாழ்வு பநர்மதறயாை வளர்ச்ெியின் கட்டங்களுக்குள் நுதழகிறது. பிறகு அதிகாித்து வரும் 

ஆன்மீக சுபீட்ெம் உண்தமயாகபவ சபாிய அளவில் சவளிப்படுகிறது.  

சதாடக்கத்தில் இது எதிர்மதறயாை அறிகுறிகளில் காண்பிக்கப்படலாம். இது நீடித்து நிற்காது. 

முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 1500 பகாடி மதிப்புதடயது. நூறு பகாடிக்குக் குதறவாக ஒதுக்கப்பட்ட 

பகரள அரசு 180 பகாடி பகாாியது. 

இப்சபாழுது தமிழ்நாடு தைது பங்காக ஒரு இலட்ெம் பகாடி ரூபாய்கதளக் பகட்கிறது. 

இது சுபீட்ெத்தின் அதல அல்ல. இது அளவுக்கு அதிகமாை ஆன்மீக சுபீட்ெம் ஆகும். 

ெந்ததயின் பங்கும் ெமூக நிறுவைங்களும் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளை என்றாலும், தன்னுதடய 

சுய உதழப்பின் மூலபம செய்யப்படும் உற்பத்திதயப்பற்றி மைிதன் இந்நாள்வதர 

அறிந்திருந்தான்,  

அசமாிக்க விவொயம் பபால், இப்சபாழுது உடலால் செய்யப்படும் உற்பத்தி குறிப்பிடத்தக்க 

அளவில் இல்தல. 

செல்வம், ெக்தி, ெந்பதாஷம் ஆகியவற்தற உருவாக்குவது, கீழிறங்கும் மைம் மற்றும் 

ஆன்மீகாீதியாை ெக்திகளின் உதவிதயப் சபற்ற சூட்சும ெமூக அதமப்பாகும். 

தமிழ் நாட்டில் எங்கும் பவதல செய்ய ஆட்கள் கிதடப்பதில்தல. 

நாகாலந்து, பீகார், அஸ்ஸாம் ஆகிய மாநிலங்களிலிருந்து எல்லா இடங்களுக்கும் ஆட்கள் 

வரவதழக்கப்படுகின்றைர். 

நாடு ஒவ்சவாரு துதறயிலும் சபாிய அளவில் வளர்ச்ெி அதடந்து சகாண்டு வருகிறது. பணம் 

அபாிமிதமாக உள்ளது. ெக்தி அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது. 

அகாசடமி ஒரு அதடயாளம் ஆகும். 

ேீவதை இழந்த ஒரு நிறுவைத்தத நாம் உயிர்ப்பிக்க முயலுகிபறாம். 

வளர்ச்ெியின் ெக்தி சவளியில் சவள்ளமாகப் சபருக்சகடுத்து ஓடுகிறது. 

இதவ உண்தமயில் உலக அரொங்கம் உருவாக்குவதற்காகபவ ஆகும். 

பதழய காலத்தின் தமஸ் புதிதாகக் கீழிறங்கும் ெக்திகதள பவகமாக விழுங்குகின்றை.  

கருவியாக விளங்கும் மைிதன், அவைால் இயன்றவதர இததச் ெமாளிக்க பவண்டும். 

அவனுதடய பதர்விதை அவன் ொியாகச் செய்ய பவண்டும். 

அவன் மூலம் ெக்தி செயல்பட அனுமதித்து, அவன் செயல்பட பவண்டும். 

ஒரு மைிதைது பூரணத்துவம் இன்ைமும் உலதகக் காப்பாற்ற வல்லது.(p. 531 – Savitri) 

நித்தியத்துவம் தன்தைபய காலத்தின் துடிப்பில் வீணாக்கிக் சகாள்ளும் பநரம் இது.(p. 115 – 

Savitri) 

மிகவும் குதறந்த அளவு ொதிப்பதற்கு மிக அதிக அளவு விரயம் செய்ய பவண்டியுள்ளது. 

ஒரு நிகழ்வுக்குப் பிறகுகூட என்ை நடக்கிறது என்று மைிதனுக்குத் சதாிவதில்தல. 

நமது பகாட்பாடு இதன் ஒரு ெிறு பார்தவதயப் சபறுகிறது. 

பிரபஞ்ெ ேீவைின் ஆன்மீகப் பாிணாமத்ததப் பற்றி ‘தி தலப் டிதவன்’ பபசுகிறது. 

மிகவும் அதிர்ஷ்டொலிகள் அன்தையின் பாதுகாப்பில் உள்ளைர். 

எல்தலயற்ற வளர்ச்ெி. 

தன்தைப் பற்றி பலவற்தறயும் மதறக்க அவர் விரும்பிைார், ஆைால் கடவுபளா அததத் 

திருவுருமாற்றி, வாைளாவுக்கு உயர்த்தி, உலகம் சதாிந்துசகாள்ள தவத்தார். 

‘வளர்ச்ெிக்கு வரம்பு’ என்பது 1970ஆம் வருடத்து உலக சதாழில்நுட்ப அறிவின் உச்ெமாக 

இருந்தது. 

எல்தலயில்லா வளர்ச்ெி கததவத் தட்டுவதத அவர்கள் அறிவபத இல்தல. 

பின்ைர் ஏற்பட்ட சதாழில்நுட்ப வளர்ச்ெி ெமூகவியல்ாீதியாை வளர்ச்ெிதயப் புறக்கணித்தது. 

அது தைது அளவற்ற வலிதமதய புலப்படும் பெமிப்பாக பெகாித்து தவத்திருந்தது. 

இததைக் கண்ட ஒருவர், தன்னுதடய நாட்டின் மதிப்பிழந்த பணமாை சேர்மன் மார்க்தக அந்த 

அளவற்ற இருப்பின் வலிதமயுடன் இதணத்து அதன் மதிப்தப ஏழு நாட்களில் மீட்சடடுத்தார்.  
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சூட்சுமச் ெக்தி ேடாீதியாை கட்டதமப்பிற்குத் சதம்பளித்து ஒரு அன்பாின் தந்ததக்கு பநர்ந்தததப் 

பபால் ஒரு கணப்சபாழுதில் அதற்கு உயிரளிக்கிறது. 

Karl Wagner-ன் கட்டுதர உட்பார்தவதயயும், அதன் பின் உள்ள மதிப்பின் புாிததலயும் 

தாங்கியுள்ளது, சபரும் நிவாரணத்ததப் பற்றி ஓரளவு அறிந்துள்ளது, எல்லா கட்டங்களிலும் 

சபாருத்தமாை பகள்விகதள எழுப்புகிறது. 

நமது பின்ைணிதய மைதில் சகாண்டு, அவரது பார்தவயிலிருந்து அவற்றிற்குப் பதிலளித்தால், 

ஒரு ெிறந்த ஆவணம் உருவாகும். 

அகாசடமி, வாாியம், ஆய்வு, வாக்சகடுப்பு, பதர்தல் ஆகியவற்றிற்கு, பிப்ரவாி மாதம் சதாடங்கி 

ேூன் மாதம் வதர சவளிப்பதடயாகபவ இருந்த விரயமாை உதழப்பு அதைத்திற்கும், COR-

லிருந்து முழுதமயாை பதில் கிதடத்தது. 

சபாருளாதார சநருக்கடியும் பவதலயில்லாத் திண்டாட்டமும், பணவீக்கம் மதறந்தது பபால்,  

Drag-ற்கு மதறந்து விடும். 

ெந்தததய ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம் சபாருளாதார சநருக்கடி அகலும். 

உலகளாவிய ஆளுதக இைியும் ெர்ச்தெக்குாியதாக இருக்காது, செயல்படுத்த பவண்டிய ஒரு 

உண்தம நிதலயாக இருக்கும். 

தைித்துவம் ஆளுதமயின் ெிறப்பியல்பாகும். 

நமது நிதலயில் அதைவருதடய அதைத்து ெக்திகளும் ஒன்று பெர்ந்து, உலகம் அல்லது 

வாழ்விற்கு ஏபதனும் புதிய ஒன்தற மிகவும் பரந்த நிதலயில் அவைது வாழ்வில் அவன் ொதிக்கத் 

பததவயாை, தற்சபாழுததய ெமூகத்தின் அதைத்து ஆற்றல்கதளக் சகாண்டுள்ள, ஒரு 

தைிமைிததை அடுத்த நிதலயில் உருவாக்கும். 

வளர்ச்ெிக்காை வரம்புகள் ஒரு முட்டுச் ெந்து பபான்றது, எங்கும் சகாண்டு செல்லாது. 

வரம்பற்ற வளர்ச்ெி அளவற்ற ொததைக்கு அகத்தில் வழி வகுக்கும் ஒரு ராே பாட்தடயாகும்; 

இப்சபாழுது இது பணம் மற்றும் ொததையில் காணப்படுகிறது. 

இது வாழ்வின் அதைத்துத் துதறகளிலும் வாழ்தவ வளமாக்கி வருகிறது. 

எலிெசபத் உயர்ந்ததத அதைவரும் காணலாம். டார்ெி சபற்ற பலதை எவ்வளவு பபர் 

முழுதமயாகப் பார்க்கின்றைர் - காதலிக்க ஒரு சபண்மணி. 

சகாடுப்பதன் மூலம் வளர்வது. 

டார்ெி உள்ளுணர்பவாடும், மாறாகத் தன்தை அறியாமலும், தான் அளிக்கவில்தல, சபற்றுக் 

சகாள்கிபறாம் என்பதத அறிந்திருந்தான். 

ெமத்துவம் மக்களின் மைங்கதள செயல்படுத்துகிறது. 

இததப் சபாருளாதார ெமத்துவமின்தம என்று அதழக்கின்றைர். 

உண்தமயில் இந்தச் ெமத்துவமின்தம அரெியல்ாீதியாைது. 

பமலும் ெமத்துவமின்தம மபைாாீதியாைது, ஆன்மீகாீதியாைது. 

ஆன்மீகாீதியாக அபைகன் அதைத்து அபைகன்களுடன் பாிமாற்றம் மூலம் வளருகிறது. 

அளவுக்குட்பட்டது, அைந்தத்துடன் பாிமாற்றம் சகாள்கிறது. 

வழங்கும் வதரயறுக்கப்பட்டதன் உண்தமத்தன்தம, அைந்தமாை உள் ஆற்றல்கதளப் 

சபறுகிறது. 

அரெியல்ாீதியாக, சுயநலம் பதடத்தவர்கள் பரந்த அரெியல் உண்தமகதள சவளிக்சகாண்டு 

வருவதன் மூலம் தங்கதளபய அழித்துக் சகாள்கிறார்கள். 

சபாருளாதாரத்தத உயர்த்தும் ஒரு பரந்த ஆக்கபூர்வமாை வாங்கும் ெக்திதய உருவாக்குவதற்கு 

ஆதரவாக, சபாருளாதாராீதியாக பெர்த்து தவத்திருக்கும் பணத்தத அனுபவிக்கும் உாிதமதய 

ஒருவர் விட்டுக் சகாடுக்கிறார். 

ெிஷ்யர்களின் பரந்த அளவற்ற ஏற்புத்திறனுக்கு ஈடாக, குரு தான் அதடந்திருக்கும் ஒரு 

அளவுக்குட்பட்ட உயரத்தத அவர்களுக்கு வழங்கி, பமலும் ஒரு பரந்த ஆன்மீகக் களத்தத 

உருவாக்குகிறார். 

இது வளர்ச்ெியின் ெட்டம் ஆகும். 

முன்பைாடி ஒரு உயர்ந்த அளவுக்குட்பட்ட பபற்றிதைப் சபறுகிறார். 

இததை அவர் மற்றவர்களுக்கு வழங்குகிறார். இததைப் சபற்றுக் சகாள்பவர்கள் ஆன்மீகத்தின் 

ஒரு எல்தலயற்ற களத்தத உருவாக்குகின்றைர்.  

ொக்ரடீஸ், அாிஸ்டாடில், நியூட்டன், ஐன்ஸ்டீன், உபநிஷதங்கள், கீதத - யாவும் அறிவு, 

விஞ்ஞாைம், ஆன்மீக முன்பைற்றம் ஆகியவற்றால் சபருமளவில் சதாடரப்பட்டை.  

உடல், உயிர், மை மற்றும் ஆன்மீக நிதலகளில் இந்த வளர்ச்ெி உண்தமயாகும்.  

செழிப்பாை நீதரக் சகாடுக்கும் நதி, அதன் வழி சநடுகிலும் ெக்திதயப் சபறுகிறது.  
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இவ்வாறு நதி நீதர அளிக்காவிட்டால், அது ஒரு பதங்கியுள்ள ஓதடயாக இருந்திருக்கும். 

அளிப்பதில் சபறப்படும் ஆன்மீக மகிழ்ச்ெி பின்ைர் வளர்ச்ெிக்கு ஒரு ொன்றாகிறது. 

விவொயம் வியாபாரத்திற்குத் பததவயாை சபாருதள அளித்து வளர்கிறது. 

கடன் அளிக்காத வங்கி தாைாகபவ அழிவது இதற்கு ஒரு ெிறந்த உதாரணம் ஆகும். 

இயங்காது உள்ள தவப்பு நிதிகள் உற்பத்தித் திறன் சகாண்ட ெமூகத்திற்குச் சென்று சதாடர்ந்து 

விாிவதடயும் ெந்தததய உருவாக்குகிறது. பமலும் முக்கியமாக, அதன் உருவாக்கத்ததத் தக்க 

தவக்கும் வாங்கும் ெக்திதய உருவாக்குகிறது. 

அளிப்பதன் மூலம் வளருவது எனும் ஒரு கருத்தத எல்லா துதறகளிலும் வளர்ச்ெியின் இயல்பாை 

ஒரு செயல்முதறயாக உருவாக்குவது நல்லது.  

Gloom and Doom 

இருளும் அழிவும். 

 

He readily assured her of his secrecy, again expressed his sorrow for her distress, wished it a happier 

conclusion than there was at present reason to hope, and leaving his compliments for her relations, with 

only one serious, parting look, went away. 

இரகெியத்னதக் காப்பாற்றுவதாக உடைடியாக அவளுக்கு வாக்கைித்து, அவளுனடய துயரத்திற்கு 

தன்னுனடய வருத்தத்னதத் சதாிவித்து, எல்லாம் நல்லபடியாக முடிய ஜவண்டும் என வாழ்த்தி, 

அவளுனடய உறவினர்கனை விொாித்ததாகக் கூறி, ஒரு தீவிரமான, வினடசபறும் பார்னவபயாடு 

அங்கிருந்து சென்றான்.  

70. “He readily assured her of his secrecy.” 

An asthma patient asking the atmosphere for assured air supply gets a ready assurance. 

There never has been gloom and Doom. It is what Man creates. 

Mistaking an opportunity as a problem Man creates a problem. 

The world has always been in the midst of grace, boons in his view. 

His evil and ill will sees them as disasters and thus creates them. 

The two world wars were thus created, not because they were needed. 

The Indian orthodoxy that stole a march over the world evolution saw the British rule as a blessing and 

devised way and means to perpetuate it. 

Hence the world wars came. 

Society is evolving from survival through growth, and development. 

Man sees the opportunities of evolution as problems of survival. 

Hence the gloom and Doom. They are not in the world. It is in his Mind. 

Jobs are for the mere labourer, nor for the entrepreneur who creates jobs. 

It is time the employee evolves into an entrepreneur. 

The entrepreneur produces wealth as well as jobs. 

His entrepreneurship creates the market and purchasing power. 

From here he must evolve as one who can grow psychologically. 

His psychological growth creates entrepreneur outside in the world, apart from creating joy. 

A happy Man cannot create imbalance or problems. 

Rather he will solve problems and be creative at the psychological level. 

Economic equality upgrading itself as political equality helps society to equally evolve at all points. 

That is the basis for world government. 

All the real power is in the subtle plane. 

By a narrow view the power is corrupted and goes to feed problems. 

Social evolution, subtle power, creation of problems have been the way of human survival all these days. 

The world is ready to RESPOND totally to a call when it is given as an idea. 

It has responded several times like that at various levels. 

Are we now to evoke it by an idea or a strategy or something else? 

Is our purpose to achieve the result without revealing the strategy and idea as in Green Revolution or 

rouse people to action as Gandhiji, Churchill, FDR did? 

Peters informed people the value of Freedom without leading them to action. 

Creation of the Theory 
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People can be roused to action or to adore the idea, even lay down their lives by a strategy, an 

exhortation, an idea or an appeal. 

What creates when is the outline of the Theory. 

FDR, Churchill, CS acted in the face of a catastrophe. 

Peters had no occasion but the appeal went forth. 

Limits to Growth had a listening – negatively. 

Present 

What is the situation ripe for? Why? 

What is the role of an idea, action, strategy, appeal now? Why? 

As a new goal of Government at a higher level is to be achieved, all these approaches can be 

separately or in combination used effectively. 

The approach is different for a minimum and maximum result. 

Whichever is the final strategy, the TOUCH of the Spirit must be there to evoke a starting response from 

the population. 

The Spirit in them is to be inspired. 

Once it is present in some measure, the rest can take care of itself. 

At no time in history the world was not ready for action. 

HE says Shakespeare is great because he gave us the truths of life. 

Indian literature, He says, brings out the Spirit in Life. 

It means even then India was ready for action. 

Such readiness is always there in the world. 

Let us rise to the occasion. 

It is done by finding it in our life at least once. 

It is one way. 

It can be done even without that. 

Identification 

We see two identifications -- one Darcy with her, the other she with Pemberley. 

Identification offers the real knowledge. 

One who admires his leader comes to look like the leader. 

A gurukal, priest, devoted to Hanuman of the temple looked exactly like Hanuman. 

It is a great privilege to be identified with The Mother. 

One who has so identified with her guru felt him talking from inside, writing on her behalf. 

Amrita wrote the “Hymn to the Mother of Radiances” and Sri Aurobindo saw He really wrote it. He 

copied it in his own handwriting and as a result it was published as His writings. 

The sadhaks in the Ashram benefitted subconsciously by their yoga said the Mother. 

After death the sadhaks lodged in Her soul or heart. 

It was said that Ramakrishna when he was worshipping Hanuman felt a tail growing. 

The wonder in identification is one can be lost in it for days and months. 

It is a spiritual privilege that one can be so identified with the guru. 

It is a greater privilege that someone is so identified with you. 

It can only be experienced, not explained. 

Mother gave each one the feeling that She belonged entirely to him. 

Identification is surrender in knowledge. 

Surrender is identification in the Being. 

Mother was the Supreme for a while. 

She was identified with Him like that. 

It showed in His personality of Krishna when Krishna walked with Her. 

Later it was Sri Aurobindo and finally it was She. 

A family of members all identified with each is the best one can wish for. 

A woman loves and adores a Man when he dominates her. 

This is the secret of a woman’s adoration of a Man who violated her. She loves him because he violated 

her. 

“இரகெியத்ததக் காப்பாற்றுவதாக அவளுக்கு உடைடியாக வாக்களித்தான்” 
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ஒரு ஆஸ்துமா பநாயாளி, காற்பறாட்டமாை சூழல் பவண்டுசமைக் பகட்டபபாது உடைடியாை 

உத்திரவாதம் கிதடத்தது. 

இருளும், அழிவும் என்றுபம இருந்ததில்தல. இதத உருவாக்குவது மைிதன்தான். 

ஒரு வாய்ப்பிதைப் பிரச்ெிதையாகத் தவறாக நிதைத்து மைிதன் ஒரு பிரச்ெிதைதய 

உருவாக்குகிறான். 

உலகம் அருளிற்கும் வரங்களுக்கும் இதடபயதான் எப்சபாழுதும் இருந்து வந்துள்ளது. 

அவைது தீய குணமும், சகட்ட எண்ணமும், அவற்தறப் பபாிடர்களாகப் பார்த்து அவற்தற 

உருவாக்குகின்றை. 

இரண்டு உலகப் பபார்களும் இவ்வாறுதான் உருவாக்கப்பட்டை, அதவ பததவ என்பதால் அல்ல. 

உலகத்தின் பாிணாமத்ததக் கடந்து சென்ற இந்திய பதழதமவாதம் ஆங்கிபலயாின் ஆட்ெிதய 

ஒரு வரப்பிரொதமாகக் கருதி, அததத் சதாடருவதற்காை வழிகதளயும், வழிமுதறகதளயும் 

தகயாண்டது. 

அதைால்தான் உலகப் பபார்கள் மூண்டை. 

வளர்ச்ெி மற்றும் முன்பைற்றத்தின் மூலம் ெமூகம் உயிர்வாழ்வதிலிருந்து உருவாகி வருகிறது. 

மைிதன் பாிணாமத்தின் வாய்ப்புகதள உயிர்வாழ்வதன் பிரச்ெிதைகளாகப் பார்க்கிறான். 

அதைால்தான் இருளும் அழிவும் ஏற்படுகிறது. அதவ உலகத்தில் இல்தல. அவைது மைதில்தான் 

உள்ளது. 

பவதலகள் சவறும் சதாழிலாளிகளுக்கு மட்டுபம, பவதல வாய்ப்புகதள உருவாக்கும் சதாழில் 

முதைவர்களுக்கு அல்ல. 

சதாழிலாளி சதாழில் முதைவராக மாற பவண்டிய பநரம் இது. 

சதாழில் முதைவர் செல்வத்ததயும் பவதல வாய்ப்புகதளயும் உருவாக்குகிறார். 

அவரது சதாழில்முதைவுத்திறன் ெந்தததயயும், வாங்கும் திறதையும் உருவாக்குகிறது. 

இங்கிருந்து அவர் உளவியல்ாீதியாக வளருபவராக உருவாக பவண்டும். 

அவரது மபைாாீதியாை வளர்ச்ெி உலகத்தில் மகிழ்ச்ெிதய உருவாக்குவதுடன் சவளிபய சதாழில் 

முதைவதரயும் உருவாக்குகிறது.  

ஒரு மகிழ்ச்ெி நிதறந்த மைிதைால் ெமமின்தமதயபயா அல்லது பிரச்ெிதைகதளபயா உருவாக்க 

முடியாது. 

பார்க்கப்பபாைால், அவன் பிரச்ெிதைகதளத் தீர்த்து தவத்து, மை அளவில் பதடக்கும் திறன் 

சபற்றவைாக இருப்பான். 

சபாருளாதார ெமத்துவம் அரெியல் ெமத்துவமாகத் தன்தைபய உயர்த்திக்சகாள்வது ெமூகத்தத 

எல்லா இடங்களிலும் ெமமாகப் பாிணமிக்க உதவுகிறது. 

அதுதான் உலக அரொங்கத்திற்காை அடிப்பதடயாகும். 

எல்லா உண்தமயாை ெக்தியும் சூட்சும நிதலயில் உள்ளது. 

ஒரு குறுகிய பார்தவயால் ெக்தி ெிததந்துள்ளது, பிரச்ெிதைகதள ஏற்படுத்துகிறது. 

ெமூகப் பாிணாமம், சூட்சும ெக்தி, பிரச்ெிதைகதள உருவாக்குவது ஆகியதவ இது நாள்வதர 

மைித உயிர் வாழ்வின் வழிமுதறயாக இருந்து வந்துள்ளை. 

ஒரு அதழப்பு ஒரு கருத்தாக வழங்கப்படும்சபாழுது, அதற்கு முழுதமயாகப் பதிலளிக்க உலகம் 

தயாராக உள்ளது. 

பல்பவறு முதறகள், அது அவ்வாறு பல்பவறு நிதலகளில் பதிலளித்துள்ளது. 

ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு உபாயம் அல்லது பவறு ஏபதனும் மூலமாக நாம் அதத சவளிக் 

சகாண்டுவர பவண்டுமா?  

பசுதமப் புரட்ெியில் செய்தததப் பபால் உபாயம் மற்றும் கருத்திதை சவளிப்படுத்தாமபலா 

அல்லது காந்திேி, ெர்ச்ெில், ரூஸ்சவல்ட் செய்தததப்பபால மக்கதளத் தட்டி எழுப்பிபயா பலதை 

அதடய பவண்டும் என்பது நமது பநாக்கமா? 

மக்கதளச் செயல்பட தவக்காமல் சுதந்திரத்தின் மதிப்பிதை பீட்டர்ஸ் மக்களுக்கு 

எடுத்துதரத்தார். 

தத்துவத்தின் உருவாக்கம். 

ஒரு உபாயம், ஒரு அறிவுதர, ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு முதறயீட்டின் மூலம் மக்கதளச் செயல்பட 

தவக்கபவா, ஒரு கருத்ததப் பபாற்றுவதற்பகா அல்லது அவர்களது வாழ்தவத் தியாகம் 

செய்வதற்பகாகூட தூண்ட முடியும். 

எது எப்சபாழுது உருவாக்குகிறது என்பபத இத்தத்துவத்தின் சுருக்கமாகும். 

ரூஸ்சவல்ட், ெர்ச்ெில், ெி. சுப்ரமணியம் ஆகிபயார் ஒரு பபரழிதவ எதிர்சகாண்டபபாது அவ்வாறு 

செயல்பட்டைர். 
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பீட்டர்ஸுக்கு எந்த ெந்தர்ப்பமும் இருக்கவில்தல, ஆைால் பமல்முதறயீடு சென்றது. 

வளர்ச்ெிக்காை வரம்பு எதிர்மதறயாக செவி ொய்க்கப்பட்டது. 

நிகழ்காலம். 

நிதலதம எதற்காக முதிர்ச்ெி அதடந்துள்ளது? ஏன்? 

ஒரு கருத்து, செயல், உபாயம், முதறயீடு ஆகியவற்றின் பங்கு என்ை? ஏன்? 

அரொங்கத்தின் ஒரு புதிய இலக்கு ஒரு உயர் நிதலயில் நிதறபவற்றப்பட பவண்டும் என்பதால், 

இந்த அதைத்து அணுகுமுதறகளும் தைித்தைியாகபவா அல்லது இதணந்பதா திறம்பட 

பயன்படுத்தப்படலாம்.  

குதறந்தபட்ெ மற்றும் அதிகபட்ெ பலனுக்கு அணுகுமுதற வித்தியாெமாைது. 

இறுதி உபாயம் எதுவாக இருப்பினும், மக்களிடமிருந்து ஒரு ஆரம்ப பதிதலத் தூண்டுவதற்கு 

ஆன்மாவின் ஸ்பாிெம் பததவ. 

அவர்களிடம் உள்ள ஆன்மா ஊக்குவிக்கப்பட பவண்டும். 

ஓரளவிற்கு அது இருந்துவிட்டால், மீதி இருப்பதவ தாைாகபவ நதடசபறும். 

ொித்திரத்தில் ஒரு பபாதும் உலகம் செயல்படத் தயாராக இல்லாமல் இல்தல. 

வாழ்வின் உண்தமகதள பஷக்ஸ்பியர் அளித்துள்ளதால் அவர் மிக உயர்ந்தவர் என்று பகவான் 

கூறுகிறார். 

இந்திய இலக்கியம் வாழ்வில் ஆன்மாதவ சவளிக்சகாண்டு வருவதாக பகவான் கூறுகிறார். 

அப்சபாழுபத இந்தியா செயல்படத் தயாராக இருந்தது என்று இதற்குப் சபாருள். 

இத்ததகய தயார் நிதல உலகத்தில் எப்சபாழுதுபம உள்ளது. 

நாம் ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உயருபவாம். 

ஒரு முதறயாவது நமது வாழ்வில் இததைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் இததச் செய்ய முடியும். 

இது ஒரு வழிப் பாததயாகும். 

அது இல்லாமலும் இததச் செய்ய முடியும். 

அதடயாளம் காண்பது. 

நாம் இரண்டு அதடயாளங்கதளப் பார்க்கிபறாம்- ஒன்று எலிெசபத்துடன் டார்ெி, மற்றது 

சபம்பர்லியுடன் எலிெசபத். 

அதடயாளம் காண்பது உண்தமயாை அறிதவ அளிக்கிறது. 

தன்னுதடய ததலவதர ஆராதிக்கும் ஒருவர், ததலவதரப் பபாலபவ பதாற்றமளிக்க ஆரம்பிப்பார். 

பகாவிலில் ஹனுமாதரப் பூேிக்கும் குருக்கள், பூொாி. ஹனுமாதரப் பபாலபவ பதாற்றமளித்தார். 

அன்தையுடன் அதடயாளப்படுத்திக் சகாள்வது ஒரு சபாிய பபறாகும். 

தைது குருவுடன் இவ்வாறு அதடயாளப்படுத்திக் சகாண்ட ஒரு சபண்மணி, தன்னுள்ளிலிருந்து 

அவர் பபசுவததயும், தன் ொர்பில் அவர் எழுதுவததயும் உணர்ந்தார். 

“Hymn to the Mother of Radiances”-ஐ அம்ாிதா எழுதிைார், உண்தமயில் அதத தான் எழுதியதாக 

பகவான் உணர்ந்தார். அதத அப்படிபய தன்னுதடய தகசயழுத்தில் மீண்டும் எழுதிைார், 

பகவானுதடய பதடப்பாக அது அச்ெிடப்பட்டது.  

ஆெிரமத்தில் உள்ள ொதகர்கள் அவர்களது பயாகத்தின் மூலம் ஆழ்மைதில் பயைதடந்ததாக 

அன்தை கூறியுள்ளார். 

இறந்தவுடன் ொதகர்கள் அன்தையுடன் அவரது ஆன்மாவிபலா அல்லது உள்ளத்திபலா கலந்து 

விடுகின்றைர். 

ஹனுமாதர இராமகிருஷ்ணர் வழிபடும்சபாழுது தைக்கு ஒரு வால் முதளப்பதத அவர் 

உணர்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 

அதடயாளப்படுத்தலில் ஏற்படும் ஆச்ொியம், ஒருவர் அதில் நாட் கணக்கிபலா, மாதக் கணக்கிபலா 

தன்தை அதில் இழப்பதுதான். 

இது பபான்று குருவுடன் ஒருவர் அதடயாளப்படுத்திக்சகாள்வது ஒரு ஆன்மீகப் பபறாகும். 

நம்முடன் இவ்வாறு ஒருவர் தன்தை அதடயாளப்படுத்திக்சகாள்வது பமலும் உயர்ந்த ஒரு 

பபறாகும். 

இதத அனுபவிக்க மட்டுபம முடியும், விளக்க முடியாது. 

அன்தை தைக்பக உாியவர் எனும் உணர்தவ அன்தை ஒவ்சவாருவருக்கும் வழங்கிைார். 

அதடயாளப்படுத்திக்சகாள்வது அறிவின் ெரணாகதியாகும். 

ெரணாகதி ேீவைில் அதடயாளப்படுத்திக் சகாள்வதாகும். 

அன்தை ெிறிது காலத்திற்குப் பரம்சபாருளாக இருந்தார். 

பகவானுடன் அவ்வாறு அன்தை தன்தை அதடயாளப்படுத்திக் சகாண்டார். 

அன்தையுடன் கிருஷ்ணர் நடந்து சென்றசபாழுது, கிருஷ்ணாில் பகவான் சவளிப்பட்டார். 
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பின்ைர் இது ஸ்ரீ அரவிந்தராகவும், இறுதியாக அன்தையாகவும் மாறியது. 

ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும் அதைவரும் ஒருவபராசடாருவர் அதடயாளப்படுத்திக் சகாள்வது 

ஒருவர் பவண்டும் மிகச் ெிறந்த ஒன்றாகும். 

தன் மீது ஆதிக்கம் செய்யும் ஒரு ஆதண ஒரு சபண் விரும்புகிறாள், பபாற்றுகிறாள். 

தன்ைிடம் எல்தல மீறிய ஒரு ஆதண ஒரு சபண் பபாற்றுவதன் இரகெியம் இதுபவ ஆகும். அவன் 

அவ்வாறு நடந்துசகாண்டதால் அவள் அவதை விரும்புகிறாள். 

71. “Expressed his sorrow for her distress.” 

He had the attitude of helping her and the power needed. Otherwise it will only be a pious wish. 

The battle of earlier centuries becomes an election in democracy. 

In a yogi it reduces to controlling an impulse, as an impulse of anger. 

Having progressed, one cannot follow the earlier attitude. 

Yoga can be described as doing psychologically what was done earlier mentally or physically. 

The power of yoga is very great and the risks too are equally great. 

The yogi cannot have the luxury of any initiative. 

No initiative is permissible just because it is good in itself. 

Initiatives are urges of the Being. 

They are not under his control, until the Being is under his control. 

To have the Being under his control is spiritual awakening. 

It requires not only Silence but also Peace. 

Silence is non-movement, Peace is non-structure. 

Total surrender, to be Mother’s instrument, Spiritual awakening at the level of Being are faculties not yet 

born in the collective for anyone to draw upon. 

One great soul may attain it for his own yogic progress. 

It is not a power that can benefit another directly or indirectly. 

All faculties of integral yoga are universal faculties. 

When one achieves, it opens the way for others to draw upon it. 

Mother and Master possessing them is there in them, but for a devotee to benefit from it, he must surrender 

to Them fully. 

To get it from them one has to surrender to them fully. 

To surrender oneself to them fully, he must already have it. 

They possess it essentially. 

The devotee who gets it receives it as a universal faculty. 

Such a faculty can spread. 

The chapter on Spiritual Man explains it. 

Evolution of Spiritual Man is the individual faculty evolving into a universal faculty. 

Helplessness 

She has come to a situation where no help can reach her. 

Is the devotee in a different position in such a situation? 

Prayer for us is for a particular result, which we have often got. 

Prayer’s role is really to reverse the human moment into a divine moment. 

When prayer is granted Man can always see it reaches him through the channels of his faith. 

A disease is relieved through a drug, a help is rendered through a person in position, a problem is relieved 

through a better understanding, etc. 

In all these, grace acts through a medium. 

There are occasions, as the American devotee who found his wallet on a bush, which had been lost in a 

hotel 200 miles away. When he opened his eyes from meditation he saw the wallet. 

Here the grace directly acts. 

Grace directly acting acts more fully, or most fully. 

The deeper a prayer rises from, the more complete is the grace. 

Mother says when one is utterly helpless, it is the best moment to call Her. 

At such moments, apart from the granting of prayer, She opens the door to grace. 

Thus Man’s force is linked to that of the Transcendent’s and makes miracle a common rule. 

Thus helplessness is a heavenly hour. 
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Such a prayer instantaneously changes the atmosphere. 

Our part is to withdraw our reliance on people, medicine, instruments and place it entirely on The Mother. 

Really such a prayer is not for material results, but for yogic progress. 

Jane Austen’s Pride and Prejudice is often described as a novel that yields the same delight to the reader 

on first reading as well as to those most familiar with the text. 

The freshness is spiritual. 

Her inspiration is from Spirit. 

Such writings can only be comedies. 

For the rational intellect, it even looks like a fairy story ending. 

The truth is Spirit leads us, as in a fairy tale. 

One Man being helpful or useful to another is going beyond ego, a first step to being universal. 

In human circumstances, material objects can be readily given. 

One passing on his interest to another is more difficult as it is in the vital plane. 

Much more difficult is to make another Man accept one’s ideas, as it is Mental. 

One’s spirituality benefitting another is possible only when he becomes universal. 

Outer giving – an object, interest, idea – increases in difficulty as we go up. 

Inner giving becomes more difficult as we go down. 

To give another longer life is most difficult which Mother did to many personally and Her 

consciousness does to as many as they come into its fold. 

Consecration of such prayers meets with great resistances. 

Even to accept ideas that will act at those levels consecration is difficult. 

When duty, love permit and one is sure of not securing another’s karma, a few approaches can effectively 

handle it and make consecration move it. 

1) Moving to the maximum possible Mental discipline of not directly telling the beneficiary orally or 

silently. 

2) Telling Mother from the same depth every time it figures as a worry, without failing even once. 

3) Finding one or more corresponding points and disciplining oneself there. 

4) Making a determined successful effort to move from Force to Being. 

5) Trying to consecrate the consciousness. 

6) அன்னனனய அவர் சநஞ்ெில் பிரதிஷ்னட செய்தல் To install Mother in his being every time a shade 

stronger. 

7) To see Mother’s consciousness from you or from The Mother go to him and  suffuse his being in 

increasing measure each subsequent time. 

8) To work for the transformation of the worry into cheerful joy. 

9) To convert the prayer that goes up into a descent of Grace from above. 

10) To move one’s prayer to the prayer of earth in yourself. 

11) To relieve the past supporting energy. 

12) To install Mother in the stream of Time in which he moves before and behind as well as in the middle. 

13) To enlist his enlightened cooperation Silently. 

14) To invoke the Supramental consciousness on him by bringing the  outer inside and the lower 

above. 

“அவளுதடய துயரத்திற்கு தன்னுதடய வருத்தத்ததத் சதாிவித்தான்.” 

அவளுக்கு உதவ பவண்டும் என்ற மைப்பான்தம அவனுக்கு இருந்தது. அதற்குத் பததவயாை 

ெக்தியும் அவைிடம் இருந்தது. இல்லாவிடில் அது ஒரு கடதம ொர்ந்த விருப்பமாகபவ இருக்கும். 

ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் நதடசபற்ற பபார் ேைநாயகத்தில் ஒரு பதர்தலாக மாறுகிறது. 

ஒரு பயாகியிடம் இது ஒரு உந்துததலக் கட்டுப்படுத்துவதாக, பகாபத்தின் ஒரு உந்துததலக் 

கட்டுப்படுத்துவதாக மாறுகிறது.  

முன்பைற்றம் அதடந்த பின் முந்ததய அணுகுமுதறதய ஒருவர் பின்பற்ற முடியாது. 

முன்பு மைாீதியாகபவா அல்லது உடல்ாீதியாகபவா செய்ததத, உளவியல்ாீதியாகச் செய்வது எை 

பயாகத்தத விவாிக்கலாம். 

பயாகத்தின் ெக்தி மிகப் சபாியது, அதன் ஆபத்துகளும் அதற்குச் ெமமாகப் சபாியதவ. 

பயாகியால் எந்த தன்முதைப்பும் எடுக்க முடியாது. 

தன்முதைப்பு ஒரு நல்ல விஷயம் என்பதாபலபய எந்த தன்முதைப்பிற்கும் இடமில்தல. 
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தன்முதைப்புகள் ேீவைின் உந்துதல்களாகும். 

ேீவன் அவரது கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலன்றி, அதவ அவரது கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதில்தல. 

ேீவன் அவரது கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது ஆன்மீக விழிப்புணர்ச்ெியாகும். 

இதற்கு சமௌைம் மட்டும் அல்லாமல் அதமதியும் பததவ. 

சமௌைம் இயக்கமற்ற ஒரு நிதல ஆகும். அதமதி அதமப்பு இல்லாதம ஆகும். 

முழுதமயாை ெரணாகதி, அன்தையின் கருவியாக இருப்பது, ேீவைின் நிதலயில் ஆன்மீக 

விழிப்புணர்ச்ெி ஆகியதவ எல்பலாரும் பயைதடயும் வதகயில் ெமூகத்தில் இன்ைமும் பதான்றாத 

திறன்கள் ஆகும். 

தன்னுதடய பயாக வளர்ச்ெிக்காக ஒரு சபாிய ஆத்மா இததைப் சபறலாம். 

மற்றவருக்கு பநரடியாகபவா அல்லது மதறமுகமாகபவா பயைளிக்கும் ெக்தி அல்ல இது. 

பூரண பயாகத்தின் அதைத்துத் திறன்களும் உலகளாவிய திறன்கள் ஆகும். 

ஒருவர் ொதிக்கும்சபாழுது, மற்றவர்கள் பயன் சபற இது வழி வகுக்கிறது. 

அன்தையும் பகவானும் அவர்களுள் உள்ளைர், ஆைால் ஒரு அன்பர் இதிலிருந்து பயன்சபற, 

அவர் அவர்களிடம் முழுதமயாகச் ெரணதடய பவண்டும். 

அவர்களிடமிருந்து இததப் சபறுவதற்கு ஒருவர் அவர்களிடம் முழுதமயாகச் ெரணதடய 

பவண்டும். 

அவர்களிடம் முழுதமயாகச் ெரணதடய, ஒருவர் அதத ஏற்கைபவ சகாண்டிருக்க பவண்டும். 

அடிப்பதடயில் அவர்கள் அததக் சகாண்டுள்ளைர். 

அததப் சபறும் அன்பர் அதத உலகளாவிய திறைாகப் சபற்றுக் சகாள்கிறார். 

இத்ததகய திறன் பரவலாம். 

‘ஆன்மீக மைிதன்’ எனும் அத்தியாயம் இதத விளக்குகிறது. 

ஆன்மீக மைிதன் உருவாவது தைிமைிதைின் திறன் உலகளாவிய திறைாகப் பாிணமிப்பதாகும். 

உதவியற்ற நிதல. 

எந்த உதவியும் கிதடக்காத ஓர் நிதலக்கு எலிெசபத் வந்துள்ளாள். 

இது பபான்ற ஒரு சூழ்நிதலயில் அன்பர் பவறு ஒரு நிதலயில் இருக்கிறாரா?  

நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பலனுக்காகப் பிரார்த்ததை செய்கிபறாம், சபரும்பாலும் அந்தப் பலதைப் 

சபறுகிபறாம்.  

பிரார்த்ததையின் பங்கு மைிதத் தருணத்தத சதய்வீகத் தருணமாக மாற்றுவபதயாகும்.  

பிரார்த்ததை பலிக்கும்சபாழுது, அது அவைது நம்பிக்தகயின் மூலம் வந்ததடவதத மைிதன் 

எப்சபாழுதும் பார்க்கலாம்.  

ஒரு பநாய் ஒரு மருந்திைால் குணப்படுத்தப்படுகிறது, அதிகாரத்தில் இருக்கும் ஒரு நபரால் ஒரு 

உதவி வழங்கப்படுகிறது, ஒரு ொியாை புாிதலின் மூலம் ஒரு பிரச்ெிதை தீர்கிறது பபான்றதவ. 

இதவ யாவற்றிலும் அருள் ஒரு கருவியின் மூலம் செயல்படுகிறது. 

இருநூறு தமல்களுக்கு அப்பாலுள்ள ஒரு விடுதியில் பணப்தபதயத் சதாதலத்த ஒரு அசமாிக்க 

அன்பர், தியாைத்திலிருந்து கண் விழித்து எழுந்தசபாழுது அது ஒரு புதருக்குள் இருப்பததக் 

கண்டார். இது பபான்ற நிகழ்வுகளும் உண்டு. 

இங்கு அருள் பநரடியாகச் செயல்படுகிறது. 

அருள் பநரடியாகச் செயல்படும்பபாது முழுதமயாகபவா அல்லது மிகவும் முழுதமயாகபவா 

செயல்படுகிறது.  

பிரார்த்ததை அதிக ஆழத்திலிருந்து எழும்பபாது அருள் பமலும் முழுதமயாகச் செயல்படும்.  

ஒருவர் மிகவும் உதவியற்ற நிதலயில் இருக்கும்சபாழுது, அன்தைதய அதழக்க அதுபவ உகந்த 

தருணமாகும். 

அத்ததகய தருணங்களில், பிரார்த்ததைதய நிதறபவற்றுவதுடன், அன்தை அருளின் 

வாயிதலயும் திறக்கிறார். 

இவ்வாறு மைிதைின் ெக்தி பிரம்மத்தின் ெக்தியுடன் இதணக்கப்பட்டு, அற்புதங்கள் அன்றாட 

நிகழ்ச்ெிகளாகின்றை. 

இவ்வாறு உதவியற்ற நிதல சொர்க்கத்தின் பநரமாகிறது. 

இது பபான்ற ஒரு பிரார்த்ததை உடைடியாகச் சூழதல மாற்றுகிறது. 

மைிதர்கள், மருந்து, கருவிகள் ஆகியவற்றின் மீதாை நம்பிக்தகதயக் தகவிட்டு, அன்தை மீது 

முழு நம்பிக்தக தவக்க பவண்டும். 

உண்தமயில் இத்ததகய பிரார்த்ததை சபாருள்ாீதியாை பலன்களுக்காக அல்ல, பயாக 

முன்பைற்றத்திற்காகபவ ஆகும். 
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பேன் ஆஸ்டிைின் ‘Pride and Prejudice’ நாவல், முதலில் படிப்பவருக்கும், பலமுதற 

படித்தவர்களுக்கும் ஒபர மாதிாியாை மகிழ்ச்ெிதய அளிக்கிறது. 

அதிலிருந்து நாம் சபரும் புத்துணர்ச்ெி ஆன்மீகமயமாைது. 

பேன் ஆஸ்டிைின் உத்பவகம் ஆன்மாவிலிருந்து எழுகிறது. 

இது பபான்ற எழுத்துக்கள் மகிழ்வாை முடிதவக் சகாண்டதாக மட்டுபம இருக்கும். 

பகுத்தறிவுவாதிகளுக்கு இது கட்டுக் கததயின் முடிவு பபாலக்கூட இருக்கும். 

கட்டுக் கததயில் இருப்பதுபபால் ஆன்மா நம்தம வழி நடத்துகிறது என்பதுதான் உண்தம. 

ஒருவர் மற்றவருக்கு உதவியாகபவா அல்லது பயனுள்ளவராகபவா இருப்பது அகந்தததயத் 

தாண்டிச் செல்வதாகும், இது உலகளாவிய நிதலக்காை முதல் படியாகும்.  

மைிதச் சூழலில், ேடப் சபாருட்கதள உடைடியாகக் சகாடுத்து விடலாம். 

ஆர்வம் உணர்வு நிதலயில் இருப்பதால், ஒருவருதடய ஆர்வத்தத மற்றவருக்கு அளிப்பது பமலும் 

கடிைமாைது. 

கருத்துகள் மை நிதலயில் இருப்பதால், ஒருவரது கருத்தத அடுத்தவதர ஏற்றுக்சகாள்ளச் செய்வது 

மிக மிகக் கடிைம். 

ஒருவர் உலகளாவிய நிதலக்கு மாறும்சபாழுது மட்டுபம அவரது ஆன்மீகம் மற்றவருக்குப் 

பயன்படும். 

ஒரு சபாருள், ஆர்வம், கருத்து பபான்ற புற பங்களிப்பு, நாம் பமபல செல்லச் செல்ல கடிைமாகிறது. 

நாம் கீபழ செல்லச் செல்ல அகம் அளிப்பது பமலும் கடிைமாகிறது. 

ஒருவருக்கு நீண்ட ஆயுதள அளிப்பது மிகவும் கடிைம், ஆைால் அன்தை இததை பலருக்கும் 

தைிப்பட்ட முதறயில் அளித்தார், அன்தையின் பிடிக்குள் வருபவர் அதைவருக்கும் அன்தையின் 

ேீவியம் இததை அளிக்கிறது.  

இத்ததகய பிரார்த்ததைகள் சபாிய எதிர்ப்தப எதிர்சகாள்கின்றை. 

அந்த நிதலயில் செயல்படக்கூடிய கருத்துகதள ஏற்றுக்சகாள்வதற்காகச் செய்யப்படும் 

ெமர்ப்பணம் கடிைமாைது. 

கடதமயும், அன்பும் அனுமதித்து, மற்றவரது கர்மத்ததப் சபற்றுக்சகாள்வதில்தல என்பதில் 

ஒருவர் உறுதியாக இருக்கும்சபாழுது, ெில அணுகுமுதறகள் அததத் திறம்படக் தகயாண்டு, 

அததை ெமர்ப்பணத்தால் செயல்படுத்தும்.  

1) பயன் சபறுபவாிடம், வாய்விட்படா அல்லது சமௌைமாகபவா பநரடியாகக் கூறாமல் இருக்கும் 

ொத்தியப்படும் அதிகபட்ெ மைக்கட்டுப்பாட்தட ஏற்றுக்சகாள்வது. 

2) அது ஒரு கவதலயாக எழும்சபாழுது, ஒரு முதறகூட தவறாது அபத ஆழத்திலிருந்து 

அன்தையிடம் கூறுவது. 

3) இதன் சதாடர்புதடய ஓாிரு இடங்கதளக் கண்டுபிடித்து, அங்கு நம்தம ஒழுங்குபடுத்திக் 

சகாள்வது. 

4) ெக்தியிலிருந்து ‘ெத்’-ற்குச் செல்வதற்காை தீர்மாைமாை சவற்றிகரமாை முயற்ெிதய 

பமற்சகாள்வது. 

5) ேீவியத்தத ெமர்ப்பணம் செய்ய முயல்வது. 

6) அன்தைதய ஒவ்சவாரு முதறயும் பமலும் ஒரு படி அதிகமாக ஒருவரது ேீவைில் பிரதிஷ்தட 

செய்வது. 

7) நம்மிடமிருந்பதா அல்லது அன்தையிடமிருந்பதா அன்தையின் ேீவியம் ஒருவருக்குச் சென்று, 

அடுத்தடுத்த ஒவ்சவாரு தருணத்திலும் அவரது ேீவைில் அதிக அளவில் பரவுவது. 

8) கவதலதய கலகலப்பாை ெந்பதாஷமாக மாற்ற முயல்வது. 

9) பமசலழும் பிரார்த்ததைதய பமலிருந்து இறங்கும் அருளாக மாற்றுவது. 

10) ஒருவரது பிரார்த்ததைதய, உலகத்தின் பிரார்த்ததையாக நம்முபளபய மாற்றுவது. 

11) கடந்தகால ஆதரவளிக்கும் ெக்திதய விடுவிப்பது. 

12) காலத்தின் பிரவாகத்தில் அன்தைதயப் பிரதிஷ்தட செய்து, அங்கு ஒருவர் எல்லா 

பக்கங்களிலும் நகருவது. 

13) அவரது அறிவார்த்தமாை ஒத்துதழப்தப சமௌைமாகப் சபறுவது. 

14) புறத்தத அகத்திலும், கீழிருப்பதத பமல்நிதலக்கும் சகாண்டுவருவதன் மூலம் அவர் மீது 

ெத்திய ேீவிய ேீவியத்ததத் தூண்டுவது.  

3- Day Prayer 

மூன்று நாள் பிரார்த்ததை. 

72. “Wished it a happier conclusion than there was at present reason to hope.” 

Man lives on hope and often it is a staff on which he can securely lean. 
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In a normally smooth life, sudden minor disturbances or major upheavals rise. 

Or great opportunities requiring strong decisions come. Man is unsettled, undecided. 

Many lose the opportunity or become a victim to a minor or major disturbance. 

Devotees are always exempt from such a turn in life especially if they turn to a  

3-day Prayer. 

I have not yet heard of the 3 day Prayer failing. A boy was seeking an admission whose market value is 70 

lakhs of rupees. He failed and wrote to me. I advised three day prayer. He got it and wrote to me saying he 

could not pray but his father prayed for 3 days. Man fails, but not Mother. 

Success in life is steadiness of Mind. 

Mind, for no valid reasons, goes to a hundred different things in a hundred minutes. 

Such a Mind cannot obviously achieve anything. 

Some have a great personal capacity who achieve by it in spite of a wandering Mind. 

Not all people can pray. Very few can sit for 3 days. 

Even those who sit for 3 days find their Minds wandering. 

Mother is a great steadying Force. 

Fixing on Her, the Mind becomes steady. 

Calling Her makes the Mind QUIET. 

It takes time for the Mind to reach a calm, quiet, silent status. 

One minute in that condition gets the result. 

To arrive at that one minute one needs to sit for hours, even 3 days. 

Results come, not from the Mother, but from our steady Mind, rather Mother gives the result through our 

steady Mind. 

What Mother can give is unthinkable, inconceivable. 

We are satisfied when we get what we prayed for! 

One who gets the results if he wants to know what Mother truly is, can sit for 3 days asking Mother 

nothing except Herself. It is bliss. 

One who has done so won’t have a future occasion to pray for anything. 

To be in Mother is above possessing everything known to us in life. 

People, on the eve of wedding, if only they can sit in 3 day prayer will find marriage is heavenly bliss in 

domestic life. 

Creativity of Structure 

Such a wish as his, by its sincerity, is capable of producing that in future. 

We live in a structured society. 

A structure is protective as well as destructive by generating restriction. 

Initially and for people of small build, a structure is creative, fosters in all ways. 

Crisis arises only when the structure is in the way. 

It can be in the way when the times change or you outgrow the structure. 

Dynamic low members like Lydia, attempt to destroy the structure from below. 

It is a crisis that destroys the structure in normal time. 

There are Revolutionary days infusing infinite energy into the small structure. 

It comes to those who have the potential. Man’s willingness, his choice, decides. 

Civilisation began with the local communities and is expanding to world levels. 

On the other direction – inner – it progresses to smaller units of joint family, family, wife, individual. 

One is a reverse parallel to the other. 

Imagine the various levels to which the structure expanded each time and established itself. 

Now the nation is expanding to international or better still the world. 

Consider our inner equipment to rise to the demands of the outer organisation in terms of energy, 

coordination, effectivity to solve present problems and create opportunities. 

First comes nuclear energy. 

It can be handled only by him who has overcome the inner evil in him. 

It came to Mr. Bennet to break out of the mould of his indolence. 

It was a dread for him. 

Now the economy he escaped for 25 years must be relieved in his imagination to create that much Money. 
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He did it. 

It created as much Money every year for his daughters. 

He did not respond when the opportunity came. 

So, it came back as a crisis. 

The crisis is the counterpart of Pemberley. 

The crisis He wants us to overcome is the crisis of overcoming the physical birth, dispensing with rebirth. 

Seen as it is, it is frightening. 

Seen in perspective it is expansive, still retaining the fright. 

Lydia was the agent of revolution. 

Organisation rises to consciousness. 

Life rises by consciousness; consciousness rises by organisation. 

Also inert organisation rises by becoming conscious. 

The forte of USA is technology. 

Technology is Mind acting on Matter through matter’s organisation. 

The Americans tried their best to raise production by physical labour, by vital interest and at last by 

Mental knowledge. The results are phenomenal. 

The computer is now there to remove the best part of physical recording, supervision. It makes 

coordination not possible before possible. 

Computer is now what paper was when it was introduced. 

The normal progress from physical to Spiritual is via vital and Mental. 

Spiritual awareness in a Man helps him to raise himself from the physical to the spiritual functioning. 

Doing it with the help of computer is great.  

An employee is evaluated by so many forces around him and entered into the computer. Instead of giving 

him written instructions, if the boss uses Silent Will, the plane of action rises from the physical to the 

spiritual with high results. Extend the Silent will to the employee and everyone who evaluates him. For 

that period, for that particular action, the plane becomes Spiritual. 

Working in a world organisation one discerns a certain organisation in place delivering the results. Raise 

them on two fronts. 

1)Raise the organisation from physical to the Spiritual. 

2)Shift the field Mentally from there to your ideal goal of World Government. 

Life will begin informing the echoes from the world plane, the future ideal. 

Silent will is one aspect of Spirit acting through will. 

Even Silence is only one of the 12 aspects of the Spirit. 

Will is one major aspect of organisation. 

Now it is your will that moves the organisation. 

As employees, children, are given freedom, give freedom to every aspect of organisation – energy, 

coordination, directive, attitude, skills, goal, etc. are what your will offers. Allow the organisation to 

acquire them freely on its own. 

Now you see the aspects of organisation becoming conscious. 

It can be conscious outside or inside or its own Self. 

A Self-conscious organisation is Pure Consciousness. 

“தற்சபாழுது இருக்கும் நினலனமயில் எல்லாம் நல்லபடியாக முடிய ஜவண்டும் என வாழ்த்தினான்.” 

நம்பிக்னகயின் அடிப்பனடயில்தான் மனிதன் உயிர் வாழ்கிறான், தன்னனப் பாதுகாப்பாகத் 

தாங்கிப் பிடிக்கும் ஊன்றுஜகாலும் சபரும்பாலும் அவனுக்கு அதுஜவயாகும். 

ஒரு சபாதுவான அனமதியான வாழ்வில் திடீசரை ெிறு சதாந்தரவுகளும், ஜபாிடர்களும் 

எழுகின்றன. 

அல்லது, வலுவான முடிவுகனை எடுக்க ஜவண்டிய சபாிய வாய்ப்புகள் வருகின்றன. 

மனிதன் நினல குனலந்து ஜபாகிறான், முடிவு எடுக்க இயலாத நினலயில் இருக்கிறான். 

பலர் வாய்ப்னப இைக்கின்றனர், அல்லது ெிறிய அல்லது சபாிய பிரச்ெினனக்குப் பலியாகின்றனர். 

மூன்று நாள் பிரார்த்தனனனய ஜமற்சகாண்டால் அன்பர்கள் இத்தனகய சூைனல வாழ்வில் 

எதிர்சகாள்வதில்னல. 

மூன்று நாள் பிரார்த்தனன தவறியதாக நான் இது வனர ஜகள்விப்பட்டஜதயில்னல. எழுபது 

இலட்ெம் மதிப்புள்ை ஒரு படிப்பிற்கு ஒரு னபயன் விண்ணப்பித்திருந்தான். அவனுக்கு இடம் 
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கினடக்கவில்னல, எனக்குக் கடிதம் எழுதியிருந்தான். மூன்று நாள் பிரார்த்தனனனய ஜமற்சகாள்ைச் 

சொன்ஜனன். அவனுக்கு இடம் கினடத்தது. தன்னால் பிரார்த்தனன செய்ய முடியவில்னல ஆனால் 

தந்னத பிரார்த்தனனனய ஜமற்சகாண்டதாக எழுதியிருந்தான். மனிதன் தவறலாம், ஆனால் 

அன்னன தவறுவதில்னல. 

வாழ்வில் சவற்றி மனதின் நிதானம் ஆகும். 

எந்த விதக் காரணங்கைின்றி நூறு நிமிடங்கைில் மனம் நூறு சவவ்ஜவறு விஷயங்களுக்குச் 

செல்கிறது. 

இத்தனகய மனதால் எனதயும் ொதிக்க முடியாது. 

அனலபாயும் மனனதயும் மீறி, இதன் மூலம் ொதிக்கும் உயர்ந்த தனிப்பட்ட திறன் ெிலருக்கு 

இருக்கும். 

அனனவராலும் பிரார்த்தனன செய்ய முடியாது. சவகு ெிலரால் மட்டுஜம மூன்று நாட்கள் உட்கார 

முடியும். 

மூன்று நாட்கள் பிரார்த்தனனயில் உட்காருபவர்கள்கூட, தங்கைது மனம் அனலபாய்வனதக் 

காண்பர். 

அன்னன ஒரு சபாிய நிதானப்படுத்தும் ெக்தியாவார். 

அன்னனயிடம் லயித்தால் மனம் நிதானமாகி விடும். 

அன்னனனய அனைப்பது மனனத அனமதியாக்கும். 

ஒரு அனமதியான, ொந்தமான, சமௌனமான நினலனய அனடய, மனதிற்கு ெிறிது ஜநரம் 

ஜதனவப்படுகிறது. 

ஒரு நிமிடம் அந்நினலயில் லயிப்பது பலனன அைிக்கிறது. 

அந்த ஒரு நிமிடத்திற்காக, மணிக்கணக்காக, மூன்று நாட்களுக்குக்கூட ஒருவர் உட்கார 

ஜவண்டியுள்ைது. 

பலன் வருகிறது, அன்னனயிடமிருந்து அல்ல, நமது நிதானமான மனதின் மூலம் வருகிறது. 

அதாவது, நமது நிதானமான மனதின் மூலம் அன்னன பலனன அைிக்கிறார். 

அன்னன வைங்கக் கூடியனத நினனத்துப் பார்க்கவும் முடியாது, கருத்தில் சகாள்ைவும் முடியாது.  

நாம் பிரார்த்தனன செய்வனத அனடயும்ஜபாது திருப்தி அனடந்து விடுகிஜறாம். 

பலன் கினடக்கப் சபற்ற ஒருவர், உண்னமயில் அன்னன யார் என்று அறிய விரும்பினால், மூன்று 

நாட்கள் பிரார்த்தனனயில் உட்கார்ந்து, அன்னனனயத் தவிர ஜவசறனதயும் அன்னனயிடம் 

ஜவண்டாமல் இருப்பது ஜபரானந்தமாக இருக்கும். 

இனதச் செய்யும் ஒருவர் எதிர்காலத்தில் எதற்காகவும் பிரார்த்தனன செய்ய ஜவண்டிய ெந்தர்ப்பம் 

எைாது. 

அன்னனயிடம் லயித்திருப்பது வாழ்வில் நமக்குத் சதாிந்த அனனத்தும் இருப்பனதவிட ஜமலானது.  

திருமணம் செய்து சகாள்பவர்கள், தங்கைது திருமணத்திற்கு முன் மூன்று நாட்கள் 

பிரார்த்தனனனய ஜமற்சகாண்டால், குடும்ப வாழ்க்னக சொர்க்கமாக அனமயும். 

கட்டனமப்பின் பனடக்கும் திறன். 

இத்தனகய அவருனடய விருப்பம், அதன் உண்னமயினால், எதிர்காலத்தில் அனத நினறஜவற்றும் 

திறன் பனடத்ததாக இருக்கும். 

நாம் ஒரு கட்டனமக்கப்பட்ட ெமூகத்தில் வாழ்கிஜறாம். 

கட்டுப்பாட்னட உருவாக்குவதன் மூலம், ஒரு கட்டனமப்பு பாதுகாப்னபயும் அைிக்கிறது, 

அைினவயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

ஆரம்பத்திலும் மற்றும் ெிறிய மனிதர்களுக்கும் ஒரு கட்டனமனமப்பு ஆக்கபூர்வமானதாக இருக்கும், 

எல்லா வைிகைிலும் வைர்ச்ெினய ஏற்படுத்தும்.  

கட்டனமப்பு குறுக்கிட்டால் மட்டுஜம சநருக்கடி எழுகிறது. 

காலங்கள் மாறும்சபாழுதும், கட்டனமப்னப மீறி நாம் வைரும்சபாழுதும் அது நமது வைியில் 

குறுக்கிடும். 

லிடியானவப் ஜபான்ற ஆற்றல் குனறவானவர்கள் கீைிருந்து கட்டனமப்னப அைிக்க முயல்வர். 

ொதாரணக் காலங்கைில் ஒரு சநருக்கடிஜய கட்டனமப்னப அைிக்கிறது. 

ெிறிய அனமப்பிற்குள் அைவற்ற ெக்தி செலுத்தப்படும் புரட்ெிகரமான நாட்கள் உள்ைன. 

ஆற்றல் வைம் உள்ைவர்கனை இது சென்றனடகிறது. மனிதனது விருப்பம், அவனது ஜதர்ந்சதடுப்பு 

முடிவு செய்கிறது.  

நாகாிகம் உள்ளூர் ெமூகத்தில் ஆரம்பித்து உலகைவில் விாிவனடகிறது. 

ஜவசறாரு தினெயில்- அகத்தில்- கூட்டுக் குடும்பம், குடும்பம், மனனவி, தனி நபர் என்று ெிறிய 

பிாிவுகைாக அது முன்ஜனறுகிறது. 
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ஒன்று மற்சறான்றிற்கு எதிரான இனணயாகும். 

பல்ஜவறு நினலகைில் இந்தக் கட்டனமப்பு ஒவ்சவாரு முனறயும் விாிவனடந்து, தன்னனஜய நினல 

நிறுத்திக்சகாண்டனதக் கற்பனன செய்து பார்க்கலாம். 

இப்சபாழுது நாடு ெர்வஜதெ அைவிற்கும், அதற்கும் ஜமலாக உலக அைவிற்கும் விாிவனடகிறது. 

ெக்தி, ஒருங்கினணப்பு, தற்சபாழுனதய பிரச்ெினனனயத் தீர்ப்பதற்கான மற்றும் வாய்ப்புகனை 

உருவாக்குவதற்கான செயல்திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில், சவைி அனமப்பின் 

எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நமது அகத்திறன் உயருவனதக் கருத ஜவண்டும். 

முதலில் வருவது அணு ெக்தி. 

அகத்திலுள்ை தீனமனய சவன்றவரால் மட்டுஜம இதனனக் னகயாை முடியும். 

தனது ஜொம்பல் எனும் ஜபார்னவயிலிருந்து திரு சபன்னட் சவைி வருவதற்காக, இது அவாிடம் 

வந்தது. 

இது அவருக்கு மிகவும் கடினமான ஒன்றாக இருந்தது. 

இருபத்தி ஐந்து வருடங்கைாகப் பணத்னதப் பற்றிபய நினனக்காத அவர், இப்சபாழுது அனதப் 

பற்றிக் கருத ஜவண்டியிருந்தது, அவர் அனத நினறஜவற்றினார். 

அவருனடய சபண்களுக்கு ஒவ்சவாரு ஆண்டும் அந்த அைவிற்கு அது பணத்னத உருவாக்கியது. 

வாய்ப்பு எழுந்தஜபாது அவர் மறுசமாைி அைிக்கவில்னல. 

ஆகஜவ அது ஒரு சநருக்கடியாகத் திரும்பி வந்தது. 

சநருக்கடி சபம்பர்லியின் மறு வடிவம் ஆகும். 

பகவான் விரும்பும் நாம் சவற்றிசகாள்ை ஜவண்டிய சநருக்கடி, மறு பிறப்னபத் தவிர்த்து, 

ேடநினலபதிவு பிறப்னப சவற்றிசகாள்ை ஜவண்டும் என்பஜதயாகும். 

இது பயமுறுத்துவதாக உள்ைது. 

சதானலஜநாக்குப் பார்னவயில் இது இன்னமும் பயத்னதத் தக்க னவத்துக் சகாண்டு வைரும் 

ஆற்றனலக் சகாண்டுள்ைது. 

லிடியா புரட்ெியின் பிரதிநிதியாக இருந்தாள். 

ஒழுங்கனமப்பு ேீவியமாக உயருகிறது 

வாழ்வு ேீவியத்தின் மூலம் உயருகிறது; ேீவியம் ஒழுங்கனமப்பின் மூலம் உயருகிறது. 

செயலற்ற அனமப்பு தன்னினல அனடவதன் மூலம் உயருகிறது.  

USA-ன் பலம் சதாைில் நுட்பமாகும். 

சதாைில்நுட்பம் என்பது ேடத்தின் ஒழுங்கனமப்பின் மூலம் மனம் ேடத்தின் மீது 

செயல்படுவதாகும். 

அசமாிக்கர்கள் உடல் உனைப்பின் மூலமும், உணர்வின் ஆர்வத்தின் மூலமும், இறுதியில் மனதின் 

அறிவின் மூலமும் உற்பத்தினயப் சபருக்க தங்கைால் இயன்ற முயற்ெினயச் செய்தனர். பலன்கள் 

பிரம்மாண்டமாக இருந்தன.  

ேடநினலப் பதிவு, ஜமற்பார்னவ ஆகியவற்றின் சபருமைவு பணிகனை இப்சபாழுது கணினி 

அகற்றி உள்ைது. முன்னர் ொத்தியமற்ற ஒருங்கினணப்னப இப்சபாழுது இது ொத்தியமாக்குகிறது. 

காகிதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டஜபாது அது இருந்த நினலயில் இப்சபாழுது கணினி உள்ைது. 

ேடநினலயிலிருந்து ஆன்மீக நினலக்கு ஏற்படும் இயல்பான முன்ஜனற்றம், உணர்வு மற்றும் மனம் 

வைியாக நனடசபறுகிறது. 

ஒரு மனிதனின் ஆன்மீக விைிப்புணர்ச்ெி, அவனன ேடநினல செயல்பாட்டிலிருந்து ஆன்மீக நினல 

செயல்பாட்டிற்கு உயர்த்துகிறது. இனதக் கணினி மூலம் செய்வது ெிறந்தது. 

ஒரு ஊைியர் அவனரச் சுற்றி இருக்கும் பல ெக்திகைால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு கணினிக்குள் 

அனவ பதியப்படுகிறது. அவருக்கு எழுத்து மூலம் கட்டனைகள் அைிப்பதற்குப் பதிலாக, முதலாைி 

சமௌன உறுதினயக் கனடப்பிடித்தால், செயல்பாட்டின் நினல ேடநினலயிலிருந்து ஆன்மீக 

நினலக்கு உயர்ந்து, உயர்ந்த பலன்கனை அைிக்கும். ஊைியாிடமும் அவனர 

மதிப்பிடுபவர்கைிடமும் இந்த சமௌன உறுதினய விாிவுபடுத்த ஜவண்டும். அந்தக் கால கட்டத்தில், 

அந்தக் குறிப்பிட்ட செயலின் நினல ஆன்மீகமயமாகி விடுகிறது. 

ஒரு உலக அைவிலான அனமப்பில் பணியாற்றும்ஜபாது, முடிவுகனை வைங்கும் இடத்தில் ஒரு 

குறிப்பிட்ட அனமப்னப ஒருவர் கண்டறிகிறார். இரண்டு கட்டங்கைில் அவற்னற உயர்த்த 

ஜவண்டும். 

1)நிறுவனத்னத ேடநினலயிலிருந்து ஆன்மீக நினலக்கு உயர்த்த ஜவண்டும். 

2)மனாீதியாக கைத்னத அங்கிருந்து நமது இலக்கான உலக அரொங்கத்திற்கு நகர்த்த ஜவண்டும். 

எதிர்கால இலட்ெியமான உலக நினலயிலிருந்து வாழ்வு எதிசராலிகனை அறிவிக்க ஆரம்பிக்கும். 

சமௌன விருப்புறுதி ஆன்மா உறுதியின் மூலம் செயல்படுவதன் ஒரு அம்ெமாகும். 
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சமௌனம் கூட ஆன்மாவின் பன்னிசரண்டு அம்ெங்கைில் ஒன்றாகும். 

விருப்புறுதி அனமப்பின் ஒரு முக்கியமான அம்ெமாகும். 

இப்சபாழுது அனமப்னபச் செயல்படுத்துவது நமது விருப்புறுதிஜய. 

ஊைியர்களுக்கும், குைந்னதகளுக்கும் சுதந்திரம் அைிக்கப்படுவதுஜபால், அனமப்பின் ஒவ்சவாரு 

அம்ெத்திற்கும் சுதந்திரம் அைிக்க ஜவண்டும்- ெக்தி, ஒருங்கினணப்பு, வைிநடத்துவது, 

மனப்பான்னம, திறன்கள், இலக்கு ஜபான்றனவகனை நமது விருப்புறுதி வைங்குகிறது. இவற்னற 

சுதந்திரமாகப் சபற்றுக்சகாள்ை அனமப்பிற்கு அனுமதி அைிக்க ஜவண்டும்.  

அனமப்பின் அம்ெங்கள் தன்னுணர்வு சபறுவனத இப்சபாழுது நாம் காணலாம். 

இது புறத்திஜலா, அகத்திஜலா அல்லது அதன் சுயத்திஜலா தன்னுணர்னவப் சபறலாம். 

சுயமாகத் தன்னுணர்வுடன் இருக்கும் அனமப்பு தூய ேீவியமாகும். 

73. “And leaving his compliments to her relations.” 

A mud road becomes better by asphalt. Actions improve by courtesy. 

Darcy decided to find Lydia for her sake and get her married. 

He could do so in the coming weeks. 

In life had he failed to find them or failed to marry them, there would be no wonder. 

His success was one of rare unlikely possibilities. 

It was possible as he decided in his higher consciousness of goodwill. 

Higher consciousness has the power to control the lower consciousness. 

Goodwill is higher consciousness. 

One can wish for it without the power of accomplishing it. 

World government is what He has sanctioned. 

Therefore the power of effectuation is already there. 

When it is accomplished, it will be according to the mould of the instrument. 

Now the instrument can plan ahead to use all the spiritual faculties and see what can be the possible 

outcome and keep a note of it for later reference. 

The spiritual faculties can bring about a glorious outcome. 

You know the ordinary outcome and compare it with what the values have done. 

Now, we know, NOT to exercise the Spiritual faculties is better. 

And we also know NOT to compare two situations. 

These are on the agenda only for him who can do so, not for others. 

In theory, with the right instrument, it can be NOW. 

We now see where we are acting and not acting. 

To act at our best is the right thing. 

One who practices these things will be already lifted from social, local, contexts to where he can be at his 

best. 

Devotees have the opportunity of acting at the world level by this. 

Even this is only human accomplishment, not divine accomplishment. 

For one to take up one such field and realise Mother’s Force there is good. 

A devotee set herself on researching insurance. 

Government of Tamilnad introduced one lakh of medical insurance for all below poverty line. 

Government of India has covered 5 million domestic workers by their medical insurance at a cost of 275 

crores of rupees. 

As his ingrained selfishness survived her woes, the innate courtesy of his survived his despair. 

He overcame his despair by a higher decision – to accept Lydia too. 

Man often comes to face a wall in his faith when his faith breaks. 

To remind himself that that is the best hour to call Her, will revive the dying faith. 

It may be words in his Mind and may not yield an opening. 

Changing the articulate formula into an accepted faith, the opening arises. 

Emotionally accepting the idea is more powerful. 

Converting a thought into a silent Mental faith is done by meditation. 

To emotionally accept the idea one must cease to think and begin to feel. 

One of them will certainly work. 

If both fail, decide on one thing and start calling Mother, it moves. 
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Mental, emotional opening solves the problem on hand. 

Spiritual opening removes the problem once and for all. 

How to open the Spirit? 

Imagine your soul behind the heart. 

As the concentration reaches the peak, start calling Mother. It does open. 

In all these approaches what matters is the seriousness. 

Seriousness is sincerity. 

Sincerity never fails. 

Its great success is when the opening successively rises in intensity. 

One who can sustain the effort better does it till it transforms itself – problem transforming into 

opportunity. 

Our faith is only in our capacity. 

We ask for grace. When it descends we want to act on our own as our faith in our capacity gets the better 

of the faith in Mother. 

One who spots that will meet with a great permanent success if he concentrates on the point of transition. 

He who wants Mother, never fails to get Her. 

Methods, seriousness, Sincerity, faith are all the same of different grades. 

Wanting Mother is beyond their ken. 

Let the soul call, She will answer at once. 

Spiritual wisdom tells us the closest friend is the worst enemy. 

A line in Savitri speaks of our inviting to our house as guests our enemies. 

The spiritual truth behind it is the greatest friendships are built only in this way. 

It is the secret rule of transformation. 

The girl who abused him became the loveliest Elizabeth. 

An intense negative moment comes for us to create an intense positive moment. 

The outcome is in our hands, in our choice. 

Involution is the first occasion for intensity. 

Evil is the further occasion for intensity. 

Involution and evil are the secrets of creation, creation of delight. 

To treat evil as evil is to remain the evil we already are. 

To treat the evil as the good in travail makes our evil change into good. 

Of all the attitudes, for the devotee to treat low people as their equal is difficult. 

Actually the devotee must know the low people are really high people inwardly. 

Even equality of emotion is not possible for the devotee. 

Age, education, caste, wealth give self-importance. 

To feel the self-importance is to level off. 

To treat a servant as a servant is to retain the servant in us. 

Normally there are areas where Man is unconscious, oblivious. 

Darcy was like that. Her abuse woke him up, he became transformed. 

Imagine whether we can transform ourselves like Darcy. 

To see, to know is far different from to do, far far different. 

To feel gratitude is not normally possible, but we know it. 

One who feels grateful to everything he has received from Mother, need not pray as he will have no need 

to pray. There will be no problem in his life. 

We know many things, but follow none. 

Following everything, we know we will be doing yoga. 

It is a total effort very few are capable of. 

We know all the foods that are not good for us, but we still eat them. 

Man refraining from harmful food, half the disease will disappear. 

The greatest enemy for us, greater than the closest friend, is the inner hostility. 

The whole of inside is hostile to the Divine. 

“அவளுனடய உறவினர்கனை விொாித்ததாகக் கூறச் சொன்னான்.” 

மண் பானதனய ஜமலும் ெீராக்குவது தார்ச் ொனல. மாியானத மூலம் செயல் ஜமம்படுகிறது.  
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எலிெசபத்திற்காக, லிடியானவக் கண்டுபிடித்து அவளுக்குத் திருமணமும் செய்து னவக்க டார்ெி 

தீர்மானித்தான். 

அடுத்தடுத்த வாரங்கைில் அவனால் இனதச் செய்ய முடிந்தது. 

வாழ்வில், அவன் அவர்கனைக் கண்டுபிடிக்கஜவா அல்லது திருமணம் செய்து னவக்கஜவா 

தவறியிருந்தால், அது ஆச்ொியமாக இருந்திருக்காது. 

அவனது சவற்றி நிகை முடியாத ஒரு ொத்தியம் ஆகும். 

அவன் அவனது நல்சலண்ணத்தின் உயர் ேீவியத்திலிருந்து தீர்மானம் செய்ததால் அது 

ொத்தியமாயிற்று.  

உயர் ேீவியம் தாழ்ந்த ேீவியத்னதக் கட்டுப்படுத்தும் ெக்தி சகாண்டது. 

நல்சலண்ணம் உயர் ேீவியமாகும். 

அனத ொதிக்கும் ெக்தி இல்லாமஜலஜய ஒருவர் அதற்கு ஆர்வப்படலாம். 

பகவான் உலக அரொங்கத்திற்கு அனுமதி அைித்துள்ைார். 

ஆதலால் செயல்படுத்தும் ெக்தி ஏற்கனஜவ அங்குள்ைது. 

அது ொதிக்கப்படும்சபாழுது, அது அனத உருவாக்குபவர்கனைப் சபாறுத்து இருக்கும். 

அவர்கள் இப்சபாழுது எல்லா ஆன்மீகத் திறன்கனைப் பயன்படுத்திக்சகாள்ை முன்னதாகஜவ 

திட்டமிட்டு, என்ன பலன் கினடக்கிறது என்பனதப் பார்க்கலாம், எதிர்காலத் ஜதனவக்காக ஒரு 

குறிப்பு னவத்துக் சகாள்ைலாம். 

ஆன்மீகத் திறன்கைால் ஜமன்னமயானப் பலனனக் சகாண்டு வர முடியும். 

ொதாரணப் பலன் நமக்குத் சதாியும், பண்புகள் என்ன செய்திருக்கின்றன என்பனத அதனுடன் 

ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். 

ஆன்மீகத் திறன்கனைப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது நல்லது என்று இப்சபாழுது நமக்குத் சதாியும். 

இரண்டு நினலனமகனை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கக் கூடாது என்பதும் நமக்குத் சதாியும். 

இதனனச் செய்யக் கூடியவர்களுக்ஜக இது உாித்தாகும், மற்றவர்களுக்கு அல்ல. 

தத்துவாீதியாக, ொியான கருவி இருப்பின், இப்சபாழுஜத இதனனச் செய்யலாம். 

எங்கு நாம் செயல்படுகிஜறாம், எங்கு நாம் செயல்படுவதில்னல என்பனத இப்சபாழுது நாம் 

பார்க்கிஜறாம். 

நம்மால் முடிந்தவனர செயலாற்றுவஜத ொியானது. 

இந்த விஷயங்கனைப் பின்பற்றுபவர், ெமூக, உள்ளூர் சூைல்கைிலிருந்து மிகவும் ெிறப்பாக இருக்கக் 

கூடிய இடத்திற்கு ஏற்கனஜவ உயர்த்தப்பட்டிருப்பார். 

அன்பர்களுக்கு இதன் மூலம் உலக அைவில் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ைது. 

இது கூட மனித ொதனனதான், சதய்வீகச் ொதனன அல்ல. 

இத்தனகய ஒரு பகுதினய ஒருவர் எடுத்துக்சகாண்டு, அன்னனயின் ெக்தினய அங்கு உணருவது 

நல்லது. 

ஒரு அன்பர் காப்பீட்டுத் திட்டத்னத ஆய்வு செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார். 

வறுனமக் ஜகாட்டிற்குக் கீழ் இருப்பவர்கள் அனனவருக்கும், ஒரு இலட்ெம் மருத்துவக் காப்பீட்னட 

தமிழ் நாடு அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. 

இந்திய அரொங்கம் 275 ஜகாடி ரூபாய் செலவில் வீட்டு ஜவனல செய்யும் ஐந்து மில்லியன் 

நபர்கனை மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் இனணத்துள்ைது.  

அவனது ஆைத்தில் இருந்த சுயநலம் அவைது துயரங்கனைத் தாங்கிக் சகாண்டதால், அவனது 

உள்ைார்ந்த மாியானத அவனுனடய மனக்கெப்னபத் தாங்கிக் சகாண்டது. 

லிடியானவயும் ஏற்றுக்சகாள்ளும் ஒரு உயர்ந்த தீர்மானத்தின் மூலம் அவனால் அவனது 

மனக்கெப்பிலிருந்த மீை முடிந்தது. 

மனிதன் தனது நம்பிக்னகனய இைக்கும்சபாழுது, சபரும்பாலும் அவனது நம்பிக்னகக்குத் தனட 

ஏற்படுகிறது. 

அன்னனனய அனைக்க இதுஜவ உகந்த ஜநரம் என்பனத அவன் தனக்கு ஞாபகப்படுத்திக் 

சகாள்வது, அவன் இைந்த நம்பிக்னகனய மீட்சடடுக்கும். 

இது மனதில் சவறும் வார்த்னதகைாக இருக்கும், ஒரு விைிப்பினன அைிக்காது. 

வார்த்னதகைாக இருப்பனத, ஏற்றுக்சகாண்ட ஒரு நம்பிக்னகயாக மாற்றுவதன் மூலம் விைிப்பு 

எழுகிறது. 

கருத்னத உணர்ச்ெிபூர்வமாக ஏற்றுக்சகாள்வது ஜமலும் ெக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். 

எண்ணத்னத சமௌனமான மனதின் நம்பிக்னகயாக மாற்றுவது தியானத்தின் மூலம் 

செய்யப்படுகிறது. 
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கருத்னத உணர்ச்ெிபூர்வமாக ஏற்றுக்சகாள்வதற்கு ஒருவர் ெிந்தனனனய நிறுத்த ஜவண்டும், உணர 

ஆரம்பிக்க ஜவண்டும். 

இவற்றில் ஒன்று நிச்ெயமாகப் பலனைிக்கும். 

இரண்டுஜம ஜதால்வி அனடந்தால், ஏஜதனும் ஒன்னறத் தீர்மானித்து அன்னனனய அனைக்க 

ஆரம்பிக்க ஜவண்டும், அது செயல்பட ஆரம்பிக்கும். 

மனம் மற்றும் உணர்ச்ெியின் விைிப்பு தற்ஜபானதய பிரச்ெினனனயத் தீர்க்கும். 

ஆன்மீக விைிப்பு பிரச்ெினனனய நிரந்தரமாகத் தீர்க்கும். 

ஆன்மானவ எவ்வாறு விைிப்புறச் செய்வது? 

இருதயத்தின் பின்னால் ஆன்மா இருப்பதாகக் கற்பனன செய்துசகாள்ை ஜவண்டும். 

மனம் ஒருமுகப்படுவது அதன் உச்ெத்னத அனடயும்சபாழுது, அன்னனனய அனைக்க ஆரம்பிக்க 

ஜவண்டும். ஆன்மா விைிப்புறும். 

இந்த எல்லா அணுகுமுனறகைிலும் தீவிரஜம முக்கியமானதாகும். 

தீவிரம் உண்னமயாகும். 

உண்னம ஒருஜபாதும் ஜதால்வி அனடவதில்தல. 

இதன் சபாிய சவற்றி, விைிப்பு அடுத்தடுத்து தீவிரத்தில் உயருவதாகும். 

நன்கு விடாது முயற்ெி செய்பவர், அது தன்னனஜய திருவுருமாற்றிக் சகாள்ளும்வனர - பிரச்ெினன 

வாய்ப்பாக மாறும்வனர - அனதச் செயவார்.  

நமது நம்பிக்னக நமது திறனமயில் மட்டுஜம உள்ைது. 

நாம் அருனை ஜவண்டுகிஜறாம். அது கீைிறங்கும்சபாழுது நாம் நம் விருப்பம்ஜபால் செயல்பட 

விரும்புகிஜறாம், ஏசனனில் அன்னன மீதுள்ை நம்பிக்னகனயவிட நமது திறனமயில் உள்ை 

நம்பிக்னக கூடுதலாக உள்ைது. 

இனத உணர்பவர் மாற்றம் ஏற்படும் இடத்தில் கவனம் செலுத்தினால், சபாிய நிரந்தர சவற்றினயப் 

சபறுவார். 

அன்னன ஜவண்டும் என்று விரும்புவர் அவனர அனடயத் தவறுவஜத இல்னல. 

முனறகள், தீவிரம், உண்னம, நம்பிக்னக இனவ யாவும் சவவ்ஜவறு படிகைில் உள்ை ஒஜர 

விஷயமாகும். 

அன்னனனய விரும்புவது அவர்கைது அறிவிற்கு அப்பாற்பட்டது. 

ஆன்மா அனைக்கட்டும், அன்னன உடஜன பதிலைிப்பார். 

சநருங்கிய நண்பஜன ஜமாெமான எதிாியாக இருப்பான் என்று ஆன்மீக அறிவு சொல்கிறது. 

நமது எதிாிகனை நமது விருந்தாைிகைாக நமது வீட்டிற்கு அனைக்கிஜறாம் என்று 'ொவித்ாி'யில் ஒரு 

வாி உள்ைது.  

இவ்வாறுதான் மிக உயர்ந்த நட்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன என்பது இதன் பின்னால் உள்ை 

ஆன்மீகச் ெத்தியம் ஆகும். 

இது திருவுருமாற்றத்தின் இரகெிய விதியாகும். 

டார்ெினய நிந்தனன செய்த சபண், மிகவும் அைகான எலிெசபத்தாக மாறினாள். 

ஒரு தீவிரமான ஜநர்மனறயாை தருணத்னத உருவாக்குவதற்காக ஒரு தீவிரமான எதிர்மனறயாை 

தருணம் நம்மிடம் வருகிறது.  

வினைவு நம் னககைில் இருக்கிறது, நமது விருப்பத்தில் இருக்கிறது. 

ெிருஷ்டி தீவிரத்திற்கான முதல் ெந்தர்ப்பமாகும். 

தீனம தீவிரத்தின் அடுத்த ெந்தர்ப்பமாகும். 

ெிருஷ்டியும், தீனமயும் பனடப்பின் இரகெியங்கள் ஆகும், ஆனந்தத்தின் பனடப்பின் இரகெியங்கள் 

ஆகும். 

தீனமனயத் தீனமயாக நடத்துவதற்கு, நாம் ஏற்கனஜவ தீயவராக இருப்பது ஜபாலஜவ சதாடர்ந்து 

இருக்க ஜவண்டும். 

கடும் முயற்ெியுடன் தீயனத நல்லதாகப் பாவிப்பது, நமது தீனமனய நல்லதாக மாற்றும். 

அனனத்து மனப்பான்னமகைிலும், தாழ்ந்த நினல மனிதர்கனை தங்களுக்குச் ெமமானவர்கைாக 

நடத்துவது அன்பருக்குக் கடினமான ஒன்றாகும். 

உண்னமயில், தாழ்ந்த நினலயிலுள்ைவர்கள் உண்னமயில் அகத்தில் உயர்ந்தவர்கள் என்பனத 

அன்பர் சதாிந்துசகாள்ை ஜவண்டும். 

உணர்ச்ெியில் ெம நினலயில் இருப்பதுகூட அன்பருக்குச் ொத்தியமல்ல. 

வயது, கல்வி, ோதி, செல்வம் ஆகியனவ சுய முக்கியத்துவத்னத அைிக்கின்றன. 

சுய முக்கியத்துவத்னத உணருவது ஒஜர நினலயில் தங்கிவிடுவதாகும். 
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ஜவனலக்காரனன ஜவனலக்காரனாக நடத்துவது, நம்மில் உள்ை ஜவனலக்காரனன நம்முள்ஜை தக்க 

னவத்துக்சகாள்வதாகும். 

சபாதுவாக, மனிதன் தன்னன அறியாமலும், எனதயும் அறிந்துசகாள்ைாமலும் இருக்கும் இடங்கள் 

உள்ைன. 

டார்ெி அவ்வாறு இருந்தான். எலிெசபத்தின் நிந்தனன அவனன விைிப்புறச் செய்தது, அவன் 

திருவுருமாறினான். 

டார்ெினயப் ஜபால் நாமும் திருவுருமாற முடியுமா என்று கற்பனன செய்து பார்க்கலாம். 

பார்ப்பதும் அறிந்து சகாள்வதும் செய்வனதக் காட்டிலும் மிகவும் ஜவறுபட்டது, மிக மிக 

ஜவறுபட்டது. 

நன்றி உணர்வு சபாதுவாக ொத்தியமல்ல, நமக்கு அது சதாியும். 

அன்னனயிடமிருந்து சபற்றுக்சகாண்ட அனனத்திற்கும் ஒருவர் நன்றியுடன் இருந்தால், அவர் 

பிரார்த்தனன செய்ய ஜவண்டிய ஜதனவயில்னல, ஏசனனில் அதற்கு அவெியஜம ஏற்படாது. அவரது 

வாழ்வில் எந்தப் பிரச்ெினனயும் இருக்காது. 

நமக்குப் பல விஷயங்கள் சதாியும், ஆனால் எனதயும் பின்பற்றுவதில்னல. 

எல்லாவற்னறயும் பின்பற்றினால், நாம் ஜயாகம் செய்கிஜறாம் என்று நமக்குத் சதாியும். 

மிகச் ெிலருக்ஜக இயலும் முழுனமயான முயற்ெியாகும் இது. 

எல்லா உணவு வனககளும் நமக்கு நல்லதல்ல என்று சதாிந்தாலும் நாம் அவற்னற உண்கிஜறாம். 

சகடுதல் வினைவிக்கும் உணவினன நாம் தவிர்த்தால், பாதி ஜநாய்கள் மனறந்து விடும். 

நம்முனடய மிகப் சபாிய எதிாி, சநருங்கிய நண்பனரவிடப் சபாிய எதிாி, அக பனகனம 

உணர்வாகும். 

மனம் முழுவதும் இனறவனுக்கு எதிராக உள்ைது. 

74. “With only one serious parting look, went away.” 

That look shows the entire final outcome. 

When explained, everyone can understand it. 

But no one could see that ‘look’ in everything that happened half an hour earlier. 

It was there as a subtle spiritual atmosphere, its tone. 

The power of a lever comes from the fulcrum. 

Man, his choice is the fulcrum of human actions. 

Elizabeth had all the potential of cheerfulness for the birth of the vital Psychic. 

What will give the greatest help to a devotee in a crisis like this? 

— Reading The Life Divine will reach the soul through the Mind of knowledge. 

— Reading Savitri can reach him direct if he is open. 

— Dyana will not be steady as it is a crisis. 

— The crisis will defy any consecration because of its strength. 

— The strength of the crisis is our darkness. Our strength is in light. Our worrying will     strengthen the 

darkness. Non-worrying will be frustrating. 

— If only you can catch yourself for a second to break through the worry to the underlying 

cheerfulness, there will be an opening. 

  = For the retired peon it was the hope of the house. 

  = For the Man of Mental tension it was the touch of peace in paddylands. 

  = For the agriculture official the wonder of news of micronutrients in Thiruvannamalai. 

  = For Beauty Land it was the cooperation of the source of resistance. 

  = For the exemption of 35(i)(iii) it is the moving away from social shyness. 

  = For the original purchase of Beauty Land it was mental detachment. 

  = In Mexico it was the memory of the Mother. 

  = For the village collection it was the removal of the central support. 

  = For my job it was my force of anger against injustice. 

  = For the vast copious water table I had to practice patience about the No.1 success. 

  = For Guna it is the clean chit of his personality. 

A QUIET turning to Mother in an expansive cheerfulness as if you are in Her very Presence is better than 

all these. 

Darcy’s change was greater there as he saw innocence in her abuse, which means her looks had already 

reached him as the TOUCH of great sweet goodness. 
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▪ Installing Mother 

Installing Mother in our being may be the ultimate discipline. 

This one significant parting look is to install Her in the work of finding Lydia. 

The situation she is in is not something we can wish even for our enemy. 

Human life is something which frequently gives a Man such a situation. 

The Academy has now got into such a morass. 

One suddenly perceives such a threatening atmosphere. 

Prayer, consecration, locating the offending act and reversing it or any such thing can relieve the devotee. 

There are situations that defy all these. 

To install Mother in our heart, or being or the soul is something which can reverse it. 

Installation can be done by prayer, imagining Her figure there or by the methods failed earlier – prayer, 

consecration, etc. 

These methods that failed earlier may not fail when you try to install Her inside. 

Often it succeeds. 

As installation can be done only by the whole being longing for Her, this will succeed where others failed. 

Even our success in installing Her in the Mind or heart or even the soul can transform or at least reverse 

the atmosphere. 

Even for this, the whole being has to aspire for Her. 

It usually responds, if not readily, at least when we persist. 

An easier way to accomplish it is to take the several problems on hand and try to install Mother in each. 

When it succeeds we can combine two of them. 

Thus all the problems can be combined and Mother installed in them. 

They all dissolve allowing Her to be installed in us partly or wholly. 

Now you can see your most vulnerable part, where you court problems. 

It is a refractory part. 

Installing Mother successfully there, one draws Her strength more, as it is a minor transformation. 

Not to court problems is a significant progress for Man. 

Once you succeed in parts, move to the centre, from the centre continue the effort to yearn for Mother 

Herself installing Herself in us. 

It is grace, while the other is aspiration. 

All this Darcy, within the limits, unconsciously did for her sake. 

The Work 

Do we know what is work for us? 

Can Elizabeth in her cooler moments know what is it she must do? 

We know she was non-plussed. She exclaimed she did not know. 

In a work there are a few people. 

It is better to be selfless than being selfish. Is it enough? Will it do? Will the work be done entirely on the 

strength of one’s selflessness? 

In an organisation of twenty people, only five or six take active interest. 

There are crises or significant moments of transition of say a few months. 

The work actually consists of 1) Right understanding, 2) Full responsibility, 3) Skill or capacity to execute, 

4) Energy of execution, 5) An enormous amount of Time, 6) Considerable amount of Money 7) A 

greater amount of strength of accomplishment of the work. 

In any work only a handful will come forward as in Lydia’s case there were only the Gardiners offering 

help. But as the Gardiners were incapable of doing it, you will find no one had any one of the resources 

demanded. Soon you will see you are the only one who can do anything. When you take it up work will 

move and be completed as Darcy did. As soon as the work is completed, the beneficiary will have the 

uncontrollable impulse to eliminate the doer as Elizabeth did with Darcy, of course in Mind. 

The completion of the work at once raises the urges in all of them to fully eliminate the only Man who has 

done it. It is not their ego, but ego or rather the law of accomplishment in lower consciousness. 

Fairness, justice, politeness, duty, are all moonshine. The hard facts are YOU are fully eliminated from the 

benefit or from further work. 

If all of them are wrong to appropriate the work as they have no right, you will be equally wrong to take 
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it as it is your right. As you have a right, it is right you should not take it or even accept it when offered. 

One may say consecration is the right step. 

It can be said the work is Hers, and She should be offered the results. 

In other words, if you do not dominate out of right, others, without right will dominate you. 

You have to entirely dominate without Ego. 

You will see results issue not after one second but the same second. 

Not to expect anyone’s cooperation is the right way to accomplish anything. 

“ஒஜர ஒரு தீவிரமான வினடசபறும் பார்னவக்குப்பின் அவன் அங்கிருந்து அகன்றான்.” 

அந்தப் பார்னவ முழு இறுதி வினைவினனயும் காட்டுகிறது. 

விைக்கப்படும்சபாழுது அனனவராலும் புாிந்துசகாள்ை முடியும். 

ஆனால் அனர மணி ஜநரம் முன்பு நடந்த அனனத்திலும் அந்தப் பார்னவனய ஒருவராலும் பார்க்க 

முடியவில்னல. 

அதன் சதானி அங்கு ஒரு சூட்சும ஆன்மீகச் சூைலாக இருந்தது. 

ஒரு சநம்புஜகாலின் ெக்தி அதன் ஆதாரத்திலிருந்து வருகிறது. 

மனிதன், அவனது விருப்பம், மனித செயல்கைின் சநம்புஜகால் ஆகும், ஆதாரம் ஆகும். 

உணர்வின் னெத்தியம் பிறக்க எலிெசபத்திடம் உற்ொகத்தின் அனனத்து ொத்தியங்களும் இருந்தன. 

இது ஜபான்ற சநருக்கடியில் எது அன்பருக்கு மிகப் சபாிய அைவில் உதவும்? 

— ‘தி னலப் டினவன்’-ஐப் படிப்பது, அறிவு மனதின் மூலம் ஆன்மானவச் சென்றனடயும். 

— ஒருவர் விைிப்புடன் இருந்தால் ‘ொவித்ாி’னயப் படிப்பது ஜநரடியாக அவனரச் சென்றனடயும். 

— சநருக்கடி என்பதால் தியானம் நினலயாக இருக்காது. 

— சநருக்கடியின் வலினம எந்த ெமர்ப்பணத்னதயும் எதிர்த்து நிற்கும்.  

— சநருக்கடியின் வலினம நமது இருைாகும். நமது பலம் ஒைியில் உள்ைது. நாம் கவனலப்படுவது              

                  இருனைப் பலப்படுத்தும். கவனலப்படாமல் இருப்பது எாிச்ெனல அைிக்கும். 

.— கவனலயிலிருந்து சவைிவந்து அதனடியில் இருக்கும் உற்ொகத்னத ஒரு சநாடி மட்டுபம                              

                   ஏற்றுக்சகாண்டால், வாய்ப்பு ஒன்சறழும். 

= ஓய்வு சபற்ற பியூனுக்கு அது வீட்டின் மீதான விருப்பம். 

= மன உனைச்ெல் இருக்கும் ஒருவருக்கு அது சநல் வயலில் சபற்ற அனமதியின் ஸ்பாிெம். 

= விவொய அதிகாாிக்கு திருவண்ணாமனலயில் நுண் ெத்துக்கனைப்பற்றிய ஆச்ொியமான செய்தி.          

= ‘Beauty Land’ற்கு எதிர்த்தவர்கஜை ஒத்துனைப்பு அைித்தது.  

= விதி எண் 35(i)(iii)-ன் விலக்கிற்கு ெமூகத் தயக்கத்திலிருந்து மாறுவது. 

= முதலில் ‘Beauty Land’ வாங்கியஜபாது மனாீதியான பற்றின்னம.  

= சமக்ஸிஜகாவில் அது அன்னனயின் ஞாபகம்.  

= கிராமத்தில் பண வசூலுக்கு மத்திய அரெின் ஆதரவு விலகியது.  

= ஒரு அன்பரது ஜவனலக்கு அது அநீதிக்கு எதிராக எழுந்த அவரது ஜகாபத்தின் ெக்தி. 

= அபாிமிதமான நீருக்காை ெிறந்த சவற்றிக்காக, சபாறுனமனயக் கனடபிடிக்க 

ஜவண்டியதாயிற்று. 

= குணாவிற்கு அவனது ஆளுனமக்குக் கினடத்த நற்சபயர்.  

அன்னனயின் முன் இருப்பது ஜபாலஜவ உணர்ந்து ஒரு விொலமான மகிழ்ச்ெியுடன் நாம் 

அனமதியாக அன்னனனய ஜநாக்கி திரும்புவது, இனவ எல்லாவற்னறயும் விட ஜமலானது. 

எலிெசபத்தின் நிந்தனனயில் இருந்த அப்பாவித்தனத்னதப் பார்த்தஜபாது அங்கு ஏற்பட்ட 

டார்ெியின் மாற்றம் மிகப் சபாியது. அவைது அைகு உயர்ந்த இனினமயான நற்குணத்தின் 

ஸ்பாிெமாக அவனன ஏற்கனஜவ அனடந்து விட்டது. 

அன்னனனயப் பிரதிஷ்னட செய்வது. 

அன்னனனய நமது ேீவனில் பிரதிஷ்னட செய்வது முடிவான கட்டுப்பாடாகும். 

இந்த ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வினடசபறும் பார்னவ, லிடியானவக் கண்டுபிடிக்கும் பணியில் 

அன்னனனயப் பிரதிஷ்னட செய்வதாகும். 

எலிெசபத் இருக்கும் நினலனம, நம் எதிாிக்குக்கூட நம்மால் விரும்ப முடியாத ஒரு நினலயாகும்.  

மனித வாழ்வு இது ஜபான்ற ஒரு ெந்தர்ப்பத்னத அடிக்கடி மனிதனுக்கு வைங்குகிறது. 

அகாடமியில் இப்சபாழுது இத்தனகய ஒரு குைப்பம் ஏற்பட்டுள்ைது. 

ஒருவர் திடீசரன இத்தனகய ஒரு அச்சுறுத்தும் சூைனல உணருகிறார். 

பிரார்த்தனன, ெமர்ப்பணம், குற்றமினைக்கும் செயனலக் கண்டறிந்து அனத மாற்றிக் சகாள்வது, 

அல்லது இதுஜபான்ற எந்த ஒரு விஷயமும் அன்பருக்கு நிவாரணம் அைிக்கும். 

இனவ அனனத்னதயும் மீறும் ெந்தர்ப்பங்கள் உள்ைன. 
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நமது உள்ைத்திஜலா, ேீவனிஜலா அல்லது ஆன்மாவிஜலா அன்னனனயப் பிரதிஷ்னட செய்வது 

அனத மாற்றும். 

பிரார்த்தனன மூலமாகவும், அன்னனயின் திருவுருவத்னத அங்கு கற்பனன செய்வதன் மூலஜமா, 

அல்லது முன்னர் ஜதால்வியுற்ற முதறகளாை பிரார்த்தனன, ெமர்ப்பணம் மூலஜமா அன்னனனயப் 

பிரதிஷ்னட செய்யலாம். 

முன்னர் ஜதால்வியனடந்த முனறகள் நாம் அன்னனனய நம்முள் பிரதிஷ்னட செய்ய முயலும் 

சபாழுது ஜதால்வி அனடயாது, சபரும்பாலும் அது சவற்றி அனடயும். 

அன்னனக்காக முழு ேீவனும் ஏங்கும்சபாழுது மட்டுஜம அன்னனனயப் பிரதிஷ்னட செய்ய முடியும் 

என்பதால் மற்றனவ ஜதாற்ற இடத்தில் இது சவற்றி அனடயும். 

அன்னனனய நமது மனதிஜலா, உள்ைத்திஜலா அல்லது ஆன்மாவிஜலாகூட சவற்றிகரமாகப் 

பிரதிஷ்னட செய்வது, சூைனலத் திருவுருமாற்றும் அல்லது ஜநசரதிராகவாவது மாற்றும். 

இதற்குக்கூட முழு ேீவனும் அன்னனக்காக ஆர்வப்பட ஜவண்டும். 

இது சபாதுவாகப் பதிலைிக்கும், உடனடியாக இல்லாவிடினும், நாம் சதாடர்ந்து வலியுறுத்தும் 

சபாழுது பதிலைிக்கும். 

பல்ஜவறுப் பிரச்ெினனகனைக் கருத்தில் சகாண்டு, ஒவ்சவான்றிலும் அன்னனனயப் பிரதிஷ்னட 

செய்வது, இனதச் ொதிப்பதற்கான ஒரு சுலபமான முனறயாகும். 

இது சவற்றி அனடயும்சபாழுது நாம் அவற்றில் இரண்னட இனணக்கலாம். 

இவ்வாறு எல்லாப் பிரச்ெினனகனையும் இனணத்து, அவற்றில் அன்னனனயப் பிரதிஷ்னட 

செய்யலாம். 

அனவ அனனத்தும் கனரந்து அன்னனனய நம்முள் பகுதியாகஜவா அல்லது முழுனமயாகஜவா 

பிரதிஷ்னட செய்வதற்கு அனுமதிக்கின்றன. 

நமக்குப் பிரச்ெினன எைக்கூடிய, மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய அந்தப் பகுதினய இப்சபாழுது நாம் 

பார்க்கலாம்.  

இது ஒரு பயனற்ற பகுதியாகும். 

அங்கு அன்னனனய சவற்றிகரமாகப் பிரதிஷ்னட செய்யும்ஜபாது, அது ஒரு ெிறிய 

திருவுருமாற்றமாக இருப்பதால், அன்னனயின் ெக்தினய ஒருவர் அதிக அைவில் சபறலாம். 

பிரச்ெினனனய எதிர்சகாள்ைாமல் இருப்பது மனிதனுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்ஜனற்றமாகும். 

பகுதிகைில் சவற்றி அனடந்து, னமயத்திற்கு நகர்ந்து, அங்கிருந்து அன்னனக்காக ஏங்கும் 

முயற்ெினயத் சதாடர ஜவண்டும். 

அன்னனஜய அன்னனனய நம்முள் பிரதிஷ்னட செய்வது. 

இது அருைாகும், மற்றது ஆர்வமாகும். 

இனவ அனனத்னதயும் டார்ெி ஒரு வனரயனறக்குள் தன்னன அறியாமஜலஜய அவளுக்காகச் 

செய்தான். 

ஜவனல. 

ஜவனல என்றால் நமக்கு என்ன என்று சதாியுமா? 

அனமதியான ஜநரங்கைில் எலிெசபத்திற்கு தான் என்ன செய்ய ஜவண்டும் என்று சதாியுமா? 

அவள் குைப்பத்தில் இருந்தாள் என நமக்குத் சதாியும். தனக்குத் சதாியவில்னல என அவள் 

உணர்ச்ெிவயப்பட்டுக் கூறினாள். 

ஒரு ஜவனலயில் ஒரு ெிலர் இருப்பார்கள். 

சுயநலமாக இருப்பனதவிட சுயநலமற்று இருப்பது ஜமலானது. இது ஜபாதுமா? இது 

ஜபாதுமானதாக இருக்குமா? ஒருவர் தன்னலமற்று இருப்பதிலிருந்து கினடக்கும் வலினமயின் 

மூலம் ஜவனலனயச் செய்து விட முடியுமா?  

இருபது ஜபர்கள் இருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தில், ஐந்து அல்லது ஆறு ஜபர்கள் மட்டுஜம ஆர்வம் 

காண்பிக்கின்றனர். 

ஒரு ெில மாதங்களுக்கு சநருக்கடிகள் அல்லது மாற்றத்தினால் ஏற்படும் முக்கியமான தருணங்கள் 

உள்ைன. 

ஒரு ஜவனலயில் 1)ொியான புாிதல் 2)முழுனமயான சபாறுப்பு 3)செயல்படுத்தக் கூடிய திறனம 

அல்லது ஆற்றல் 4)செயல்படுத்துவதற்கான ெக்தி 5)அதிக அைவு ஜநரம் 6)அதிக அைவு பணம், 

7)ஜவனலனய நினறஜவற்ற எடுத்துக்சகாள்ளும் அதிக ெக்தி ஆகியனவ உள்ைன. 

லிடியாவிற்கு உதவ கார்டினர் தம்பதிகள் மட்டுஜம முன் வந்ததுஜபால், எந்த ஒரு ஜவனலக்கும் மிகச் 

ெிலஜர பங்குசகாள்ை முன் வருவர். 

ஆனால் கார்டினர் தம்பதிகைால் செய்ய இயலாமல் ஜபானதுஜபால, ஜவறு எவருக்கும் அதற்குத் 

ஜதனவப்படும் வைங்கள் எதுவும் இல்னல என்பனதயும் நாம் பார்க்கலாம்.  
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வினரவில் நாம் மட்டுஜம எனதயும் செய்ய இயலும் என்பனதக் காண்ஜபாம். நாம் அனதச் செய்ய 

ஆரம்பிக்கும்சபாழுது ஜவனல நனடசபற்று, டார்ெி செய்து முடித்ததுஜபால் பூர்த்தியாகும். ஜவனல 

முடிவு சபற்றவுடன், எலிெசபத் டார்ெியிடம் நடந்து சகாண்டதுஜபால், பலன் அனடந்தவருக்கு 

மனதைவில் என்றாலும், உதவி செய்தவனர அகற்றிவிட தடுக்க முடியாத உந்துதல் எழும்.  

ஜவனல பூர்த்தியானவுடன் உதவி செய்தவனர முழுனமயாக அகற்றிவிட, அங்கிருக்கும் 

அனனவாிடமும் உடனடியாக உந்துதல் எழும். இது அவர்கைது அகந்னதயல்ல, தாழ்ந்த 

ேீவியத்தில் அகந்னத அல்லது ொதனனயின் ெட்டமாகும். 

ஜநர்னம, நியாயம், பண்பட்ட நடத்னத, கடனம யாவும் கற்பனனயான கருத்துகைாகும். நாம் 

பலனிலிருந்ஜதா அல்லது ஜவனலனயத் சதாடர்வதிலிருந்ஜதா முழுனமயாக அகற்றப்பட்டு 

விடுகிஜறாம் என்பஜத அப்பட்டமான உண்னமயாகும். 

அந்த ஜவனல தங்களுக்கு உாியதல்ல என்று அவர்கள் கருதுவது தவறு எனில், அது நமக்கு உாியது 

என்று நாம் கருதுவதும் தவறுதான். நமக்கு உாியது என்பதால் நாம் அனத எடுத்துக் சகாள்ைக் 

கூடாது என்பதும், அது நமக்கு வைங்கப்படும்சபாழுது கூட அனத ஏற்றுக் சகாள்ைக்கூடாது 

என்பதுஜம ொியானது. 

ெமர்ப்பணம் ொியான படி என்று ஒருவர் கூறலாம். 

ஜவனல அன்னனயுனடயது, பலன்கனையும் அன்னனக்ஜக அர்ப்பணிக்க ஜவண்டும். 

அதாவது, உாினம இருந்தும் நாம் அதிகாரம் செலுத்தவில்னல என்றால் மற்றவர்கள் உாினம 

இல்லாமஜலஜய நம்னம அதிகாரம் செய்வர்.  

அகந்னதயின்றி முழுனமயாக நாம் அதிகாரம் செலுத்த ஜவண்டும். 

அடுத்த வினாடிகூட அல்ல, அஜத வினாடியில் நாம் பலனனக் காணலாம். 

எவருனடய ஒத்துனைப்னபயும் எதிர்பார்க்காமல் இருப்பது எனதயும் ொதிப்பதற்கான ொியான 

வைியாகும். 

 

As he quitted the room, Elizabeth felt how improbable it was that they should ever see each other again on 

such terms of cordiality as had marked their several meetings in Derbyshire; and as she threw a 

retrospective glance over the whole of their acquaintance, so full of contradictions and varieties, sighed at 

the perverseness of those feelings which would now have promoted its continuance, and would formerly 

have rejoiced in its termination. 

அவன் அனறனய விட்டுச் சென்றவுடன், சடர்பிஷயாில் பல முனற உள்ைன்ஜபாடு ெந்தித்துக் 

சகாண்டதுஜபால் மீண்டும் அவனனச் ெந்திக்க முடியாது என அவளுக்குத் ஜதான்றியது. அவன் 

அறிமுகமானதிலிருந்து எல்லாவற்னறயும் நினனத்துப் பார்க்கும்சபாழுது, எவ்வைவு முரண்பாடான 

சவவ்ஜவறு விஷயங்கள் நடந்திருக்கின்றன என்பனத உணர்ந்தாள். அவனுடன் இருந்த சதாடர்பு 

விட்டுப் ஜபாகக் கூடாதா என நினனத்திருந்த அவளுக்கு, இப்சபாழுது அத்சதாடர்பு நீடிக்காதா 

என நினனக்கத் ஜதான்றியது. அவைால் சபருமூச்சு மட்டுஜம விட முடிந்தது.  

75. To Elizabeth, Lydia’s elopement is the end of any possible relationship with Darcy. 

லிடியா ஓடிப்ஜபாவது, தைக்கு டார்ெியுடன் ொத்தியப்படக்கூடிய எந்த ஒரு உறவின் முடிவாக 

எலிெசபத்திற்கு உள்ைது.  

76. The repugnance she felt in reversing her attitude, towards him is being worked out in the physical plane as 

Lydia’s elopement. Elizabeth knew Wickham was unwilling to marry her without money. The first letter 

made her wonder how Wickham who could not marry her (Elizabeth) without money would marry Lydia. 

The second letter made it clear that it was not marriage, but dissipation. 

டார்ெியின் மீதாை அவளுனடய மஜனாபாவத்னத மாற்றிக் சகாள்வதில் அவள் உணர்ந்த 

மாறுபாடு, ேட நினலயில் லிடியா ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வாக மாறியது. பணம் இல்லாமல் 

லிடியானவத் திருமணம் செய்துசகாள்ை விக்காமிற்கு விருப்பம் இல்னல என்பனத அவள் 

அறிந்திருந்தாள். முதல் கடிதம் வந்தசபாழுது எவ்வாறு பணம் இல்லாமல் தன்னனத் திருமணம் 

செய்துசகாள்ை முடியாத விக்காம், எவ்வாறு லிடியானவத் திருமணம் செய்து சகாள்வான் என 

அவள் வியந்தாள். இரண்டாவது கடிதம் மூலம் திருமணம் செய்துசகாள்ளும் எண்ணம் அவனுக்கு 

இல்னல, அது சவறும் அைிச்ொட்டியஜம எனத் சதாிந்து சகாண்டாள்.  

77. “Elizabeth felt how improbable it was that they should ever see each other.” 

Her Mind ceases to function and thus gives a negative opening. 

Her Mind sees it is impossible to help Lydia, impossible to see him again. 

Behind her thought is the hope of Lydia marrying, her marrying Darcy. 

He responds to her hopes granting them life and they come to life finally. 
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Darcy by listening to her, gives life to her hopes and makes them happen. 

Darcy listening to her not in his own consciousness, but in Mother’s consciousness, makes in her life 

something happen. 

It is the power of his understanding that acts. 

He can choose not to understand. 

The power of not understanding is greater than that of understanding. 

Not understanding is a faculty of Mind still. 

Here the process of understanding or not understanding that acts, rather the power of the process. 

Mind that understands or not understands, understands the power of the process. 

Giving that up, he gives up Mind. 

Mind ceasing, soul emerges. 

The soul sees not the process but the essence, the Brahman. 

Now it is the Soul’s knowledge of Brahman that acts. 

It can be extended to the soul’s Knowledge of Brahman in the other. 

It is the communion of soul with the Soul. 

One can move from the Soul’s knowledge of Brahman to Brahman itself. 

One can start anywhere, but, it is possible for him to reach Brahman from there. 

Darcy unconsciously reached ‘his Brahman’ Elizabeth. 

To know this is easy. 

To do this is the thing that brings about the revolution in oneself. 

To do this the temperament, the feeling, the sensation, patience, in fact all his faculties should cooperate. 

First of all Man forgets it which means it is too much for him. 

The thing lies in wanting to do this. 

ADORATION OF A WOMAN. 

Darcy adored her only as an aristocratic lover can adore her. 

What do we mean by adoring the Divine Mother? 

You adore a woman or someone for his accomplishments. 

Accomplishments are by hard work. 

He who works hard expects to be recognized for the hard work, the person is not there. 

It is admiration of capacity, not adoration of the person. 

Admiration, adoration, affection, love are grades. 

Adoration is for what you are. 

Affection is to her whom he needs. 

Love does not think. 

You adore a person when you have more to give and the person deserves to be adored. It is beyond work, 

beyond physicality. 

A person wanting to be adored wants the thing for which she is to be adored. 

One overflowing with that which can be adored and oblivious of it, she is adored. 

Elizabeth was cheerful, lively, selfless and deserved to be adored for these qualities. 

In a situation where everyone wants to be adored, it means there is no one who can be adored. 

Go in, develop qualities to overflowing that are to be adored, you will be adored. 

Mother’s consciousness does it copiously. 

To consciously possess these qualities at some level, the person is adorable at that level. 

Adoration is natural for aristocrats as they do not work physically. 

Finding great qualities among the poor is a myth and superstition. 

Should such persons be there, they would be pious. It does not come from hard work. Hard work makes 

one dry, hard, aggressively selfish. 

Hard work of a pious good person creates endowments of adoration. 

Admiration of wealth is the order of the day. 

All over the world the Americans are admired for their wealth. Truly it is for their individuality which is 

adorable. 

A citizen of America inwardly accumulating adorable qualities as aspects of his Individuality will be a rare 
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evolutionary occasion. 

Individuality is the character of personality. 

The Divine Aspiration 

You can always ask for more as aspiration is infinite. 

Man’s earthly ambition turns into spiritual aspiration. 

Man leaves the negative behind and goes for positive traits in life. 

There is always a range between minimum and maximum. 

Prayer, consecration, Master Act, etc. represent parts of Man. 

Physical, Vital, Mental, Spiritual are again parts of the Being. 

Consciousness represents the whole of Man. It is only prior to the Pure Being. 

Rishis in Samadhi for long years is inconceivable for human effort. 

That is the total effort of the highest part, Spirit, of the embodied being. 

The embodied being in its awakened state is the whole of the Psychic Being, the central Psychic consisting 

of the Mental, Vital, Physical Psychic. 

As it develops downwards from the Mind, simultaneously it develops through the spiritual range of Mind 

and is ready to break the golden lid. 

No longer it is ambition or human aspiration through thought or feeling or sensation but the divine 

aspiration for the Divine Above, in Silence or perhaps in Silence beyond Silence. 

Maybe this effort successful finds entry into Supermind. 

Similar effort in Supermind at its maximum touches the Supreme but once. 

We know of overcoming running thoughts, memory, thinking, Mind, etc. No longer one remains in such 

domains. All those faculties at least for a while, at least once lose their structure at this stage. 

It is not the human that maintains the upward effort. 

It is the divine in our parts and whole aspiring for the Divine dispensing with the human part, as by this 

time the human is turning into the divine. 

It is a stage where Silence ripens gradually into consciousness, a process of spiritual evolution. 

The Spirit that descended has now evolved into the Spirit that ascends. 

In the outer expression it is infinite expanding infinitely. 

In the inner, Time and Space evolve into Spirit Time having moved into Simultaneous Time. 

One opens to the Cosmos inwardly. 

One finds in the Individual now in Cosmos the Transcendent. 

Ishwara is now born. There is no pralaya in which Ishwara will dissolve. 

“மீண்டும் தாங்கள் இருவரும் ெந்தித்துக்சகாள்வது என்பஜத நடக்காது என எலிெசபத்திற்குத் 

ஜதான்றியது.” 

அவளுனடய மனம் செயலற்றுப் ஜபானதால் எதிர்மனறயான எண்ணங்கள் எழுகின்றன. 

லிடியாவிற்கு உதவுவது ொத்தியஜம இல்னல என்றும், டார்ெினய மீண்டும் பார்ப்பது முடியாத 

காாியம் எனவும் அவளுக்குத் ஜதான்றியது. 

அவளுனடய எண்ணத்திற்குப் பின்னால், லிடியாவின் திருமணம், தான் டார்ெினயத் திருமணம் 

செய்துசகாள்வது இவ்விரண்டிற்கான நம்பிக்னக உள்ைது. 

அவளுனடய நம்பிக்னககளுக்கு அவன் மறுசமாைி அைித்து, அதற்கு உயிர் அைிக்கிறான், 

இறுதியாக அனவ உயிர் சபறுகின்றன.  

அவள் கூறுவனதக் ஜகட்கும் டார்ெி, அவளுனடய நம்பிக்னககளுக்கு உயிர் அைிக்கிறான், 

அவற்னற நனடசபற னவக்கிறான். 

டார்ெி அவள் கூறுவனதத் தன்னுனடய ேீவியத்தின் மூலம் ஜகட்காமல், அன்னனயின் ேீவியத்தில் 

ஜகட்கிறான், அவளுனடய வாழ்க்னகயில் ெிலவற்னற நடத்தி னவக்கிறான். 

அவனது புாிதலின் ெக்திஜய செயல்படுகிறது. 

அவன் புாிந்துசகாள்ைாமல் இருக்க விரும்பலாம். 

புாிந்துசகாள்ைாமல் இருப்பதன் ெக்தி புாிந்துசகாள்ளும் ெக்தினயக் காட்டிலும் சபாியது. 

புாிந்துசகாள்ை முடியாமல் இருப்பது இன்னமும் மனதின் ஒரு திறனாகும். 

இங்கு புாிதலின் செயல்முனறஜயா அல்லது புாிந்துசகாள்ைாமல் இருப்பதன் செயல்முனறஜயா 

செயல்படுகிறது. சொல்லப்ஜபானால், செயல்முனறயின் ெக்திஜய செயல்படுகிறது. 

மைம் புாிந்துசகாள்கிறபதா, இல்தலபயா, செயல்முனறயின் ெக்தினயப் புாிந்துசகாள்கிறது. 

அனதக் னகவிடுவதன் மூலம் அவன் மனனதக் னகவிடுகிறான். 
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மனம் செயல்படுவனத நிறுத்தும்ஜபாது ஆன்மா சவைிப்படுகிறது. 

ஆன்மா செய்முனறனயக் காண்பதில்னல, பிரம்மமான ொராம்ெத்னதஜய காண்கிறது. 

இப்சபாழுது பிரம்மத்னதப்பற்றிய ஆன்மாவின் அறிஜவ செயல்படுகிறது.  

இது மற்றவாிடம் பிரம்மத்னதப் பற்றிய ஆன்மாவின் அறிவாக நீட்டிக்கப்படலாம். 

இது ஆன்மா ஆன்மாவுடன் சதாடர்பு சகாள்வதாகும். 

ஒருவர் பிரம்மத்னதப் பற்றிய ஆன்மாவின் அறிவிலிருந்து பிரம்மத்திடஜம செல்லலாம். 

ஒருவர் எங்கிருந்து ஜவண்டுசமன்றாலும் சதாடங்கலாம், அங்கிருந்து அவரால் பிரம்மத்னதச் 

சென்றனடய முடியும். 

டார்ெி தன்னுனடய பிரம்மமான எலிெசபத்திடம் தன்னன அறியாமஜலஜய சென்றனடந்தான். 

இனதத் சதாிந்துசகாள்வது சுலபம். 

இனதச் செய்வது ஒருவருள் புரட்ெினயக் சகாண்டு வருகிறது. 

இனதச் செய்வதற்கு மனவுணர்வு, உணர்வு, நுண்ணுணர்வு, சபாறுனம, பார்க்கப்ஜபானால் 

ஒருவரது எல்லா ஆற்றல்களும் ஒத்துனைக்க ஜவண்டும். 

எல்லாவற்றிற்கும் ஜமலாக மனிதன் இனத மறந்து விடுவது, இது அவனுக்கு அதிகப்படி என்பதத 

உணர்த்துகிறது. 

இனதச் செய்ய பவண்டும் என்பதில்தான் விஷயம் அடங்கியுள்ைது.  

ஒரு சபண்னண ஆராதிப்பது. 

ஒரு உயர்குடிக் காதலன் ஆராதிப்பதுஜபால் மட்டுஜம டார்ெி அவனை ஆராதித்தான். 

அன்னனனய ஆராதிப்பது என்று நாம் கூறுவதன் சபாருள் என்ன? 

நாம் ஒரு சபண்னணஜயா அல்லது ஜவறு எவஜரனும் ஒருவனரஜயா அவரது ொதனனகளுக்காகப் 

ஜபாற்றுகிஜறாம். 

ொதனனகள் கடின உனைப்பால் வருகின்றன. 

கடினமாக உனைக்கும் ஒருவர், அவரது கடின உனைப்பிற்காக அங்கீகாிக்கப்பட ஜவண்டும் என்று 

எதிர்பார்க்கிறார், அவர் அங்கு இருப்பதில்னல.  

இது திறனமக்கு அைிக்கப்படும் பாராட்ஜட தவிர, அந்த நபருக்கான ஜபாற்றுதல் அல்ல. 

பாராட்டு, ஆராதனன, அன்பு, காதல் ஆகியனவ வாினெக் கிரமங்கள் ஆகும். 

ஆராதனன நம்முனடய தகுதிக்கு அைிக்கப்படுகிறது. 

ஒருவனுக்கு எந்தப் சபண் ஜதனவஜயா, அவைிடம் அன்பு செலுத்தப்படுகிறது. 

காதல் ஜயாெிப்பதில்னல. 

நம்மிடம் அைிப்பதற்கு அதிகம் இருக்கும்சபாழுதும், அந்த நபர் ஜபாற்றப்படத் தகுதி சபற்றவராக 

இருக்கும்சபாழுதும், நாம் அவனரப் ஜபாற்றுகிஜறாம். இது ஜவனல மற்றும் ேடத்தன்னமக்கு 

அப்பாற்பட்டது. 

ஜபாற்றப்பட விரும்பும் நபர், எதற்காகப் ஜபாற்றப்பட ஜவண்டும் என்று விரும்புகிறாஜரா, அனத 

ஜவண்டுவார். 

ஜபாற்றப்படத்தக்க ஒன்று ஒருவாிடம் அபாிமிதமாக இருந்து, அனதப் பற்றி அவள் அறியாமல் 

இருக்கும்ஜபாது, அவள் ஜபாற்றப்படுவாள். 

எலிெசபத் கலகலப்பான சுபாவமும், உற்ொகமும் சகாண்டு, தன்னலமற்றும் இருந்ததால், இந்தக் 

குணங்களுக்காக அவள் ஜபாற்றப்பட ஜவண்டியவள் ஆவாள்.  

அனனவருஜம ஜபாற்றப்பட ஜவண்டும் என்று விரும்பும் ஒரு சூழ்நினலயில் அங்கு 

ஜபாற்றப்படத்தக்க வனகயில் எவருஜம இல்னல என்பது இதற்குப் சபாருள். 

உள்ஜை சென்று, ஜபாற்றத்தக்க குணங்கனை அதிக அைவில் வைர்த்துக் சகாண்டால், நாம் 

ஜபாற்றப்படுஜவாம். 

அன்னனயின் ேீவியம் இனத அதிக அைவில் செய்கிறது. 

இந்தக் குணங்கனை தன்னுணர்வுடன் ஒரு நினலயில் ஒருவர் சபற்றுக்சகாள்ளும்ஜபாது, அந்த 

நினலயில் அவர் ஜபாற்றப்படுபவராக இருப்பார்.  

உடலால் ஜவனல செய்யாததால் உயர்குடியினருக்குப் ஜபாற்றுவது என்பது இயல்பான ஒன்று. 

ஏனைகைிடம் உயர்ந்த குணங்கனைக் காண்பது கற்பனனயும் மூடநம்பிக்னகயுமாகும். 

அதுஜபான்ற நபர்கள் இருந்தால், அவர்கள் கடனமனயப் ஜபணுபவர்கைாக இருப்பர். இது கடின 

உனைப்பால் வருவதல்ல. கடின உனைப்பு ஒருவனர வறண்டும், முரடாகவும், தீவிரமான 

சுயநலவாதியாகவும் மாற்றும். 

கடனம உணர்வுள்ை நல்ல மனிதனுக்கு கடின உனைப்பு ஜபாற்றத்தகும் வைங்கனை அைிக்கும். 

செல்வத்னதப் ஜபாற்றுவஜத ஒரு ொதாரணமான நிகழ்வாகும். 
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உலகம் முழுவதும் அசமாிக்கர்கள் அவர்கைது செல்வவைத்திற்காகப் ஜபாற்றப்படுகின்றனர். 

உண்னமயில் அது அவர்களுனடய ஜபாற்றத்தக்க தனித்துவத்திற்காகஜவ ஆகும். 

அசமாிக்கக் குடிமகன் ஒருவன் ஜபாற்றத்தகும் குணங்கனை அகத்தில் தன்னுனடய 

தனித்தன்னமயின் அம்ெங்கைாகப் சபறுவது, ஒரு அாிய பாிணாமச் ெந்தர்ப்பமாக இருக்கும். 

தனித்துவம் ஆளுனமயின் குணமாகும். 

சதய்வீக ஆர்வம். 

ஆர்வம் அைவற்றது என்பதால் நாம் எப்சபாழுதுஜம அதிகமாகஜவ ஜகாரலாம். 

மனிதனுனடய உலகாீதியான ஆனெ ஆன்மீக ஆர்வமாக மாறுகிறது. 

மனிதன் வாழ்வில் எதிர்மனறயான விஷயங்கனைக் னகவிட்டு ஜநர்மனறயானப் பண்புகனை 

ஜநாக்கிச் செல்கிறான். 

குனறந்தபட்ெம் மற்றும் அதிகபட்ெத்திற்கினடஜய எப்சபாழுதும் ஒரு அைசவல்னல உள்ைது. 

பிரார்த்தனன, ெமர்ப்பணம், முக்கியமான செயல் ஜபான்றனவ மனிதனின் பகுதிகனைக் 

குறிக்கின்றன. 

ேடம், உயிர், மனம், ஆன்மீகம் ஆகியனவகளும் ேீவனின் பகுதிகஜையாகும். 

மனிதனன முழுனமயாகப் பிரதிபலிப்பது ேீவியம் ஆகும். இது தூய ேீவனுக்கு முந்னதயது. 

ாிஷிகள் ெமாதி நினலயில் பல வருடங்கள் இருப்பது மனித முயற்ெி நினனத்தும் பார்க்க முடியாதது. 

ேீவனில் புனதந்துள்ை மிக உயர்ந்த பகுதியான ஆன்மாவின் முழு முயற்ெி அது.  

புனதந்துள்ை ேீவன் அதன் விைிப்பு நினலயில் மனம், உயிர் மற்றும் உடல் னெத்தியத்னத 

உள்ைடக்கிய னமய னெத்தியமான முழுனமயான னெத்திய ேீவனாகும்.   

அது மனதிலிருந்து கீழ்ஜநாக்கி உருவாகும்சபாழுது, அஜத ெமயத்தில் மனதின் ஆன்மீக 

அைசவல்னல வைியாக வைர்ந்து, சபான்மூடினயத் திறப்பதற்குத் தயாராக உள்ைது. 

இனியும் இது ஆனெஜயா அல்லது எண்ணம், உணர்வு மற்றும் நுண்ணுணர்வின் மூலம் எழும் மனித 

ஆர்வஜமா அல்ல. ஜமலிருக்கும் சதய்வத்னத ஜநாக்கிய சமௌனத்திஜலா அல்லது சமௌனத்திற்கு 

அப்பாலுள்ள சமௌனத்திஜலா உள்ை சதய்வீக ஆர்வமாகும். 

இந்த முயற்ெி சவற்றி அனடந்தால் ெத்திய ேீவியத்தில் நுனையலாம். 

ெத்திய ேீவியத்தில் இத்தனகய ஒரு அதிகபட்ெ முயற்ெி பரம்சபாருனைத் சதாடுகிறது, ஆனால் ஒரு 

முனற மட்டுஜம சதாடுகிறது. 

அத்தனகய கைங்கைில் இனியும் ஒருவர் இருப்பதில்னல. அந்த அனனத்து திறன்களும் ெற்று 

ஜநரத்திற்காவது, ஒரு முனறயாவது, இந்தக் கட்டத்தில் அதன் கட்டனமப்னப இைக்கின்றன.  

ஜமல் ஜநாக்கிய முயற்ெினயப் ஜபணுவது மனிதனல்ல.  

மனிதாீதியான பகுதி ஒதுக்கப்பட்டு, நமது பகுதிகள் மற்றும் முழுனமயில் உள்ை சதய்வீகஜம 

இனறவனுக்காக ஆர்வப்படுகிறது, ஏசனனில் இந்த ஜநரத்தில் மனிதன் சதய்வீகமாக 

மாறிவிடுகிறான். 

இது சமௌனம் படிப்படியாக ேீவியமாக முதிர்ச்ெி சபறும் ஒரு கட்டமாகும், ஆன்மீகப் 

பாிணாமத்தின் ஒரு செய்முனறயாகும். 

புவியில் இறங்கிய ஆன்மா இப்சபாழுது பமசலழும் ஆன்மாவாக மாறியுள்ளது. 

புற சவைிப்பாட்டில் இது அனந்தம் அைவற்று விாிவனடவதாகும். 

அகத்தில், காலமும் இடமும் ஆன்மாவாக சவைிப்படுகிறது, காலம் மூன்றாம் நினலக் காலத்திற்கு 

நகர்ந்துள்ைது. 

அகத்தில் ஒருவர் பிரபஞ்ெத்னத ஜநாக்கி விைிப்பனடகிறார். 

இப்சபாழுது பிரபஞ்ெத்தில் இருக்கும் மனிதனிடம் ஒருவர் பிரம்மத்னதக் காண்கிறார் 

ஈஸ்வரன் இப்சபாழுது பிறந்துள்ைான். ஈஸ்வரன் கனரந்து ஜபாகும் எந்தப் பிரையமும் இல்னல. 

78. “As such terms of cordiality as had marked these several meetings.” 

Till then she was unconscious of Darcy’s cordiality. 

Man cannot know what he has not experienced. 

The selfish Man does not know what does not benefit him. I call it selfish understanding. 

When you have to deal with such a Man, only authority can work. 

One way to reach his understanding can be described in two ways. 

1)Be sincerely oblivious of his selfishness or 

2)Discover a corresponding selfish point in you may be in the subconscious and address him from there. 

How can a Man know his subconscious defects? 

The results will show. 

One main inversion there is the subconscious urge to serve another where he is selfish with a sense of 
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superiority and triumph. 

Even here one can reach only the consciousness and not the substance. 

Even that can be seen in the results. 

I have interpreted Elizabeth going to Netherfield, Hunsford and Pemberley to show a subconscious 

awareness of meeting Darcy. 

At Hunsford she was resistant, which shows the disapproval of her conscious Mind of her subconscious 

urge. In Pemberley she was reluctant. Going to Netherfield, the dissent came from her father. 

The selfish ego wants the Divine to pass his own list, assuming that the Divine is there only to serve 

him, he is the center of the universe. 

The aim is not to transform another’s selfish egoism, but using it as an occasion to heal the same thing in 

oneself. 

Selfishness has two traits – nakedness, shameless obliviousness. 

The selfish man feels righteous about his selfish attitudes. 

Total consecration, non-stop remembrance, thrilling with gratitude, ‘Let Thy will be done’, total sincerity 

are various aspects of surrender. 

A compassionate attitude of one towards a selfish Man by one who is really not capable of compassion, 

gets him into trouble. 

One’s compassion must be within the limits of his capacity for compassion. 

Darcy did all that is right for her sake. 

Faith in the Facts 

Elizabeth had lost all hope of seeing him again. 

Just then she had faith in her qualification to be his love. 

It is a faith in a social behavior. It is vital. 

Below that is Matter. Facts represent Matter. 

Faith in facts is faith in the symbolic representation of Matter. 

Ultimately we know only faith in the Spirit will work, the rest will serve as obstacles at various levels. 

There are two parts in the obstacles; one represented by the facts, the other our own faith in those facts. 

Facts are the outer form. We can have faith in the inner spirit in the fact. 

Our own faith can be physical to Mental. 

To know them is difficult, to give them up is impossible. 

To espouse a neutral attitude is the most Man do. 

Let us start with the neutral attitude of not relying on facts. 

It is enough not to charge the facts with our energies, not enough to transform them with respect to the 

problem. 

Our life is a balance between the soul and Nature. 

Leaning to the side of facts, we energise the problem. 

Leaning to the side of the soul, we facilitate the solution. 

But it is the right balance that is the divine intention. 

The soul must energise the Nature of the work with the right attitude. 

The right attitude is that of the Psychic’s. 

We are sending facts to the WAAS lawyer. 

What is our best attitude. 

Let us first know the best attitude. 

The best of attitudes is that the fact is a symbol of divine execution. 

It is not enough to be neutral, but we must be divine -- positive. 

Not to be egoistic, mental, in Time, finite releases us from the negative sides. 

Released from the ego, each fact will do its work of destroying the opposition or transforming the 

opposition. 

Ego is clear. Not thinking releases from Mind. Not being in the successive movement releases from Time. 

Giving up narrow attitudes liberates from the finite. 

Work out the corresponding poises of transformation. 

Clue to progress 
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At each level there is a clue which helps accomplish at once issues long delayed. 

Darcy’s clue to find Wickham was Mrs. Young. 

His clue to win his lady love was his confidential service to her cause. 

Mr. Bennet’s clues to accomplishment were refusing to call on Bingley, restoration of his authority at 

home and his sense of honour. 

The clue to Walt’s arrogance was non-reaction. 

The clue to have a clue readily at every step is the willingness to ignore the methods and results of 

the present plane and aim at the next higher plane. 

The clue that leads to the next clue occurs in a state of increasing receptivity. 

The normal state of Man is the resistance of egoistic status, actively thinking, enjoying the movement in 

succession and the comfort of narrowness. 

The striving soul aspires for the next spiritual status at each point. 

It is self-awareness of initial resistance followed by aspiration of a striving soul. 

Only when Self-awareness reveals, one is on the way to realise Consciousness and Being. 

He who mentally arrives at knowing all the clues is one or two steps earlier from the human barrier to 

genius. 

The genius he thus arrives at is the single dimensional genius such as Money. 

There is the genius of human accomplishment. It is multiple geniuses. 

It is all from below, not from above. 

Movement from below to above and movement from outside to inside are complementary and 

simultaneously. 

It is the endowment of the Gnostic Being which initially reveals to sincerity to work on hand. 

As everywhere, as the Jivan mukta lives on earth for one lifetime – Ramana – to saturate the plane that 

now opened, he has to acquire spiritual patience till the Time arrives. 

No one can buy an article like cell phone unless it is available to everyone. 

The hundred thousand on the horizon is there to all devotees, to all Indians, to all, though it is still only of 

one dimension. 

It is the devotee who gives up everything that is to be given up, his thinking, his ill will, his satisfactions. 

She said Truth or the abyss. 

It is constant Remembrance that is live aspiration. 

“பல முனற உள்ைன்ஜபாடு அவர்கள் ெந்தித்துக் சகாண்டுள்ைனர்.” 

அதுவனர டார்ெியின் உள்ைன்பினன அவள் உணராமல் இருந்தாள். 

அனுபவப்படாதனத மனிதனால் சதாிந்துசகாள்ை முடியாது. 

தனக்கு நன்னம பயக்காதவற்தறப்பற்றி சுயநலம் பிடித்த மனிதன் அறிய மாட்டான். சுயநலமான 

புாிதல் என்று இனதக் கூறலாம். 

இத்தனகய மனிதனன நாம் னகயாளும்ஜபாது அதிகாரம் மட்டுஜம பயனைிக்கும்.  

அவனுனடய புாிதனல அனடயும் ஒரு வைினய இரண்டு விதமாக விைக்கலாம். 

1) அவனுனடய சுயநலத்னதப் பற்றி உண்னமயாகஜவ சதாிந்துசகாள்ைாமல் இருப்பது, அல்லது 

2) அதன் சதாடர்புனடய ஒரு சுயநலமான இடத்னத நம்முள் ஆழ்மனதில் கண்டுபிடித்து அங்கிருந்து 

அவனிடம் சதாடர்புசகாள்ை ஜவண்டும். 

தனது ஆழ்மனக் குனறபாடுகனை ஒருவர் எவ்வாறு அறிந்துசகாள்வது? 

பலன்கள் அனத சவைிப்படுத்தும். 

தன்னுனடய உயர்வு மற்றும் சவற்றிப் சபருமித உணர்ஜவாடு சுயநலம் சகாண்டவர் மற்றவருக்குச் 

ஜெனவ செய்ய ஜவண்டும் என்கிற ஆழ்மன உந்துதல் சகாண்டிருப்பது அங்கு இருக்கும் ஒரு முக்கிய 

மாற்றமாகும். 

இங்கும் ஒருவர் ேீவியத்னத மட்டுஜம அனடய முடியும். உள் மனதின் ஆழ்ந்த பகுதினய அல்ல. 

அனதயும் பலன்கைில் பார்க்கலாம். 

சநதர்பீல்ட், ஹன்ஸ்ஜபார்ட் மற்றும் சபம்பர்லிக்கு எலிெசபத் விேயம் செய்தது, டார்ெினய 

ெந்திப்பதில் அவளுக்குள்ை ஆழ்மன விைிப்பினனக் காண்பிக்கிறது என்பது ஒரு விைக்கம் ஆகும்.  

ஹன்ஸ்ஜபார்டில் அவள் எதிர்த்தாள், அவளுனடய ஆழ்மன உந்துதனல ஜமல்மனம் மறுப்பனத இது 

காண்பிக்கிறது. சபம்பர்லியில் அவள் தயக்கத்னத சவைிப்படுத்தினாள். சநதர்பீல்டிற்குச் 

செல்வதில் எதிர்ப்பு அவளுனடய தந்னதயிடமிருந்து வந்தது. 
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தனக்குச் ஜெவகம் செய்யஜவ இனறவன் இருப்பதாகவும், தாஜன பிரபஞ்ெத்தின் னமயம் எனவும் 

கருதி, சுயநலமான அகந்னத தனது சுய பட்டியனல இனறவன் கடக்க ஜவண்டும் என்று 

விரும்புகிறது. 

அடுத்தவரது சுயநலமான அகந்னதனய மாற்றுவது ஜநாக்கமல்ல, தன்னிடம் அஜத விஷயத்னதக் 

குணப்படுத்திக்சகாள்ை அனத ஒரு ெந்தர்ப்பமாகப் பயன்படுத்திக் சகாள்வபத பநாக்கமாகும். 

சுயநலத்திற்கு இரு குணங்கள் உள்ைன—அப்பட்டம், சவட்கமற்ற அறியானம. 

சுயநலவாதி தன்னுனடய சுயநல மனப்பான்னமகள் நியாயமானனவ என நினனக்கிறான்.  

முழுனமயான ெமர்ப்பணம், இனடவிடாத நினனவு, நன்றி உணர்வால் உடல் ெிலிர்ப்பது, “தங்கள் 

திருவுள்ைப்படி நடக்கட்டும்”, முழுனமயான உண்னம ஆகியனவ ெரணாகதியின் பல்ஜவறு 

அம்ெங்கைாகும். 

இரக்கம் காண்பிக்கும் திறனற்ற ஒருவர், ஒரு சுயநலவாதியிடம் காண்பிக்கும் ஒரு இரக்க 

மஜனாபாவம், அவருக்குப் பிரச்ெினனனயக் சகாண்டு வரும்.  

ஒருவரது இரக்க குணம் அவருனடய இரக்கப்படும் ஆற்றலுக்கு உட்பட்டு இருக்க ஜவண்டும். 

எலிெசபத்திற்காக ொியானனவ அனனத்னதயும் டார்ெி செய்தான். 

உண்னமகைில் நம்பிக்னக. 

மீண்டும் அவனனச் ெந்திப்ஜபாம் என்ற நம்பிக்னக அனனத்னதயும் எலிெசபத் இைந்தாள். 

அப்சபாழுஜத, அவனுனடய காதலியாக இருப்பதற்கான தகுதி மீது அவள் நம்பிக்னக 

சகாண்டிருந்தாள். 

ஒரு ெமூக நடத்னதயின் மீதுள்ை நம்பிக்னகயாகும் அது. இது உணர்வுக்குாியது. 

அதன் கீழ் இருப்பது ேடம். உண்னமகள் ேடத்னதப் பிரதிபலிக்கின்றன. 

உண்னமகைின் மீதுள்ை நம்பிக்னக, ேடத்னத அனடயாைமாகப் பிரதிபலிப்பதில் உள்ை 

நம்பிக்னகயாகும். 

இறுதியில் ஆன்மாவில் இருக்கும் நம்பிக்னகஜய செயல்படும், மற்றனவ பல்ஜவறு நினலகைில் 

தனடகைாக இருக்கும் என்பது நமக்குத் சதாியும். 

தனடகைில் இரண்டு பகுதிகள் உள்ைன. ஒன்று உண்னமகைால் பிரதிபலிக்கப்படுகிறது, 

மற்சறான்று அந்த உண்னமகைின் மீது உள்ை நமது நம்பிக்னக. 

உண்னமகள் சவைித் ஜதாற்றமாகும். உண்னமயின் அக ஆன்மாவின் மீது நாம் நம்பிக்னக 

சகாள்ைலாம். 

நமது நம்பிக்னக ேடாீதியாகஜவா அல்லது மனாீதியாகஜவா இருக்கலாம். 

அவற்னறத் சதாிந்துசகாள்வது கடினம், அவற்னறக் னகவிடுவது ொத்தியமல்ல. 

நடுநினல அணுகுமுனறனய சவைிப்படுத்துவனதஜய பலர் செய்கின்றனர். 

உண்னமகனைச் ொர்ந்து இருக்காத நடுநினல மஜனாபாவத்துடன் நாம் சதாடங்கலாம். 

உண்னமகளுக்கு நமது ெக்திகனை அைிக்காமல் இருப்பஜத ஜபாதுமானது, பிரச்ெினனனயப் 

சபாறுத்தவனர அவற்னற மாற்றுவதற்குப் ஜபாதுமானதல்ல.  

நமது வாழ்வு ஆன்மாவுக்கும் இயற்னகக்கும் இனடஜய ஒரு ெமன்பாடாகும். 

உண்னமகள் பக்கம் ொய்வதன் மூலம் நாம் பிரச்ெினனக்குத் சதம்பைிக்கிஜறாம். 

ஆன்மாவின் பக்கம் ொய்வதன் மூலம் நாம் தீர்வினன எைிதாக்குகிஜறாம். 

ஆனால் ொியான ொியீஜட சதய்வீக ஜநாக்கம் ஆகும். 

ஆன்மா ொியான அணுகுமுனறயுடன் ஜவனலயின் தன்னமக்கு ெக்தி அைிக்க ஜவண்டும். 

ொியான அணுகுமுனற னெத்தியத்தினுனடயதாகும். 

நாம் உண்னமகனை WAAS-ன் வக்கீலுக்கு அனுப்புகிஜறாம். 

நம்முனடய ெிறந்த மனப்பான்னம எது? 

முதலில் ெிறந்த மனப்பான்னம எது எனத் சதாிந்துசகாள்ஜவாம். 

உண்னம, இனறவன் செயல்படுவதன் அனடயாைம் என்பதுதான் மஜனாபாவங்கைில் 

ெிறந்ததாகும்.  

நடுநினலயாக இருப்பது ஜபாதுமானதல்ல, நாம் சதய்வீகமாக-ஜநர்மனறயாக இருக்க ஜவண்டும். 

அகந்னதயின்றி, மனாீதியாக, காலத்தினுள், அைவுக்கு உட்பட்டு இருப்பது எதிர்மனறயான 

பக்கத்திலிருந்து நம்னம விடுவிக்கும்.  

அகந்னதயிலிருந்து விடுபட்டவுடன், ஒவ்சவாரு உண்னமயும் எதிர்ப்னப அைிக்கும், அல்லது 

எதிர்ப்னப மாற்றி அனமக்கும். 

அகந்னத சதைிவாக உள்ைது. ெிந்தனனயின்றி இருப்பது மனனத விடுவிக்கிறது. அடுத்தடுத்த 

இயக்கத்தில் இல்லாது இருப்பது காலத்திலிருந்து விடுவிக்கும். 

குறுகிய மனப்பான்னமகனைக் னக விடுவது, அைவுக்கு உட்பட்டதிலிருந்து விடுதனல செய்கிறது. 
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திருவுருமாற்றத்தின் சதாடர்புனடய நினலகனைக் கண்டுபிடிக்க ஜவண்டும். 

முன்ஜனற்றத்திற்கான குறிப்பு. 

நீண்ட நாட்கைாக தாமதமாகும் விஷயங்கனைச் ொதிக்க உதவும் ஒரு குறிப்பு ஒவ்சவாரு 

நினலயிலும் உள்ைது.  

விக்கானமக் கண்டுபிடிக்க டார்ெிக்குக் கினடத்த குறிப்பு திருமதி யங் ஆவாள். 

தான் காதலிக்கும் சபண்னண அனடவதற்கு அவன் சபற்ற குறிப்பு, அவளுக்காக அவன் 

இரகெியமாக செய்த ஜெனவ ஆகும். 

பிங்கிலினயச் ெந்திக்கச் செல்லாததும், குடும்பத்தில் தன்னுனடய அதிகாரம் மற்றும் மாியானதனய 

நினல நாட்டியதும், திரு சபன்னட்டின் ொதனனக்கான குறிப்புகள் ஆகும். 

Walt-ன் ஆணவத்திற்கான குறிப்பு அவன் எதிர்வினன ஆற்றாமலிருந்ததாகும். 

ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் உடனடியாக ஒரு குறிப்னபப் சபறுவதற்கு தற்சபாழுனதய நினலயின் 

முனறகனையும் பலன்கனையும் புறக்கணித்து, அடுத்த உயர் நினலக்கு ஆர்வப்பட ஜவண்டும். 

அடுத்த குறிப்புக்கு வைிவகுக்கும் குறிப்பு, ஏற்புத்திறன் அதிகாித்து வரும் ஒரு நினலயில் எழுகிறது. 

மனிதனின் இயல்பான நினல அகந்னத நினலனய எதிர்ப்பது, தீவிர ெிந்தனன, சதாடர்ச்ெியான 

இயக்கத்னதயும், குறுகிய தன்னமயின் செௌகாியத்னதயும் மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிப்பது 

ஆகியனவகைாகும். 

கடுனமயாக முயற்ெி செய்யும் ஆன்மா ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் அடுத்த ஆன்மீக நினலக்கு 

ஆர்வப்படுகிறது. 

இது ஆரம்ப எதிர்ப்பின் சுய விைிப்புணர்ச்ெியாகும், இதனனத் சதாடர்வது கடுனமயாக முயலும் 

ஆன்மாவின் ஆர்வம். 

சுய விைிப்புணர்ச்ெி சவைிப்படுத்தும்சபாழுது மட்டுஜம, ஒருவர் ேீவியத்னதயும், ேீவனனயும் 

உணர ஆரம்பிக்கிறார். 

எல்லா குறிப்புகனையும் அறியும் மன நினலக்கு வருபவர், ஜமதனமயின் மனிதத் தனடக்கு ஒன்று 

அல்லது இரண்டு படிகள் முன்னால் இருக்கிறார். 

இவ்விதம் ஜமனதயாக மாறுபவர் பணம் ஜபான்ற ஒற்னறப் பாிமாண ஜமனத எனும் நினலனய 

அனடகிறார்.  

மனித ொதனன எனும் ஜமதனம உள்ைது. இது பலவிதமான ஜமதனமகனைக் சகாண்டது. 

இனவ அனனத்தும் கீைிருந்துதான் வருகிறது, ஜமலிருந்து அல்ல. 

கீைிருந்து ஜமஜல செல்லும் இயக்கமும், சவைியிலிருந்து உள்ஜை செல்லும் இயக்கமும் 

ஒன்றுக்சகான்று உடன்பாடானனவ, ஒஜர ெமயத்தில் நிகழ்பனவ. 

ஆன்மீக ேீவனின் வைம், நாம் ஆரம்பத்தில் செய்து சகாண்டிருக்கும் ஜவனலக்கான உண்னமனய 

சவைிப்படுத்தும். 

எல்லா இடங்கைிலும்ஜபால, இப்சபாழுது விைிப்பனடந்திருக்கும் நினலனயச் செறிவனடயச் 

செய்வதற்காக - (உ-ம் ) ரமண மகாிஷி - ேீவன் முக்தன் ஒரு ஆயுட்காலத்திற்கு உலகில் 

வாழ்வனதப்ஜபால், இனறவன் வரும் ஜநரம் வரும்வனர ஒருவர் ஆன்மீகப் சபாறுனமனயக் 

கனடப்பிடிக்க ஜவண்டும்.  

அனனவருக்கும் கினடத்தாசலாைிய னகப்ஜபெி ஜபான்ற ஒரு சபாருனை ஒருவராலும் வாங்க 

முடியாது. 

அனனத்து அன்பர்களுக்கும், அனனத்து இந்தியர்களுக்கும், அனனவருக்கும் நூறு ஜகாடி 

கண்ணுக்சகட்டிய சதானலவில் உள்ைது. ஆனால் அது இன்னமும் ஒரு பாிமாணத்தில் மட்டுஜம 

உள்ைது. 

னகவிட ஜவண்டிய அனனத்னதயும், அவனுனடய ெிந்தனன, அவனுனடய சகட்ட எண்ணம், 

அவனுனடய மன நினறவுகனை ஒரு அன்பன் னகவிடுகிறான். 

உண்னம அல்லது பாதாைம் என்று அன்னன கூறுகிறார். 

இனடவிடாத நினனஜவ ேீவனுள்ை ஆர்வமாகும். 

79. “She threw a retrospective glance over their whole acquaintance so full of contradiction and varieties.” 

Man values things only in their absence. 

Now that Darcy is no longer available, he rises in her value. 

In spiritual life, this is called aspiration or even awakening. 

No handful of water in the sea can rise one foot above the surface without its being pushed up by the water 

sheet. 

We see the collective aspiration as individual awakening. 

The line in Savitri that speaks of his Mind, his heart and his soul became one vision describes that. 
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That centre lies behind the heart centre. The Psychic lies there. 

It is the soul awakening simultaneously in his Mind and his heart. 

Aspiration is subconscious becoming conscious which can attract the Superconscient to descend on it. 

The descending Superconscient is the conscient in the Inconscient awakening. 

The body is the subconscient. 

The Superconscient resides in the soul as well as in the inconscient substance of which the body is made. 

Man thinking of the Superconscient is aspiration. 

The conscient in the inconscient awakening is evolution. 

That happening, the entire being for a trice opens. 

It opens by the stress of the aspiration, in its context. 

The context is an infinitesimal point, his own being is infinite. 

Once the opening is there, the rest is work. 

That work covers the entire life or a few lives. 

To skip that work is not to believe in it. 

To give that work to The Mother is surrender. 

Surrender conceived as the finite agreeing to expand into infinite on the strength of its losing all its 

initiatives, is spiritually powerful. 

It is the Power of Consciousness. 

Consciousness is the consciousness of the Being. 

That Being is the relation of Existence with its experience and becoming. 

A prayer, a Master Act, or a King Idea links man’s strength to transcendent force to make miracle a 

common rule. (Savitri – page 20) 

Darcy’s prayer was her love, his master act was self-realisation, the king Idea for him was she was a 

flawless innocent soul. 

What is that prayer for the devotee, what act can change him, what idea is good? 

1) His prayer must be for total consecration, ‘Let Thy Will be done’ and he should become 

 a being of gratitude. 

2) A master act for him is never to use the power he has and take it to its logical conclusion 

 of receiving ONLY what She gives. 

3) The king idea for him is anything is to be achieved only from above, not from below. 

 Man is incapable of consecrating any act when he remembers but a greater fact is he never remembers 

consecration. 

 What he ‘remembers’ automatically is his own capacities that act automatically. 

 It means his ego’s formation possesses his soul. He is unconscious. 

 For total consecration first he must become conscious of his unconsciousness. 

 Only knowledge of evolution can make him conscious of what he is. 

 Knowledge of evolution when acquired comes intellectually and intellectuality has no place in living,   

leave alone the being. 

 He must first of all become alive, cheerful like Elizabeth. 

 From being alive, he must move towards being. 

 Prayer is a vital demand, but it can rise to be a call of the soul. 

 An act is physical, but it can be the fullest expression of the whole being as represented by the body. 

 An idea which merges its will with itself becomes Real-Idea. 

 Ordinarily an idea belongs to the Mind as the act to the body, while prayer in the 

 ordinary sense is a vital demand. 

 Making consecration total, rendering an act to be the full act of being, raising 

 the idea to a Real-Idea in daily life is possible for a sadhak.  

 Momentarily it raises the human consciousness to divine consciousness. 

 It is a desirable poise for one to act in an attitude of progress. 

 Yoga can be done only when it becomes the only motive in existence. 

 Life becoming a prayer, action attaining fullness, idea seeking the will for unity is the formula of 

existence. 

Obstinacy abolishes utterly the elementary equipment. 
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Akbar, a prince, by his own childish obstinacy became an illiterate. 

You can look around you and write down a hundred cases resembling this. 

Relaxing one essential discipline in life will end in losing hundred opportunities. 

Man loves to be himself, lazy, proud, uninformed, uncultured. 

Unless compelled to earn, Man will not earn by exertion. 

Social compulsion alone makes Man work hard. 

Vanity is the one motive people sport unfailingly. 

India is a bulwark of Spiritual Silence whose power of infection is seen in Jules Verne when he studied 

Indian conditions for writing a novel. He ended in creating Phileas Fogg, a character of Silence, a 

Silence that overpowers any hostile circumstances, be it a typhoon or a broken bridge. 

In all the foreigners who lived in India for some time, it is impossible for us not to find the touch of peace, 

silence or life knowledge. 

There are fertile situations in life – handling crores by one who has not seen thousands, travelling to 

Canada for permanent stay, having not travelled hundred miles from home, etc. -- when each Man 

responds to them according to his temperament. I know one given to secrecy created the most intense 

confusion steadily vibrating tension out of such a situation. I can relieve him of his tension in no time or 

convert it into its opposite joy but he would not trust me. 

It is the Unknowable coming to him as he chooses. 

When a Man chooses to walk away from great help, there is nothing to be done. 

When one who is more shrewd than the most shrewd listens to facts like Pondicherry is bigger than 

Madras and lovingly believes it and acts on it, it is a self-deception no one can disillusion him of. 

One can understand the monkey pulling the wedge out and being caught but when he is saved if he again 

insists on doing it, it defies common sense and even ordinary sense. 

Mother spoke of a monkey that threw away the wine, but we see Man seeking it all the time. 

The Theory of development explains the monkey as acting from the physical that insists on repetition. 

At least one Man told me “I have spoken fifty times to you and found I was wrong every time. Now again 

I want to tell you another similar thing”. 

“டார்ெி அறிமுகமானதிலிருந்து நனடசபற்ற பல விதமான முரண்பாடான விஷயங்கள் 

எல்லாவற்னறயும் அவள் நினனத்துப் பார்த்தாள்.” 

மனிதனிடம் ஒன்று இல்லாதஜபாதுதான் அதன் அருனம சதாியும். 

இப்சபாழுது டார்ெி அங்கு இல்லாததால், அவளுனடய மதிப்பில் அவன் உயர்ந்தான். 

ஆன்மீக வாழ்வில் இனத ஆர்வம் அல்லது விைிப்புணர்வு என்று கூடக் கூறலாம். 

கடலில் இருக்கும் ஒரு தகப்பிடி நீனரயும், கடல் மட்டத்திற்கு ஜமல் ஒரு அடிகூட நீர்ப்பரப்பின் 

உதவி இல்லாமல் உயர்த்த முடியாது. 

ெமூகத்தின் ஆர்வத்னத தனி மனிதனின் விைிப்புணர்வாக நாம் காண்கிஜறாம். 

ஒருவரது மனம், உள்ைம், ஆன்மா, ஆகியனவ ஒஜர பார்னவயாக மாறியனதப் பற்றிப் ஜபசும் 

'ொவித்ாி'யின் வாி அனத விைக்குகிறது.  

அந்த னமயம் இதயத்தின் னமயத்திற்குப் பின்னால் இருக்கிறது. னெத்திய புருஷன் 

அங்கிருக்கிறான். 

இது மனம், உள்ைம் இரண்டிலும் ஒஜர ெமயத்தில் ஆன்மா விழிப்பனடவதாகும். 

ஆழ்மனம் ஜமல் மனமாவது ஆர்வமாகும், இது உயர்நினலனய அதன் மீது இறங்கச் செய்யும் 

வனகயில் ஈர்க்கிறது. 

ேடஇருைில் ஏற்படும் விைிப்பிலுள்ை மைநிதலபய கீைிறங்கும் உயர்நினலயாகும். 

உடல் ஆழ்மனமாகும். 

ஆன்மாவிலும் உடல் உருவாக்கப்பட்டுள்ை ேட இருைான ேடத்திலும் பரமாத்மா உனறகிறது. 

மனிதன் பரமாத்மானவப் பற்றி நினனப்பது ஆர்வமாகும். 

மனம் ேட இருைில் விைிப்பனடவது பாிணாமம் ஆகும். 

அது நனடசபறும்சபாழுது முழு ேீவனும் ஒரு க்ஷணத்திற்கு விைிப்புறுகிறது. 

ஆர்வத்தின் அழுத்தத்தால் அது அதன் சூைலில் விைிப்புறுகிறது 

சூைல் ஒரு மிகச் ெிறிய புள்ைியாகும், அவனது ேீவன் அனந்தமாகும். 

விைிப்பு ஏற்பட்டவுடன் மீதம் இருப்பது ஜவனலஜயயாகும். 

அந்த ஜவனல வாழ்க்னக முழுவனதயுஜமா அல்லது ஒரு ெில வாழ்வுகனைஜயா உள்ைடக்குகிறது.  

அந்த ஜவனலனயத் தவிர்ப்பது அதன் மீது நம்பிக்னக இல்லானம ஆகும். 
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அந்த ஜவனலனய அன்னனயிடம் அைிப்பது ெரணாகதியாகும். 

வரம்புக்குட்பட்டது அதனுனடய எல்லா தன்முனனப்புகனை இைக்கும் பலத்தின் அடிப்பனடயில் 

அனந்தமாக விாிவனடய ஒத்துக்சகாள்ளும்சபாழுது எழும் ெரணாகதி, ஆன்மீகாீதியாக ெக்தி 

வாய்ந்தது. 

இது ேீவியத்தின் ெக்தியாகும். 

அந்த ேீவன், வாழ்வின் அனுபவம் மற்றும் ெிருஷ்டியுடன் ஜெர்ந்து ஏற்படும் உறஜவயாகும். 

ஒரு பிரார்த்தனன, ஒரு சபாிய செயல், ஒரு உயர்ந்த கருத்து ஆகியனவ அற்புதங்கனை அன்றாட 

நிகழ்ச்ெிகைாக மாற்ற, மனிதனின் வலினமனய இனறவனின் ெக்தியுடன் இனணக்கிறது. ('Savitri' – 

page 20) 

அவைிடம் இருந்த காதல் டார்ெியின் பிரார்த்தனனயாகவும், சுய உணர்தல் அவனுனடய சபாிய 

செயலாகவும், அவைது குனறகளற்ற அப்பாவித்தனமாை ஆன்மா எனும் எண்ணம் அவனுனடய 

உயர்ந்த கருத்தாகவும் இருந்தை.  

ஒரு அன்பாின் பிரார்த்தனன எது, எந்த செயல் அவனன மாற்றும், எந்தக் கருத்து அவனுக்கு 

நல்லது? 

1) அவனுனடய பிரார்த்தனன முழுனமயான ெமர்ப்பணத்திற்காக இருக்க ஜவண்டும், ”தங்கைது 

திருவுள்ைப்படி நடக்கட்டும்”, நன்றி உணர்வின் ேீவனாக அவன் மாற ஜவண்டும். 

2) தன்னுனடய ெக்தினய ஒருஜபாதும் பயன்படுத்தாமல், அன்னன அைிப்பனத மட்டுஜம சபற்றுக் 

சகாள்வது எனும் முடிவுக்கு வருவஜத அவனுனடய சபாிய செயலாக இருக்கும்.  

3) ஜமலிருந்துதான் எனதயும் சபற்றுக்சகாள்ை ஜவண்டும், கீைிருந்து அல்ல என்பது அவனது 

உயர்ந்த கருத்தாகும்.  

ஞாபகம் வரும்சபாழுது எந்தச் செயனலயும் மனிதனால் ெமர்ப்பணம் செய்ய முடிவதில்னல, 

ஆனால் ெமர்ப்பணஜம ஒரு ஜபாதும் அவன் நினனவுக்கு வருவதில்னல என்பஜத சபாிய 

உண்னமயாகும்.  

தாைாகபவ செயல்படும் தன்னுனடய திறனமகனைஜய அவன் ஞாபகம் னவத்துக் சகாள்கிறான் , 

அதாவது, அவனுனடய அகந்னதயின் உருவகம் அவனது ஆன்மானவ உனடனமயாக்கிக் 

சகாண்டுள்ைது. அவன் தன்னுணர்வின்றி இருக்கிறான்.  

முழுனமயான ெமர்ப்பணத்திற்கு முதலில் அவன் தன்னுணர்வின்றி இருக்கும் தன் நினலனய உணர 

ஜவண்டும்.  

பாிணாமத்தின் அறிஜவ அவன் யார் என்பனத அவனுக்கு உணர்த்தும்.  

பாிணாமத்தின் அறிவிதைப் சபற்றுக்சகாள்ளும்சபாழுது, அது அறிவுபூர்வமாகப் சபற்றுக் 

சகாள்ைப்படுகிறது. அறிவுத் திறனுக்கு வாழ்வில் ஜவனல இல்னல, ேீவனில் அறிவுத்திறன் என்ற 

ஜபச்சுக்ஜக இடமில்னல. 

அவன் முதலில் ேீவஜனாடு இருக்க ஜவண்டும், எலிெசபத்னதப்ஜபால் கலகலப்பாக இருக்க 

ஜவண்டும். 

ேீவனுடன் இருப்பஜதாடு, அவன் ேீவனன ஜநாக்கி நகர ஜவண்டும்.  

பிரார்த்தனன ஒரு உணர்வுாீதியான ஜவண்டுதல் ஆகும், ஆனால் இது ஆன்மாவின் ஒரு 

அனைப்பாக உயரலாம்.  

ஒரு செயல் ேடாீதியானது, ஆனால் அது உடலால் பிரதிபலிக்கப்படும் முழு ேீவனின் 

முழுனமயான சவைிப்பாடாக இருக்கலாம்.  

ஒரு கருத்து அதன் விருப்புறுதினய அதனுடன் இனணக்கும்ஜபாது முழு எண்ணமாக மாறுகிறது. 

உடலுக்கு செயனலப்ஜபால், ொதாரணமாக ஒரு கருத்து மனனதச் ொர்ந்தது, ஆனால் பிரார்த்தனன 

ொதாரணக் கண்ஜணாட்டத்தில் ஒரு உணர்வுாீதியான ஜவண்டுஜகாைாகும். 

ெமர்ப்பணத்னத முழுனமயாக்குவது, ஒரு செயனல ேீவனின் முழு செயலாக மாற்றுவது, ஒரு 

கருத்னத முழு எண்ணமாக அன்றாட வாழ்வில் உயர்த்துவது ஒரு ொதகருக்கு ொத்தியஜம.   

ெிறிது ஜநரத்திற்கு இது மனித ேீவியத்னத சதய்வீக ேீவனாக உயர்த்துகிறது.  

ஒரு முன்ஜனறும் கண்ஜணாட்டத்தில் ஒருவர் செயல்படுவது ஒரு விரும்பத்தக்க நினலயாகும். 

ஜயாகம், வாழ்வின் ஒஜர ஜநாக்கமாக மாறும்ஜபாது மட்டுஜம அனதச் செய்ய முடியும். 

வாழ்வு பிரார்த்தனனயாக மாறுவது, செயல் முழுனமனய அனடவது, கருத்து ஒற்றுனமக்கான 

விருப்பத்னத நாடுவது ஆகியனவ வாழ்விற்கான சூத்திரமாகும்.  

அடிப்பனடக் கருவினய வீண் பிடிவாதம் முற்றிலுமாக அகற்றுகிறது. 

இராேகுமாரனான அக்பர் தன்னுனடய குைந்னதத்தனமான வீண் பிடிவாதத்தால் 

எழுத்தறிவற்றவராக மாறினார். 

நாம் நம்னமச் சுற்றிலும் இது ஜபான்ற நூறு உதாரணங்கனை அளிக்கலாம். 
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வாழ்வில் ஒரு முக்கியமான கட்டுப்பாட்னடத் தைர்த்தினால் நூறு வாய்ப்புகனை நாம் இைக்க 

ஜநாிடும். 

மனிதன், அவனாகஜவ இருப்பதற்கும், ஜொம்ஜபறியாக, கர்வம் சகாண்டவனாக, எதுவும் 

அறியாதவனாக, பண்பற்றவனாக இருப்பதற்கும் விரும்புகிறான். 

ெம்பாதிப்பதற்குக் கட்டாயப்படுத்தப்படாவிட்டால் மனிதன் உனைத்துச் ெம்பாதிக்க மாட்டான். 

ெமூகாீதியான கட்டாயம் மட்டுஜம மனிதனனக் கடினமாக உனைக்கும்படி செய்கிறது. 

மக்கள் தவறாமல் தற்சபருனம சகாள்கின்றனர். 

ஆன்மீக சமௌனத்தின் தைமாக இந்தியா விைங்குகிறது, ஒரு நாவல் எழுதுவதற்காக இந்திய 

நினலனமகனைப் பற்றி Jules Verne ஆராய்ச்ெி செய்தசபாழுது இதன் தாக்கம் அவாிடம் சதாிகிறது. 

இதனால் அவர் Phileas Fogg எனும் கதாபாத்திரத்னத உருவாக்கினார். இது சமௌனத்னதப் 

பிரதிபலிக்கும் ஒரு கதாபாத்திரம், சூறாவைிஜயா அல்லது உனடந்த பாலஜமா ஜபான்ற எந்த ஒரு 

விஜராதமான சூைனலயும் சவற்றிசகாள்ளும் சமௌனத்னதக் கனடபிடிக்கும் ஒரு கதாபாத்திரம் 

ஆகும். 

ெில காலம் இந்தியாவில் வாழ்ந்த அனனத்து சவைிநாட்டினாிடமும், அனமதியின் ஒரு 

ஸ்பாிெத்னதஜயா, சமௌனத்னதஜயா அல்லது வாழ்வின் ஞானத்னதஜயா நம்மால் பார்க்காமல் 

இருக்க முடியாது. 

வாழ்வில் வைமான நினலனமகள் உள்ைன- ஆயிரங்கனைஜய பார்த்திராதவர் ஜகாடிகனைக் 

னகயாள்வார், வீட்டிலிருந்து நூறு னமல் சதானலவிற்குக்கூட பிரயாணம் செய்யாதவர் 

நிரந்தரமாகத் தங்க கனடாவிற்குச் செல்வது ஜபான்றனவ- ஒவ்சவாரு மனிதனும் தன்னுனடய 

மனவுணர்வுக்ஜகற்ப அவற்றிற்குப் பதிலைிக்கிறான். இரகெியமாக வைங்கப்பட்டது தீவிரமான 

குைப்பத்னத உண்டாக்கியது, அத்தனகய சூழ்நினலயிலிருந்து பதற்றமான அதிர்வுகனை 

எழுப்பியது. அந்தப் பதற்றத்திலிருந்து அவனர விடுவிக்க முடியும், அல்லது அனத ெந்ஜதாஷமாக 

மாற்ற முடியும் ஆனால் அவருக்கு உதவி செய்தவர் மீது நம்பிக்னக ஏற்படவில்னல. 

அவன் ஜதர்ந்சதடுப்பதுஜபால், பிரம்மம் அவனிடம் வருவதாகும் அது. 

சபாிய உதவியிலிருந்து மனிதன் விலகிச் செல்லும்சபாழுது எதுவும் செய்ய முடியாது. 

மிகவும் கூர்ந்த மதி உனடயவனரவிட ஜமலும் கூர்ந்த அறிவுனடயவர், மதரானைக் காட்டிலும் 

பாண்டிச்ஜொி சபாியது ஜபான்ற செய்திகனை செவி மடுத்து, அனத விருப்பத்ஜதாடு நம்பி, அதன் 

அடிப்பனடயில் செயல்படுவது, அவர் தன்னனஜய ஏமாற்றிக்சகாள்வதாகும், யாரும் அவருக்குப் 

புாிய னவக்க முடியாது. 

ஆப்னபனய இழுத்து மாட்டிக் சகாண்ட குரங்னகக் காப்பாற்றினாலும், அது மீண்டும் அனதஜய 

செய்வது நமது இயல்பறிவுக்குப் புாிவதில்னல, ொதாரண அறிவுக்கும் புாிவதில்னல.  

மதுனவ வீெி எறிந்த குரங்னகப் பற்றி அன்னன கூறியுள்ைார், ஆனால் மனிதன் அனத எல்லா 

ெமயத்திலும் நாடுவனத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

செய்வனதஜய மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் ேட நினலயில் குரங்கு இருப்பதாக ‘வைர்ச்ெியின் 

ஜகாட்பாடு’ விைக்குகிறது. 

“நான் உங்கைிடம் ஐம்பது தடனவ ஜபெியுள்ஜைன், ஒவ்சவாரு முனறயும் நான் தவறு என்பனதக் 

கண்டுள்ஜைன். இப்சபாழுது நான் உங்கைிடம் இஜத ஜபான்ற மற்சறாரு விஷயத்னதக் கூற 

விரும்புகிஜறன்” என்று ஒருவராவது நம்மிடம் கூறுவார். 

80. “She sighed at the perverseness of these feelings.” 

Man standing before a curved mirror finds his face elongated. The face is not distorted. It is the mirror. 

It is not the perverseness of those feelings. She is perverse. 

It is not the Absolute that is perverse, but it is the Man, rather his view. 

Analysing Nature, particularly human nature we find it mean, selfish, perverse, low, violent, dark, evil. It 

makes us cynical. Cynicism is not an ideal. 

Having seen all that, we still discover as Darcy did, that people are innocent if only we view it from 

an impartial state. 

Culture, if there is such a thing, is not to be blind to human nature. 

Culture, on the other hand, is to be pleasant in spite of our full knowledge of human nature. 

On the surface Mind, it is hypocrisy; from the fullness of being it is goodness in behavior. 

The outside world can mistake it for our weakness, but at once the inner strength of ours will be felt and 

command respectful submission. 

That power is more powerful than the pure power of society or government. 

To feel compassion from there, one overcomes sympathy and partakes of grace in the human vessel. 
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It is then Man sees the miracle of Spirit moving Matter. 

One having that inner strength attracts people who want to transform. 

His initiative weakens him. 

Strength is the capacity to give without diminishing and is seen in the patience that waits to be asked. 

The submission of the Indian population to social, spiritual authority, especially that of women to Men is 

of that character. 

At no time, in spite of the external appearance, it was really servile. 

Servility is the appearance, not in the substance. 

Perhaps in the spiritual sense of the best understanding, servility has always been that. 

That is being dissolving in Non-Being and surfacing as human aspects. 

This is a part process of transformation. 

Fully transformed servility becomes nobility. 

The Vedic Rishis surrendered, Vedantic Rishis were austere, we accept the vibration to be transformed. 

Deviations of consecration 

Consecration finds us perverse. 

It is a great decision to launch oneself into total consecration which means to consecrate every move -- 

physical, vital, Mental. 

It rarely comes to one and he who gets it rarely sticks to it for more than one second. 

One act of consecration that qualifies the name comprehensive consecration takes him to cosmic 

consciousness – supramental consciousness – which can be attained by chanting OM rightly for one 

and half crores of times, says Sri Aurobindo. 

That level is attained in the content of the thing consecrated i.e. for a second. 

Blessed is he who thinks of consecration. One who stays there becomes Mother’s child. 

Mother’s children are those who offer their souls, work, wealth and life to Mother. 

The most serious determination allows us to consecrate one random thought, bringing us commensurate 

Silence. 

As it is a random thought, it is brought by memory. 

A thought of memory consecrated, moves us to the faculty of thinking. 

A thought of this faculty consecrated takes us to a belief. 

A belief consecrated leads to emotional belief. 

So, it goes on for years when it is successful. This is a rare achievement. 

A better course will be to take the consecrated random thought and not allow it to be consecrated by 

thinking, but bypass it, only receiving its essence. 

That way years can be abridged into days. 

Consecration is not perverse, Man is fidgeting mentally. 

The above two methods reward those who are lucky. 

The usual experience is Man gives up at the first second defeated. 

Later the common experience is forgetting the consecration. 

There is always the saving grace: - Man’s aspiration, something in him should want consecration. As long 

as that flame is alive, there is hope. 

To those who are fully rewarded with success, it is the success in consciousness, not in the substance. 

Man cannot handle the substance, only the descent can do it. 

His saturation of consecration in consciousness should trigger some descent. 

The descent is announced by the outer becoming inner. 

At a further stage of fullness the lower becomes the higher. 

Consecration matures into surrender. 

Supreme Effort 

If you are ever capable of a supreme effort, you can witness the Infinite vastness of Mother in your 

finite circumstances. 

Mother’s Service Society is an illustration of it. 

What is a Supreme effort? 

Of course, effort itself belongs to the lower region. Only when the effort ends, does the descent begin. 

Still effort exhausts our energies, hopes, exercise of will. 
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When one aspect exhausts, the next higher releases. 

Total consecration is, of course, a supreme effort. 

Something better than that is NOT consecration, as consecration is an effort of will, often in our case 

mental Will. Emotional effort is better. 

The aspiration of the whole being is desirable. 

It does not arise so much as a will as an exercise of imagination. 

Imagination is a creative faculty of Mind. 

In a higher sense it can be of emotions and even of the whole being. 

The whole being exercising its will is visualizing. 

Visualise Mother or Sri Aurobindo or both. 

It is easy to distinguish the imagination of the vital and that of the Being. 

If success is there, shift it inward. 

Should it stay with you for a couple of minutes, it is great. 

It can stay for a couple of hours. 

The effort will be a sensation of the body or the whole being. 

It is a moment where arguments, facts, law, justice, beliefs are fully overcome and a bliss ensues. 

The richness of the bliss is the fullness of the effort. 

It can upgrade itself into delight. 

It may show a little tendency to be universal, if it touches the subliminal. 

At the moment the effort is forgotten, one overcomes it. 

Mother’s figure seen inside can grow in substance and acquire weight. 

One may feel it as the pregnant mother feels the child inside. 

It is indeed Mother’s Touch in the subtle plane. 

She will be in communication with you without your being able to reply. 

Two way communication is too much for the human frame. 

“இந்த முரணான உணர்வுகனை நினனத்து அவள் சபருமூச்சு விட்டாள்.” 

ஒரு வனைந்த கண்ணாடி முன் நிற்கும் மனிதன் தன்னுனடய முகம் நீண்டு இருப்பனதப் 

பார்க்கிறான். முகம் ஜகாணலாக இல்னல. கண்ணாடியில்தான் குனற உள்ைது. 

அந்த உணர்வு முரணாக இல்னல. அவள் முரணாக இருக்கிறாள். 

முரணாக இருப்பது பரம்சபாருள் அல்ல. மனிதன், பார்க்கப்ஜபானால் அவனது பார்னவதான் 

முரணாக உள்ைது. 

சுபாவத்னத, குறிப்பாக மனித சுபாவத்னத ஆராய்ந்தால் ெின்னத்தனம், சுயநலம், வக்கிரம், தாழ்ந்த 

குணம், வன்முனற, இருள், தீனம ஆகிய குணங்கனை நாம் காணலாம். இது நம்னம குற்றம் 

கண்டுபிடிப்பவராக மாற்றுகிறது. இது ஒரு இலட்ெிய குணமல்ல. 

இனவ எல்லாவற்னறயும் பார்த்த பிறகு, பாரபட்ெமற்ற நினலயிலிருந்து நாம் பார்த்தால் மக்கள் 

குற்றமற்றவர்கள் என்பனத டார்ெினயப்ஜபால் இன்னமும் நாம் காணலாம்.  

கலாச்ொரம், அவ்வாறு ஒன்று இருக்குஜமயானால், மனித சுபாவத்னத ஜநாக்கி அது கண்மூடியாக 

இருக்கக் கூடாது. 

மனித சுபாவத்னதப்பற்றிய முழு அறிவு நமக்கு இருந்தாலும்கூட, நாம் இனினமயாக இருக்க 

ஜவண்டும் என்பஜத கலாச்ொரம் ஆகும்.  

ஜமல் மனதில் இது ஜபாலித்தனமாகும், ேீவனின் முழுனமயிலிருந்து இது நடத்னதயின் 

நற்குணமாகும். 

சவைி உலகம் இது நம்முனடய பலவீனம் என்று தவறாகப் புாிந்துசகாள்ைலாம், ஆனால் 

உடனடியாக நம்முனடய அக வலினம உணரப்பட்டு, மாியானதயான அடிபணிதனலக் 

கட்டனையிடும். 

ெமூகம் அல்லது அரொங்கத்தின் முழுனமயான ெக்தினயவிட அந்த ெக்தி வலினம வாய்ந்தது .  

அங்கிருந்து இரக்கம் சகாள்வதற்கு, ஒருவர் அனுதாபத்னதக் கடந்து வந்து, மனிதக் கருவியில் 

அருனைப் சபறுகிறார். 

அப்சபாழுதுதான் மனிதன் ஆன்மா ேடத்னத அனெக்கும் அற்புதத்னதப் பார்க்கிறான். 

அந்த அக வலினம உனடயவர் திருவுருமாற விரும்புபவர்கனை ஈர்ப்பார். 

அவரது தன்முனனப்பு அவதரப் பலவீனப்படுத்தும். 

வலினம குனறயாமல் சகாடுக்கும் ஆற்றலுதடயது, ஜகட்கக் காத்திருக்கும் சபாறுனமயில் அது 

காணப்படுகிறது. 
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ெமூக மற்றும் ஆன்மீக அதிகாரத்திற்கு இந்திய மக்கைின் அடிபணிதல், முக்கியமாக சபண் 

ஆணிற்கு அடிபணிவது அந்த வனகனயச் ொர்ந்தது. 

எந்த காலத்திலும் சவைிப்புறத் ஜதாற்றம் அவ்வாறு இருந்தும் அது உண்னமயில் அடினமத்தனமாக 

இருந்ததில்னல. 

அடினமத்தனம் ஜதாற்றத்தில் உள்ைது, அகத்தில் இல்னல. 

ெிறப்பாகப் புாிந்துசகாள்ைப்படும் ஆன்மீகக் கண்ஜணாட்டத்தில் அடினமத்தனம் எப்சபாழுதுஜம 

அவ்வாறு இருந்து வந்துள்ைது ஜபாலும். 

அது ெத் அெத்தில் கனரந்து மனித அம்ெங்கைாக சவைிப்படுவதாகும். 

இது திருவுருமாற்றத்தின் ஒரு பகுதியான செய்முனறயாகும்.  

முழுனமயாகத் திருவுருமாறிய அடினமத்தனம் உயர் பண்பாக மாறுகிறது. 

ஜவத காலத்து ாிஷிகள் ெரணனடந்தனர், ஜவதாந்த ாிஷிகள் எைினமயாக இருந்தனர், நாம் 

திருவுருமாற்றப்பட ஜவண்டிய அதிர்வுகனை ஏற்றுக்சகாள்கிஜறாம்.  

ெமர்ப்பணத்தின் விலகல்கள். 

ெமர்ப்பணம் நம்னம வக்கிரமாகக் காண்கிறது. 

உடல், உயிர், மனம் ஆகியவற்றின் செயல்பாட்னட முழுனமயாகச் ெமர்ப்பணம் செய்வது ஒரு 

சபாிய முடிவாகும்.  

இனத அாிதாகஜவ ஒருவரால் செய்ய முடியும், அப்படிஜய செய்ய முடிந்தாலும் ஒரு வினாடிதான் 

அது நினலக்கும். 

விாிவான ெமர்ப்பணமாக ஒரு ெமர்ப்பணம் இருப்பின், அது ஒருவனர பிரபஞ்ெ ேீவியத்திற்கு - 

ெத்திய ேீவிய ேீவியத்திற்கு - எடுத்துச் செல்லும். ஒன்றதர ஜகாடி முனற ஓம் எனும் மந்திரத்னத 

ொியான முனறயில் உச்ொடனம் செய்வதன் மூலம் இனத அனடயலாம் என ஸ்ரீ அரவிந்தர் 

கூறியுள்ைார். 

ெமர்ப்பணம் செய்யப்படும் விஷயத்தின் ொரத்தில் ஒரு சநாடிக்கு அந்த நினல அனடயப்படுகிறது. 

ெமர்ப்பணத்னதப் பற்றி நினனப்பவர் பாக்கியொலி ஆவார். அந்நினலயில் நினலத்திருப்பவர் 

அன்னனயின் குைந்னத ஆவார். 

எவர் ஒருவர் தனது ஆன்மா, செயல், செல்வம் மற்றும் வாழ்னவ அன்னனக்கு அைிக்கிறாஜரா அவர் 

அன்னனயின் குைந்னத ஆவார். 

மிகவும் தீவிரமான தீர்மானம் ஒரு சதாடர்பற்ற எண்ணத்னதச் ெமர்ப்பணம் செய்ய நம்னம 

அனுமதித்து, அதற்கு ஏற்ற சமௌனத்னத அைிக்கிறது. 

அது ஒரு சதாடர்பற்ற எண்ணம் என்பதால், அது ஞாபகத்தால் சகாண்டு வரப்படுகிறது. 

ஞாபகத்தின் ஒரு எண்ணத்னதச் ெமர்ப்பணம் செய்வது நம்னம ெிந்திக்கும் ஆற்றலுக்குக் சகாண்டு 

செல்கிறது. 

இத்திறனின் ஒரு எண்ணம் ெமர்ப்பணம் செய்யப்படும்சபாழுது, நம்னம ஒரு நம்பிக்னகக்கு 

ஆட்படுத்துகிறது. 

நம்பிக்னக ெமர்ப்பணம் செய்யப்படும்சபாழுது, அது உணர்வுபூர்வமான நம்பிக்னகக்கு வைி 

வகுக்கிறது. 

ஆகஜவ, இது சவற்றிகரமாக இருக்கும்சபாழுது பல ஆண்டுகளுக்குத் சதாடருகிறது. இது ஒரு 

அாிய ொதனனயாகும். 

ெமர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட சதாடர்பற்ற ஒரு எண்ணத்னத எடுத்து, ெிந்தனன மூலம் அனத 

ெமர்ப்பணம் செய்ய அனுமதிக்காமல், அனதக் கடந்துசென்று, அதன் ொரத்னத மட்டும் சபற்றுக் 

சகாள்வது ஜமலும் ெிறந்த வைிமுனறயாக இருக்கும்.  

அந்த வைியில் வருடங்கனை நாட்கைாகச் சுருக்க முடியும். 

ெமர்ப்பணம் முரணானதல்ல, மனிதன் மனதைவில் பிைவுபடுகிறான். 

ஜமற்கூறிய இரண்டு முனறகளும் அதிர்ஷ்டொலிகளுக்குப் பலன் அைிக்கின்றன. 

ஜதால்வியுற்ற முதல் வினாடிஜய மனிதன் னகவிடுவதுதான் சபாதுவான அனுபவமாக உள்ைது. 

பின்னர் ெமர்ப்பணத்னத மறப்பது ொதாரண அனுபவமாகும். 

இதில் எப்சபாழுதும் ஒரு நல்ல அம்ெம் உள்ைது:- அது மனிதனின் ஆர்வம், அவனுள் இருக்கும் 

ஏஜதா ஒன்று ெமர்ப்பணத்னத விரும்ப ஜவண்டும். அந்தச் சுடர் ேீவனுடன் இருக்கும்வனர 

நம்பிக்னக உள்ைது. 

முழுனமயாக சவற்றி சபற்றவர்களுக்கு, இது ேீவியத்தின் சவற்றியாகும், அக சவற்றி அல்ல. 

மனிதனால் அகத்னதக் னகயாை முடியாது, ெத்திய ேீவியம் மட்டுஜம அனதச் செய்ய முடியும். 

ேீவியத்தில் மனிதனது ெமர்ப்பணத்தின் செறிவு ெக்தினயக் கீைிறங்கத் தூண்ட ஜவண்டும். 

புறம் அகமாவதன் மூலம் கீைிறங்கும் ெக்தி அறிவிக்கப்படுகிறது. 
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முழுனமயின் அடுத்த கட்டத்தில் தாழ்ந்தது உயர்ந்ததாக மாறுகிறது. 

ெமர்ப்பணம் ெரணாகதியாக முதிர்ச்ெி சபறுகிறது. 

மிக உயர்ந்த முயற்ெி. 

நம்மால் ஒரு உயர்ந்த முயற்ெினய ஜமற்சகாள்ை முடிந்தால், அன்னனயின் அைவற்ற 

பிரம்மாண்டத்னத நமது அைவுக்குட்பட்ட சூழ்நினலகைில் நாம் பார்க்கலாம்.  

‘Mother’s Service Society’ இதற்கு ஒரு ெிறந்த உதாரணம் ஆகும்.  

எது மிகவும் உயர்ந்த முயற்ெி? 

முயற்ெிஜய கீழ் நினலகனைச் ொர்ந்தது. முயற்ெி முடியும்ஜபாது மட்டுஜம ெக்தி கீைிறங்குவது 

சதாடங்குகிறது. இருப்பினும் முயற்ெி, நமது ெக்திகனையும், நம்பிக்னககனையும், விருப்புறுதினய 

செயல்படுத்துவனதயும் தீர்த்து விடுகிறது. 

ஒரு அம்ெம் தீர்ந்தவுடன், அடுத்த உயர்ந்தது விடுவிக்கப்படுகிறது. 

முழுனமயான ெமர்ப்பணம் ஒரு மிகச் ெிறந்த முயற்ெியாகும். 

ெமர்ப்பணம் விருப்புறுதியின் ஒரு முயற்ெி என்பதால், சபரும்பாலும் நமது விஷயத்தில் மன 

உறுதியின் முயற்ெி என்பதால், அனத விட ஜமலானது ெமர்ப்பணம் அல்ல. உணர்ச்ெிபூர்வமான 

முயற்ெி இன்னமும் ஜமலானது.  

ேீவன் முழுவதன் ஆர்வம் விரும்பத்தக்கது. 

இது கற்பனனயின் ஒரு செயல்பாடாக எழுகிறஜத தவிர, ஒரு விருப்புறுதியாக எழுவதில்னல. 

கற்பனன என்பது மனதின் ஒரு பனடக்கும் ஆற்றல் ஆகும். 

ஒரு உயர்ந்த கண்ஜணாட்டத்தில் இது உணர்ச்ெிகைாக இருக்கலாம், முழு ேீவனுனடயதாகவும் 

இருக்கலாம்.  

முழு ேீவனும் அதன் உறுதினயச் செயல்படுத்துவது காட்ெிப்படுத்துவதாகும்.  

அன்னனனயஜயா, ஸ்ரீ அரவிந்தனரஜயா அல்லது இருவனரயுஜமா மானெீகமாக கற்பனன செய்து 

சகாள்ைலாம். 

உணர்வின் கற்பனனனயயும், ேீவனின் கற்பனனனயயும் ஜவறுபடுத்திப் பார்ப்பது எைிது. 

அங்கு சவற்றி கினடப்பின், அனத அகத்துள் சகாண்டு செல்ல ஜவண்டும். 

இது ஒரு ெில நிமிடங்களுக்கு நம்முள் நினலத்திருப்பது மிகச் ெிறந்தது. 

இது ெில மணி ஜநரங்களுக்கும் நினலக்கலாம். 

அந்த முயற்ெி உடலின் அல்லது முழு ேீவனின் உணர்வாக இருக்கும். 

இது விவாதங்கள், உண்னமகள், ெட்டம், நியாயம், நம்பிக்னககள் ஆகியனவ முழுனமயாகக் 

கடக்கப்பட்டு, ஆனந்தம் ஏற்படும் தருணம் ஆகும். 

ஆனந்தத்தின் செறிஜவ முயற்ெியின் முழுனமயாகும். 

இது தன்னனஜய ஜபரானந்தமாக உயர்த்திக்சகாள்ை வல்லது. 

இது அடிமனனதத் சதாட்டால், இது ெற்று பிரபஞ்ெமயமாகும் ஜபாக்னக சவைிப்படுத்தும். 

முயற்ெி மறக்கப்படும் தருணத்தில் ஒருவர் அனதக் கடந்து செல்கிறார். 

அகத்தில் கண்ட அன்னனயின் உருவம் உள்மனதின் ஆழ்ந்த பகுதியில் வைர்ந்து, வலினமனயப் 

சபறும். 

கருவுற்றிருக்கும் தாயார் உள்ஜை குைந்னத இருப்பனத உணருவனதப் ஜபால் ஒருவர் அனத 

உணரலாம். 

உண்னமயில் இது சூட்சும நினலயில் அன்னனயின் ஸ்பாிெம் ஆகும். 

நம்மால் பதிலைிக்க முடியாதவனகயில் அன்னன நம்முடன் சதாடர்பில் இருப்பார். 

மனித நினலக்கு இரண்டு வைித் சதாடர்பு மிகவும் அதிகமாகும். 

81. “Which would have now promoted its continuance and would formerly would have rejoined in their 

termination.” 

Man seeks the termination of what is most welcome. It is laziness. 

Man’s highest possible effort gives him the greatest intensity possible at a moment. 

That greatest intensity is determined by the social consciousness and his own effort. 

For the devotee it is further raised to the evolutionary maximum. What is that? 

One reads a book and understands it or does not. What he understands by reading the whole book can be 

got by consecrating the reading. Within the range of his personality he can understand the book 

unintelligible to him now, by consecrating its readings provided he rises to his own maximum intensity 

and does not give up in the middle. 

Brain tumour gives that intensity to Mind. A Portuguese in USA was in a crisis. 

Language barrier put help outside. A patient of brain tumour could speak Portuguese in twenty minutes 
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and could help him. Physical abnormality raises the brain intensity. 

An ordinary player marveling at the skill of an adept, by resorting to consecration and raising his intensity 

to his maximum can acquire the same skill as long as that intensity lasts. Intensity itself will oblige as it is 

a faculty, but NOT giving up in the middle is a human choice. The key lies in it. 

Consecration rises to its height of intensity when it precedes thought or even its impulse bypassing and 

overcoming all interferences. Random thoughts, thinking ability, ingrained belief, suppressed duties, 

subconscious faith are powerful sources of interferences. All these are from consciousness. The highest 

intensity I speak of is the one confined to consciousness. When consciousness is mastered, the same thing 

will repeat from the substance. Similar intensity in the substance leads to yoga. Intensity in consciousness 

is enough to acquire localized, temporary, miraculous attainments. For one who has not earned Rs.100 

crores, this intensity of consciousness can secure hundred thousand crore rupees. It is easier than 

understanding Ramanujam’s Notebooks as it is only Money – in the vital plane. 

We speak of NOT giving up in the middle, but it is only for the most serious. The ordinary Man never 

makes a beginning in this area. To the one who refuses to start saying “It is not for me”, let me say, 

without trying to persuade him for the effort, ‘It is for all who would not refuse’. The greatest 

superstition of the world is it is this. See in the next generation, everyone does it. 

Making the impossible possible 

In this utterly hopeless situation for her, Darcy made the impossible possible not for him but for her. 

He did it for him too as a byproduct. He did it without consecration and Mother’s consciousness. 

Some such impossibilities come our way and claim no attention. As these are in your context, they will 

grant you success for a supreme effort taken not in a spirit of triumph but in the humility of surrender. A 

few I mentioned earlier. I prefer to state a longer list of impossibilities for clarity’s sake in spite of its 

being a repetition. As usual, I warn, this is not to be a permanent method, but an acid test for the Power 

that awaits us. 

1) Marriage for a lady at 58 years. 

2) Sudden immense popularity of a book written 30 years ago. 

3) A stammering child speaking fluently for a time, may be a long time. 

4) One chapter of The Life Divine reading itself as a novel. 

5) 100 crores sales in a seven crore company. 

6) A valuable license refused a decade ago. 

7) IAS promotion for an NGO. 

8) A company starving for cash, receiving ten times more than it can accept from the market. 

9) All India Medal for one who failed in the local contest. 

10) Thirty inches rain in May to meet an extraordinary field requirement. 

11) A mole மரு falling off by consecration. 

12) Affectionate attention from a cantankerous husband after thirty years of wedding. 

13) Hundred crores for an ordinary person. 

To repeat, the essentials are faith, total consecration, higher intensity. 

The very first response from the perverse Mind will be, ‘Don’t be a fool to try this’. It is not a question 

of refusing it, one must be capable of not listening to it. Once you listen, you are lost. ‘Has anyone done 

this before’ will rise. It is the buried subconscious social belief. This experiment is for pioneers, rather 

adventurous pioneers. Sensing the normal energy rising one can be sure he is on the right path. ‘Mother 

can do such things, not me’ is another famous suggestion. Just then there will be an impulse to refer to a 

book. Please understand it is a normal way of established forces trying to restore equilibrium. At once the 

Mind will think, “If I succeed, what a surprise it will be”. It is one more distraction. To your best efforts, 

distractions will not yield. Take to calling at that point. Persist in faith to reach intensity. 

Don’t give up in the Middle. 

Reach the height of Intensity. 

Pride and Prejudice is a story where characters by compelling self-awareness rise to their 

temperamental heights for a psychological progress. The story reveals the outer social elevation. The 

essence of civilisation is the individual’s inner progress. 

No Man can say that he does not know how to progress. 

In the Mind, a little higher knowledge leads to progress. In the heart a deeper feeling does so; a higher 
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sensitivity brings it to the body. One is likely to ask how to acquire a higher knowledge, a deeper emotion, 

a better sensitivity. Aspiration offers them. No one can be given the aspiration, but all the rest can be 

given. Selfishness is the ignorance; Selflessness is the knowledge. It is the other Man’s point of view, 

feeling, where his shoe pinches. Elizabeth, her father, Darcy made such progress of great intensity. 

Serious people hit a wall in consecration, come face to face with the urge and do not know how to break 

the resistance. At that moment he believes it cannot be overcome. It is a belief. It is based on a knowledge 

and experience. At once he sees an earlier experience of failure he has accepted. Now he knows it need not 

have been accepted. The stone like belief starts giving way. Once it gives way, one has to persist. As 

aspiration, persistence is his own. Starting from such a small opening his persistence can end in making 

the impossible possible, a book can be understood without reading it. Will he persist to the very end? 

This little opening will be a small light in the Mind and will grow into a flood of descending Light, change 

into infinite energy, result in great accomplishments. 

The formula reduces to 

  1. Breakthrough 

  2. Persistence till the end. 

Experience will reward, explanations will vanish into thin air. 

In the resistance to break through, one will face all the existing social objections over the ages but can 

locate his own personal way of letting them inside him. And that is the clue for him, rather his preference 

for that resisting aspect in him. His part is to deny his preference. Any further resistance will yield to 

calling. One will see his utter unwillingness to call from that depth. That is real unfailing calling. 

Calling from there till She takes over the calling is the whole of yoga. 

One discovers that that calling is the SUM of all our known efforts. 

"அவனுடன் இருந்த சதாடர்பு விட்டுப் ஜபாகக் கூடாதா என்று முன்னர் அவள் நினனத்திருந்தது, 

இப்சபாழுது அத்சதாடர்பு நீடிக்கக் கூடாதா என்று ஜதான்றியது.” 

மிகவும் வரஜவற்கத்தக்க ஒன்னற இைப்பனத மனிதன் நாடுவான். இது ஜொம்ஜபறித்தனமாகும். 

மனிதனின் அதிகபட்ெ முயற்ெி, ஒரு தருணத்தில் ொத்தியப்படக்கூடிய மிகப் சபாிய தீவிரத்னத 

அவனுக்கு அைிக்கும். 

அந்த மிகப் சபாிய தீவிரம் ெமூக ேீவியத்தாலும் அவனது சுய முயற்ெியாலும் 

தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

அன்பருக்கு இது அதிகபட்ெ பாிணாம வைர்ச்ெியாக ஜமலும் உயர்த்தப்படுகிறது. அது என்ன? 

ஒருவர் ஒரு புத்தகத்னதப் படித்து, அனதப் புாிந்துசகாள்ைலாம் அல்லது அனதப் புாிந்து 

சகாள்ைாமலும் இருக்கலாம். முழு புத்தகத்னதயும் படித்துப் புாிந்துசகாள்வனத, படிப்பனத 

ெமர்ப்பணம் செய்வதன் மூலமும் புாிந்துசகாள்ைலாம். அவர் தன்னுனடய சுய அதிகபட்ெ 

தீவிரத்திற்கு உயர்ந்து, நடுவில் னகவிடாமல் இருந்து, படிப்பனதச் ெமர்ப்பணம் செய்வதன் மூலம், 

முன்னர் புாிபடாமல் இருந்தனத அவரது ெக்தியின் எல்னலக்கு உட்பட்டு இப்சபாழுது 

புாிந்துசகாள்ைலாம்.  

மூனைக் கட்டி அந்தத் தீவிரத்னத மனதிற்கு அைிக்கிறது. அசமாிக்காவில் ஒரு ஜபார்த்துக்கீெியர் 

ஒரு சநருக்கடியில் இருந்தார். 

சமாைித் தனடயினால் உதவி கினடக்கவில்னல. மூனைக் கட்டி இருந்த ஜநாயாைி இருபது 

நிமிடங்கைில் ஜபார்த்துகீெிய சமாைி ஜபெ ஆரம்பித்தார், அவரால் மற்றவருக்கு உதவி செய்ய 

முடிந்தது. உடல்ாீதியான குனறபாடு மூனையின் தீவிரத்னத அதிகப்படுத்துகிறது. 

திறனமயான ஒரு ஆட்டக்காராின் நினலனய எட்ட விரும்பும் ஒரு ொதாரண ஆட்டக்காரர், 

ெமர்ப்பணத்னதக் கனடப்பிடிப்பதன் மூலமும், தீவிரத்னத அதிகபட்ெத்திற்கு உயர்த்துவதன் 

மூலமும், அந்தத் தீவிரம் நினலத்து நிற்கும்வனர அஜத ஆற்றனலப் சபறலாம். தீவிரஜம ஒரு ஆற்றல் 

என்பதால் அதுஜவ உதவும், ஆனால் நடுவில் னகவிடாமல் இருப்பது ஒரு மனித விருப்பமாகும். 

இங்குதான் இதன் வினட உள்ைது. அனனத்து கு றுக்கீடுகனைப் புறக்கணித்து மற்றும் கடந்து 

சென்று, எண்ணம் மற்றும் அதன் உந்துதலுக்கு முன்னர் வரும்சபாழுது, ெமர்ப்பணம் அதன் 

தீவிரத்தின் உச்ெத்திற்கு உயருகிறது. சதாடர்பற்ற எண்ணங்கள், ெிந்திக்கும் திறன், சபாதிந்துள்ை 

நம்பிக்னக, ஒடுக்கப்பட்ட கடனமகள், ஆழ்மன நம்பிக்னக யாவும் குறுக்கீடுகைின் ெக்திவாய்ந்த 

பிறப்பிடங்கள் ஆகும். இனவ யாவும் ேீவியத்திலிருந்து எழுகின்றன. நான் கூறும் உச்ெகட்ட 

தீவிரம் ேீவியத்னதச் ொர்ந்ததாகும். ேீவியத்னத சவற்றிசகாண்ட பின்னர், அஜத விஷயம் 

உள்மனதின் ஆைத்திலிருந்து மீண்டும் எழும். இந்த ஆைத்திலிருந்து எழும் இஜதஜபான்ற தீவிரம் 

ஜயாகத்திற்கு அனைத்துச் செல்கிறது. ேீவியத்தின் தீவிரம் குறிப்பிட்ட இடத்னதச் ொர்ந்த, 
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தற்காலிகமாக, அதிெயத்தக்க ொதனனகனை அனடயப் ஜபாதுமானது. நூறு ஜகாடினய இதுவனர 

ெம்பாதிக்காதவர், ேீவியத்தின் இந்த தீவிரத்தின் மூலம் நூறாயிரம் ஜகாடிகனை ெம்பாதிக்கலாம். 

இது உணர்வு நினலயில் இருக்கும் பணம் என்பதால் கணித ஜமனத இராமானுேத்தின் ஜநாட்டுப் 

புத்தகங்கனைவிட இனதச் சுலபமாகப் புாிந்து சகாள்ைலாம். நடுவில் னகவிடக் கூடாது என்பனதப் 

பற்றி நாம் ஜபசுகிஜறாம் ஆனால் இது மிகவும் தீவிரமாக இருப்பவர்களுக்கு மட்டுஜம உாித்தானது. 

ொதாரண மனிதன் இந்தக் கைத்தில் ஆரம்பிப்பஜத இல்னல. “இது எனக்கல்ல” என்று கூறி 

ஆரம்பிப்பதற்கு மறுப்பவர்கனை, முயற்ெி செய்யும்படி வற்புறுத்துவதற்குப் பதிலாக “மறுக்காமல் 

இருப்பவர் அனனவருக்கும் உாியது இது” என்று கூற ஜவண்டும். உலகின் மிகப் சபாிய 

மூடநம்பிக்னக இதுதான். அடுத்த தனலமுனறயில் அனனவரும் இனதச் செய்கின்றனர்.  

ொத்தியமற்றனத ொத்தியமாக்குதல். 

அவைது இந்த முற்றிலும் நம்பிக்னக இைந்த நினலயில், டார்ெி அவனுக்காக அல்லாமல் அவளுக்கு 

ொத்தியமற்றனத ொத்தியமாக்கினான். 

ஒரு கூடுதல் பலனாக தனக்காகவும் அவன் இனதச் செய்தான். அவன் இதனனச் ெமர்ப்பணம் 

செய்யாமலும் மற்றும் அன்னனயின் ேீவியம் இல்லாமலும் செய்தான். 

இதுஜபான்ற ெில ொத்தியமற்றனவகள் நமது வைியில் குறுக்கிடும், எந்தக் கவனத்னதயும் ஈர்க்காது. 

சவற்றியின் கைிப்பிற்காக அல்லாமல் ெரணாகதியின் பணிவில் எடுக்கப்படும் மிக உயர்ந்த 

முயற்ெிக்கு, இனவ நமது சூைலில் இருப்பதால், இனவ நமக்கு சவற்றினய அைிக்கும். ெிலவற்னற 

நான் முன்னம் குறிப்பிட்டுள்ஜைன். சதைிவு ஏற்படுவதற்காக ொத்தியமற்றவற்றின் நீண்ட 

பட்டியனல மீண்டும் குறிப்பிட விரும்புகிஜறன். இது ஒரு நிரந்தர முனறயாக இருக்கக் கூடாது என 

நான் வைக்கம்ஜபால் எச்ொிக்கிஜறன், ஆனால் நமக்காகக் காத்திருக்கும் ெக்திக்கான உண்னமயான 

ஜொதனனயாகும் இது.  

1) ஐம்பத்தி எட்டாம் வயதில் ஒரு சபண்மணியின் திருமணம். 

2) முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதிய ஒரு புத்தகத்திற்கு திடீசரன சபரும் புகழ். 

3) திக்கிப்ஜபசும் ஒரு குைந்னத ெிறிது ஜநரத்திற்கு, நீண்ட ஜநரத்திற்குக்கூட ெரைமாகப் ஜபசுவது. 

4) ‘தி னலப் டினவன்’-ன் ஒரு அத்தியாயத்னத ஒரு நாவனலப் படிப்பது ஜபால் படிப்பது. 

5) ஏழு ஜகாடி நிறுவனத்தில் நூறு ஜகாடி விற்பனன ஆவது.  

6) மதிப்பு வாய்ந்த ஓர் உாிமம் பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு மறுக்கப்பட்டது. 

7) ஒரு சகேட் பதவியில் இல்லாத அதிகாாிக்கு (NGO) IAS – ஆக பதவி உயர்வு. 

8) பணத்திற்குத் திண்டாடும் ஒரு நிறுவனம், ெந்னதயிலிருந்து சபறக்கூடியனத விட பத்து மடங்கு 

அதிக அைவு பணம் சபறுவது. 

9) உள்ளூர் ஜபாட்டியில் ஜதால்வியுற்ற ஒருவருக்கு அகில இந்திய அைவில் பதக்கம் கினடப்பது. 

10) நிலத்தின் ஒரு அொதாரணமான ஜதனவனயப் பூர்த்தி செய்ய ஜம மாதத்தில் முப்பது அங்குல 

மனை சபய்வது. 

        11) ெமர்ப்பணத்தின் மூலம் ஒரு மரு உதிர்ந்து மனறவது. 

12) முரட்டுத்தனம் நினறந்த ஒரு கணவனிடமிருந்து முப்பது வருட திருமண வாழ்விற்குப் பிறகு 

கினடக்கும் அன்பான கவனம். 

13) ஒரு ொதாரண நபருக்கு நூறு ஜகாடி. 

மீண்டும் கூறுகிஜறன், முக்கிய ஜதனவகள் - நம்பிக்னக, முழுனமயான ெமர்ப்பணம், உயர்ந்த 

தீவிரம்.  

வக்கிரமான மனதின் முதல் பதில், ‘ஒரு முட்டானைப்ஜபால இனத முயற்ெி செய்யாஜத’ என்பதாக 

இருக்கும். இங்கு விஷயம் மறுப்பது அல்ல, இனத ஒருவர் ஜகட்காமல் இருக்க ஜவண்டும். இனதக் 

ஜகட்டு விட்ஜடாம் எனில் நாம் சதானலந்ஜதாம். ‘இனத யாராவது இதற்கு முன் 

செய்திருக்கிறார்கைா என்ற ஜகள்வி எழும். இது புனதந்துள்ை ஆழ்மன ெமூகாீதியான 

நம்பிக்னகயாகும். இந்த முயற்ெி முன்ஜனாடிகளுக்குத்தான், தீரச் செயனல விரும்பும் 

முன்ஜனாடிகளுக்குத்தான். ெக்தி உயர்வது நாம் ொியான பானதயில் செல்வனத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. ‘அன்னனயால் இது ஜபான்ற விஷயங்கனைச் செய்ய முடியும், என்னால் 

முடியாது’ என்பது மற்சறாரு பிரபலமான பாிந்துனர ஆகும். அப்சபாழுது ஏஜதனும் ஒரு 

புத்தகத்னதப் பார்க்க ஜவண்டும் என்கிற உந்துதல் எழும். இது ெமநினலனய மீட்சடடுக்க முயலும் 

நினலப்பட்ட ெக்திகைின் இயல்பான வைி என்பனதப் புாிந்துசகாள்ை ஜவண்டும். உடனடியாக 

மனம், “நான் சவற்றி அனடந்தால் அது எத்தனகய ஆச்ொியமாக இருக்கும்” என நினனக்கும். இது 

இன்னுசமாரு கவனச் ெிதறலாகும். நம்முனடய ெிறப்பான முயற்ெிகளுக்கு கவனச் ெிதறல்கள் பலன் 

அைிக்காது. அச்ெமயத்தில் அனைப்னப ஜமற்சகாள்ை ஜவண்டும். தீவிரத்னத அனடவதற்கு 

நம்பிக்னகஜயாடு சதாடர ஜவண்டும். 
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நடுவில் னக விடாஜத. 

தீவிரத்தின் உச்ெத்னத அனட. 

ஒரு மஜனாாீதியான முன்ஜனற்றத்திற்காக வற்புறுத்தும் சுய விைிப்புணர்வின் மூலம், தங்கைது 

மனவுணர்வுகைின் உச்ெங்களுக்கு உயரும் கதாபாத்திரங்கனைக் சகாண்டது ‘Pride and Prejudice’. 

இக்கனத புற ெமூக ஏற்றத்னத சவைிப்படுத்துகிறது. நாகாிகத்தின் ொரம் தனி நபரது அக 

முன்ஜனற்றம் ஆகும்.  

எவ்வாறு முன்ஜனறுவது எனத் சதாியாது என்று எந்த மனிதனாலும் கூற முடியாது. 

மனதில் ெற்று உயர்ந்த ஒரு அறிவு முன்ஜனற்றத்திற்கு வைிவகுக்கிறது. உள்ைத்தில் ஒரு ஆழ்ந்த 

உணர்வு இனதச் செய்கிறது; ஒரு உயர்ந்த உணர்திறன் இனத உடலுக்கு அைிக்கிறது. ஒரு உயர்ந்த 

அறிவு, ஒரு ஆைமான உணர்ச்ெி, ஒரு ஜமலான உணர்திறன் ஆகியவற்னற எவ்வாறு சபறுவது 

என்று ஒருவர் ஜகட்கலாம். ஆர்வம் இவற்னற அைிக்கும். ஆர்வத்னத எவருக்கும் வைங்க முடியாது, 

மற்ற எல்லாவற்னறயும் வைங்கலாம். சுயநலம் அறியானமயாகும்; சுயநலமின்னம ஞானமாகும். 

அடுத்தவர் கண்ஜணாட்டம், உணர்வு ஆகியவற்றில்தான் ஒருவரது பிரச்ெினனகள் 

ஆரம்பிக்கின்றன. எலிெசபத், அவளுனடய தந்னத, டார்ெி ஆகிஜயார் அது ஜபான்ற மிகத் 

தீவிரமான முன்ஜனற்றத்னத அனடந்தனர். 

தீவிரம் உனடய மனிதர்கள் ெமர்ப்பணத்தில் தனடகனை எதிர்சகாள்கின்றனர், உந்துதனல ஜநருக்கு 

ஜநர் ெந்திக்கின்றனர், எதிர்ப்னப எவ்வாறு கடந்து வருவது என்பது அவர்களுக்குத் சதாிவதில்னல. 

அத்தருணத்தில் அனத சவற்றிசகாள்ை முடியாது என்று நம்புகின்றனர். இது ஒரு நம்பிக்னக. இது 

ஒரு அறிவு மற்றும் அனுபவத்தின் அடிப்பனடயில் எழுகிறது. 

உடனடியாக அவன் ஏற்றுக்சகாண்ட முந்னதய ஜதால்வியின் அனுபவத்னதக் காண்கிறான். அனத 

ஏற்றுக் சகாண்டிருக்க ஜவண்டியதில்னல என இப்சபாழுது அவன் நினனக்கிறான். உறுதியாக 

இருந்த நம்பிக்னக இப்சபாழுது அகலுகிறது. அது அகன்றவுடன் அனத ஒருவர் விடாது 

பற்றிக்சகாள்ை ஜவண்டும். ஆர்வத்னதப் ஜபால் விடாமுயற்ெியும் அவனுனடயஜத ஆகும். 

இத்தனகய ஒரு ெிறிய விைிப்பிலிருந்து சதாடங்கி, அவனுனடய விடாமுயற்ெி ொத்தியமற்றனத 

ொத்தியமாக்கும்வனர சதாடரும், ஒரு புத்தகத்னதப் படிக்காமஜலஜய புாிந்துசகாள்ைலாம். 

இறுதிவனர அவன் விடாது சதாடருவானா? இந்தச் ெிறிய விைிப்பு அவனது மனதில் ஒரு ெிறு 

ஒைியாக உருவாகி, கீைிறங்கும் ஒைி சவள்ைமாக வைர்ந்து, அைவற்ற ெக்தியாக மாறி, சபாிய 

ொதனனகள் நிகழும்.  

சூத்திரம் கீழ்க்கண்டவாறு மாறுகிறது,    

1. திருப்பம்   

2. இறுதிவனர விடாமுயற்ெி 

அனுபவம் பலனன அைிக்கும், விைக்கங்கள் மனறந்து விடும். 

திருப்பத்திற்கு ஏற்படும் எதிர்ப்பில், ஒருவர் யுகங்கைாக இருந்துவரும் அனனத்து 

ஆட்ஜெபனணகனையும் ெந்திப்பார், ஆனால் அவற்னறத் தன்னுள் அனுமதிக்க தனிப்பட்ட வைி 

ஒன்றினனக் கண்டுபிடிப்பார். அதுஜவ அவருக்கான ஒரு குறிப்பாகும், சொல்லப்பபாைால், அவரது 

எதிர்க்கும் அம்ெத்தின் அவரது விருப்பமாகும். விருப்பத்னத மறுப்பது அவருனடய பங்காகும். 

ஜமலும் சதாடரும் எதிர்ப்பு, அனைப்பிற்கு வைிஜகாலும். அந்த ஆைத்திலிருந்து அனைக்க தைக்கு 

முற்றிலும் விருப்பமில்லாமல் இருப்பனத அவர் காண்பார். அதுஜவ உண்னமயான ஜதால்வியுறாத 

அனைப்பாகும். 

அனைப்னப அன்னன ஜமற்சகாள்ளும்வனர அங்கிருந்து அனைப்பது முழுனமயான ஜயாகமாகும். 

நமக்குத் சதாிந்த முயற்ெிகள் அனனத்னதயும் உள்ைடக்கியஜத அனைப்பு என்பனத ஒருவர் 

காண்பார். 

 

If gratitude and esteem are good foundations of affection, Elizabeth's change of sentiment will be neither 

improbable nor faulty. But if otherwise -- if the regard springing from such sources is unreasonable or 

unnatural, in comparison of what is so often described as arising on a first interview with its object, and 

even before two words have been exchanged -- nothing can be said in her defense, except that she had 

given somewhat of a trial to the latter method in her partiality for Wickham, and that its ill success might, 

perhaps, authorize her to seek the other less interesting mode of attachment. Be that as it may, she saw him 

go with regret; and in this early example of what Lydia's infamy must produce, found additional anguish as 

she reflected on that wretched business. Never, since reading Jane's second letter, had she entertained a 

hope of Wickham's meaning to marry her. No one but Jane, she thought, could flatter herself with such an 

expectation. Surprise was the least of her feelings on this development. While the contents of the first 
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letter remained on her mind, she was all surprise -- all astonishment that Wickham should marry a girl 

whom it was impossible he could marry for money; and how Lydia could ever have attached him, had 

appeared incomprehensible. But now it was all too natural. For such an attachment as this she might have 

sufficient charms; and though she did not suppose Lydia to be deliberately engaging in an elopement, 

without the intention of marriage, she had no difficulty in believing that neither her virtue nor her 

understanding would preserve her from falling an easy prey. 

நன்றி உணர்வும், மதிப்பும்தான் அன்புக்கு ஒரு நல்ல அஸ்திவாரம் என்றால், எலிெசபத்தின் 

மஜனாபாவத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் நடக்கஜவ முடியாததும் அல்ல, தவறும் அல்ல. கண்டவுடன் 

எழும் காதலுடனும், இரண்டு வார்த்னதகள் ஜபெியவுடன் எழும் காதலுடனும் ஒப்பிடும்சபாழுது, 

நன்றி உணர்வாலும், மதிப்பினாலும் எழும் காதல் நியாயமற்றதாகவும், செயற்னகயாகவும் 

இருந்தால், எலிெசபத்திற்கு ஆதரவாக எதுவும் சொல்ல முடியாது. கண்டவுடன் காதல் விக்காமிடம் 

எழுந்தது. ஆனால் அந்த முயற்ெி சவற்றியைிக்கவில்னல. ஆதலால் இந்தத் ஜதால்வி அவனை 

மற்சறாரு விதத்தில் காதலிக்க முயற்ெி செய்ய னவக்கலாம். எது எப்படி ஜவண்டுமானாலும் 

இருக்கட்டும். அவன் செல்வனத அவள் வருத்தத்துடன் பார்த்தாள். லிடியா செய்த தவற்றின் முதல் 

பலன் டார்ெி விட்டுச் செல்வதுதான். அதனால் லிடியாவின் செய்னகனய நினனத்து அவள் மிகவும் 

வருத்தமனடந்தாள். ஜேனின் இரண்டாவது கடிதம் படித்தபின், விக்காம் லிடியானவத் திருமணம் 

செய்துசகாள்வான் என்ற நம்பிக்னகயும் ஜபாய்விட்டது. ஜேனனத் தவிர ஜவறு யாருக்கும் இந்த 

எதிர்பார்ப்பு இருப்பதாகக் கூற மாட்டார்கள். நடந்த விஷயங்கனை நினனத்தசபாழுது எழுந்த 

உணர்ச்ெிகைில் ஆச்ொியம் குனறவாகஜவ இருந்தது. முதல் கடிதத்தில் எழுதியனவ எல்லாம் 

ஞாபகத்தில் இருந்ததால், பணத்திற்காக என்றால் எப்படி லிடியானவப்ஜபால ஒரு சபண்னண 

விக்காம் திருமணம் செய்து சகாள்வான், லிடியாவும் எப்படி அவனுடன் ஜெர முடிந்தது என்பது 

அவளுக்குப் புாியாமல் இருந்தது. இப்சபாழுது எல்லாம் சதைிவாகஜவ இருந்தது. இம்மாதிாியான 

காதலுக்கு, லிடியாவிற்குப் ஜபாதுமான வெீகரம் இருக்கிறது. திருமணம் செய்து சகாள்ை ஜவண்டும் 

என்ற ஜநாக்கம் இல்லாமல் லிடியா திட்டமிட்டு ஓடிப்ஜபாவதற்குச் ெம்மதித்திருக்கமாட்டாள் என 

எலிெசபத் நினனத்தாலும், சவகு வினரவில் மற்றவரது சூழ்ச்ெிக்குப் பலியாவதற்கு அவளுனடய 

குணங்களும், அறிவும் சுலபமாக இடம் சகாடுக்கும் என்பதும் சதாிந்திருந்தது.  

82. Elopement cannot be concealed. Therefore it cannot be spread. 

ஓடிப்ஜபான நிகழ்னவ மனறக்க முடியாது. ஆகஜவ அனதப் பரப்ப முடியாது.  

83. His serious parting look means he has overcome the shame for her sake. 

தீவிரமாக இருந்த அவனது வினடசபறும் பார்னவ, அவளுக்காக அவன் சவட்கத்னத சவன்று 

விட்டனதக் குறிக்கிறது.  

84. Elizabeth’s thoughts are common sense, but he was uncommon. 

எலிெசபத்தின் எண்ணங்கள் இயல்பறிஜவாடு இருந்தது, ஆனால் டார்ெி வித்தியாெமானவனாக 

இருந்தான்.  

85. Their relationship was full of contradictions and varieties. 

        அவர்கைது உறவு முரண்பாடுகள் நினறந்தும், பல்ஜவறு விதமாகவும் இருந்தது.  

86. A true reflection of life as they lived. 

        அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்னகயின் உண்னமயான பிரதிபலிப்பாக இருந்தது.  

87. She longs for the termination of the perverseness of those feelings. 

        அந்த உணர்வுகைின் முரண்பாடுகள் முடிவுக்கு வர ஜவண்டும் என அவள் ஏங்கினாள்.  

88. Gratitude is the foundation in substance and is lasting. 

        நன்றி உணர்வு உள்மன ஆைத்தில் அடித்தைமாக உள்ைது, அது நினலத்து நிற்கும்.  

89. Still, it is not love. It can help generate love. 

        இருப்பினும் இது காதலல்ல. இது காதனல உருவாக்கவல்லது.  

90. True, her sentiments do change, of course, when it is useless. 

அவைது மனவுணர்வுகள் பயனற்றதாக இருக்கும்சபாழுது மாற்றம் அனடவது உண்னமதான்.  

91. One way of falling in love is to know the other in crucial moments. 

முக்கியமான தருணங்கைில் மற்றவனரப் புாிந்துசகாள்வது காதல் ஏற்பட ஒரு வைியாக இருக்கும்.  

92. The other is love at first sight. She did so with Wickham. 

        மற்றது கண்டதும் காதல். விக்காமிடம் அவளுக்கு ஏற்பட்டது இத்தனகய காதல்.  

93. It is not enough assurance for her for his love. 

        அவனுனடய காதலுக்கு இது அவளுக்குப் ஜபாதுமான உத்திரவாதத்னத அைிக்கவில்னல.  

94. Lydia, as she is placed, may not marry at all. 
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        லிடியாவின் நினலயில் அவள் திருமணஜம செய்துசகாள்ைாமல் இருக்கலாம்.  

95. Apart from Darcy’s marrying Elizabeth, his deep compassionate attitude is enough for Lydia to marry. 

எலிெசபத்னத டார்ெி மணம் புாிந்துசகாள்வதற்கும் ஜமலாக, அவனது ஆழ்ந்த இரக்க உணர்வு 

லிடியா திருமணம் செய்துசகாள்ைப் ஜபாதுமானதாக இருந்தது.  

96. “If gratitude and esteem are a good foundation of affection.” 

Affection originates from various sources. 

Physical affection of parents and siblings is there unquestioned. 

When it rises in the scale it becomes passion. 

Habitual affection is due to physical proximity. 

Infatuation is the form of affection by external charm endorsed by the Mental opinion.  

Its basis is the violence of physical passion. 

Love and Joy are the reflections of Ananda in the soul and the vital. 

Loyalty is an ideal that generates affection in many contexts as now in Lizzy. 

Gratitude for his loving her, esteem for his personality is the basis here of affection. 

Loyalty is to family, principle, organisation, culture and many other things. 

The secret about affection is transitory like the goodness of milk, but Man clinging to it as to old 

milk, makes marriage sour. 

God comes to Man as friend, enemy and several other forms. 

Coming as enemy or friend, one can err and suffer grievous loss. 

Ultimately the enemy reveals a greater form of God than what the friend finally revealed. 

God coming as adverse circumstances, Man does not have the patience to reply to Him, “You may be an 

adversary, but I am not going to deceive myself by this appearance. Whatever way your tricks are 

played, I know neither I nor you can forget each other.” Such a perception disillusions and results in 

the revelation. 

The devotee may err, others may take undue advantage of the possibilities or it may be the excessive play 

of forces. In a world game, God will not err. There is no guarantee that Man will not err.  

For a small right or wrong step, Mother says the consequences are monumental.  

Saving the world from Hitler, He broke His leg. 

Indian Freedom through non-violence had the residue of communal killings. 

Unless the opposition comes from inside, such tragedies do not occur. 

When it is for a cause, a sadak in spite of his pleading guilty, was saved from the gallows by Grace. 

The Indian woman’s body is a personification of devotion, says He. 

The Indian soil too has become a personification of spiritual life. 

It is in Andal and Mira we see bhakti reaching its acme. 

They sought moksha, not transformation. 

The Psychic can lead one to moksha or transformation. 

Sanskrit is a perfected language, rising from the roots of intuition, massive in its tone, rich in its 

expressiveness. 

Its acme is the Mantra where three intensities blend – the rhythm of sound with thought substance, 

the soul’s visions and the rhythmic movement. 

Every line of Savitri is a Mantra. 

He says He raised all Savitri lines to Overmental Power. 

There seems to be no future for Sanskrit for various reasons. 

As the woman’s body is devotionalised, the body of poetry is spiritualised. 

We see superstition of opinion, a fact imagined nonexistent in fact. 

We see prestige obstinate in human behavior. 

We see a woman living in the memory of a charming rogue till her death. 

We also see these suddenly turning topsy-turvy when strength accrues to differing social realities. 

We see them all real under the surface ready to resurrect. 

Transformation even of opinion we do see, but we yet see the essence of opinion the same. 

The substance, He says, does not transform till the descent takes place. 

Lady Arabella transformed to utter ‘Dear Mary’ in a faint, but her own personality remained under the 

surface. 
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To aspire for the descent one’s new higher understanding must sink to the substance to trigger it from the 

conscient in the Inconscient. 

Total concentration preceding total consecration can achieve it. 

If the body of the ideal woman is devotionalised, the ideal aspiration of Man that disregard all the 

contraries, betrayals, tricks, disgusting dissipations to reach her ideal devotion of substance Soul, must 

delight in that privilege instead of recoiling or reacting. 

In this case it may be a spiritual worth in her – that melts to Mother’s music – of which she is not aware. 

Love of Misfortune 

Elizabeth’s present predicament illustrates for us that we are in love with our misfortunes. 

Sri Aurobindo calls it Taste of Ignorance. 

Mother explains that it is not so difficult to change as to know when to change. 

Lydia’s elopement has the energy of her mother behind it and Elizabeth’s lingering charms for Wickham. 

Lydia could be restored only because Elizabeth’s Mind was disabused about the character of Wickham. 

Lydia ran away because of Elizabeth’s subconscious, maybe conscious adoration of Wickham. 

If this assessment is right, can anyone explain to Lizzy this view? 

In fact, rather the subconscious fact here was when Lizzy’s Mind turned partially to Darcy and fully 

to Pemberley. Elizabeth gave up Wickham and only at that moment Lydia could effect the 

elopement. 

Lydia was found when her father recognized Elizabeth’s warning’s value, a subtle fact that weakened 

Wickham’s capacity to act. 

Obviously these facts would not have suggested to Lizzy. When explained she would not have confirmed 

its truth. 

Devotees do come to such a point. How can they act successfully? 

She brought it on the family and she loved her misfortune is true. 

Devotees do have sincerity, if not at that last point of resolution, at another point closer to their 

temperament where they perceive the obstacle. 

It is not possible to know the subconscious or subtle fact, but they certainly know the very obstacle they 

face. 

That obstacle will resist consecration toughly. 

If examined, consecration at that point will not have sufficient concentration behind it. 

Enough concentration will be a glorious light brilliant. 

Stop there, pray for concentration, call Mother. It may be a wall, not yielding for years, but ultimately it 

will yield. 

As and when the vague knowledge that the obstacle is that and he does not want to part with that dawns on 

him, years will turn into days, not seconds. 

To give up the resistance, the filth inside, will be a wrenching, an inner tragedy. 

One must grow willing to part with it. 

It is true transformation. 

The devil is inside, not outside 

One will be blind, oblivious, unwilling, incapable of seeing it in himself. 

He can readily see it in others as in Elizabeth’s charm. 

This principle that the obstacle is only inside must be fully clear in Lizzy. 

Only then the theory will gain the strength of conviction. 

It comes out glaringly in her sending Money to Lydia – vicariously to him – and pleading for his elevation. 

She does not think of Kitty or Mary. 

He who sees the fact and the principle here can start observing around him. 

A daughter whose mother prevents her marriage openly wants to please her mother. 

Servants love to earn the good reputation of a wicked tyrannical boss. 

“I wish to get one good word from him.” 

Elders in the family who are openly against the education of boys or girls are adored by them. 

A subordinate who ruins the company is loved by the boss. The boss tries his best to prove to the 

subordinate that he was wrong. 
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Often the boss imagines a challenge and hopes to win and triumph. 

Iacocca’s boss Ford tried his best, spent a million dollars in espionage, to prove Iacocca wrong. 

Subordinates under perverse bosses who really want to get rid of the outside obstacle, do really get away, 

not at once, but after a little time. 

We see such people allowing the subordinates to err and bungle. 

Inside the family it is “affection”. 

It is truly not affection for the brother but love of the low consciousness in oneself. 

Such people always receive a Himalayan opportunity from almost nowhere and this objectionable person 

for no valid reason at all will be sour over the development. 

Such outer weaknesses disguised as affection, fairness, politeness, duty, goodness, sympathy, ‘the 

right’, something one cannot tolerate even in an enemy. Here, Mother says one interferes in 

another’s karma and She says the karma will shift to the devotee from the victim. 

One interesting evolutionary FACT is in rare cases one who is fully convinced of all this outside and 

inside will be heard to say “I prefer things as they are. I do not want even a little to change.” 

“நன்றி உணர்வும், மாியானதயும் பாெத்தின் நல்ல அடித்தைமாக இருப்பின்.” 

பாெம் பல்ஜவறு இடங்கைிலிருந்து எழுகிறது. 

சபற்ஜறார்களுக்கும் குைந்னதகளுக்கும் இனடஜய உள்ை உடல்ாீதியான பாெத்தில் ஜகள்விக்ஜக 

இடமில்னல.  

அது தரத்தில் உயரும்சபாழுது உணர்ச்ெிபூர்வமாைதாக மாறுகிறது. 

அருகில் இருப்பது பாெத்தத வளர்க்கிறது. 

ஜமாகம் மனக் கருத்தின் ஒப்புதஜலாடு கூடிய புற ஈர்ப்பு ஏற்படுத்தும் பாெத்தின் வடிவம் ஆகும்.  

இதன் அடிப்பனட உடல்ாீதியான தீவிர ஜபரார்வமாகும். 

காதலும், ெந்ஜதாஷமும் ஆன்மா மற்றும் ேீவனில் ஜபரானந்தத்தின் பிரதிபலிப்புகைாகும். 

இப்சபாழுது எலிெசபத்திடம் உருவாக்கியனதப்ஜபால, விசுவாெம் பல ெந்தர்ப்பங்கைில் பாெத்னத 

உருவாக்கும் ஒரு இலட்ெியம் ஆகும். 

அவன் அவனைக் காதலிப்பதற்கு எழுந்த நன்றி உணர்வும், அவனுனடய ஆளுனமயின் மீது எழுந்த 

மாியானதயும் இங்கு பாெத்தின் அடித்தைமாக உள்ைன. 

விசுவாெம் என்பது குடும்பம், சகாள்னக, அனமப்பு, கலாச்ொரம் மற்றும் பல விஷயங்களுக்காக 

இருக்கலாம். 

பாெத்னதப் பற்றிய இரகெியம் பாலின் நற்குணத்ததப் ஜபால் தற்காலிகமானது. ஆனால் மனிதன் 

அனதப் பனைய பானலப்ஜபால பிடித்துக் சகாண்டிருப்பது, திருமணத்னத சவறுப்புக்குாியதாக்கும். 

இனறவன் மனிதனிடம் நண்பன், பனகவன் மற்றும் பல வடிவங்கைில் வருகிறான். 

பனகவன் அல்லது நண்பனனப் ஜபால் வரும்ஜபாது ஒருவர் தவறு செய்து, மிகப் சபாிய நஷ்டத்னத 

ெந்திக்க ஜநாிடும். 

முடிவில், நண்பன் இறுதியாக சவைிப்படுத்தியனதக் காட்டிலும், பனகவஜன இனறவனின் ஜமலான 

வடிவத்னத சவைிப்படுத்துகிறான். 

பாதகமான சூழ்நினலகைாக கடவுள் வரும்ஜபாது கடவுனைப் பார்த்து ”நீ எனக்கு ஒரு எதிாியாக 

இருக்கலாம், ஆனால் இந்தத் ஜதாற்றத்னதக் கண்டு நான் ஏமாறப்ஜபாவதில்னல. நீ என்னதான் 

தந்திரங்கள் செய்தாலும், நாம் இருவரும் ஒருவனர ஒருவர் மறக்க முடியாது” என்று பதில் சொல்ல 

மனிதனுக்குப் சபாறுனம இருப்பதில்னல. இத்தனகய ஒரு கருத்து சதைினவ அைிக்கிறது, அதனால் 

ஞானம் கினடக்கிறது.  

அன்பர் தவறு செய்யலாம், மற்றவர்கள் ொத்தியங்கனை தங்களுக்குச் ொதகமான முனறயில் 

பயன்படுத்திக் சகாள்ைலாம், அல்லது இது அைவுக்கு அதிகமான ெக்திகைின் ஆட்டமாக 

இருக்கலாம். ஒரு உலகைாவிய ஆட்டத்தில் கடவுள் தவறினைக்க மாட்டார். மனிதன் தவறு செய்ய 

மாட்டான் என்பதற்கு எந்த உத்திரவாதமும் கினடயாது.  

ஒரு ெிறிய ஜநரான அல்லது தவறான செயலுக்கு வினைவுகள் மிகப் சபாியதாக இருக்கும் என்று 

அன்னன கூறுகிறார். 

உலகத்னத ஹிட்லாிடமிருந்து காப்பாற்றும் பணியில் பகவானது கால் முறிந்தது. 

அஹிம்னெயின் மூலம் கினடத்த இந்திய சுதந்திரத்தில் வகுப்புவாதக் சகானலகள் நிகழ்ந்தன. 

அகத்திலிருந்து எதிர்ப்பு வராமல் இத்தனகய ஜபராபத்துகள் எைா. 

அது ஒரு ஜநாக்கத்திற்காக இருக்கும்ஜபாது, ஒரு ொதகர் தன்னுனடய தவற்னற ஒப்புக் சகாண்ட 

ஜபாதும், அவர் தூக்கு ஜமனடயிலிருந்து அருைினால் காப்பாற்றப்பட்டார். 

இந்தியப் சபண்ணின் உடல் பக்தியின் உருவம் என்று பகவான் கூறியுள்ைார். 
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இந்திய மண்ணும்கூட ஆன்மீக வாழ்வின் உருவகமாக மாறியுள்ைது. 

ஆண்டாள் மற்றும் மீராவிடம் பக்தி அதன் உச்ெத்னத அனடந்தனத நாம் காண்கிஜறாம். 

அவர்கள் ஜமாக்ஷத்னத நாடினார்கள், திருவுருமாற்றத்னத அல்ல. 

னெத்தியம் ஒருவனர ஜமாக்ஷத்திற்ஜகா அல்லது திருவுருமாற்றத்திற்ஜகா அனைத்துச் செல்லும். 

ெமஸ்கிருதம் ஒரு செம்னமப்படுத்தப்பட்ட சமாைியாகும், ஜநரடி ஞானத்தின் அடிப்பனடயிலிருந்து 

எழுந்து, சதானியில் சபாியதாகவும், சவைிப்பாட்டில் வைம் வாய்ந்ததாகவும் உள்ைது. 

அதன் உச்ெம் மூன்று தீவிரங்கள் இனணந்துள்ை மந்திரம் ஆகும் - எண்ணத்தின் ொரத்துடன் 

ஒலியின் லயம், ஆன்மாவின் காட்ெிகள் மற்றும் தாை இயக்கம் ஆகிய மூன்று தீவிரங்கள். 

'ொவித்ாி'யின் ஒவ்சவாரு வாியும் ஒரு மந்திரமாகும். 

'ொவித்ாி'யின் எல்லா வாிகனையும் சதய்வ நினலக்கு தான் உயர்த்தியுள்ைதாக பகவான் 

கூறுகிறார். 

பல்ஜவறு காரணங்கைினால் ெமஸ்கிருதத்திற்கு எதிர்காலம் இல்லாதது ஜபால் ஜதான்றுகிறது. 

சபண்ணின் உடல் பக்திமயமாக்கப்பட்டுள்ைது ஜபால கவினதயின் வடிவம் 

ஆன்மீகமயமாக்கப்பட்டுள்ைது. 

நாம் உண்னம என நினனக்கும் ஒரு விஷயம், ெில ெமயங்கைில் ஒரு மூட நம்பிக்னகஜய தவிர, 

உண்னமயாக இருப்பதில்னல. 

நாம் சகௌரவத்தின் பிடிவாதத்னத மனிதனின் நடத்னதயில் காண்கிஜறாம். 

ஒரு சபண்மணி தான் இறக்கும்வனர ஒரு கவர்ச்ெியான அஜயாக்கியனின் நினனவில் வாழ்வனத 

நாம் பார்க்கிஜறாம்.  

மாறுபட்ட ெமூக யதார்த்தங்களுக்கு வலினம வரும்சபாழுது இனவ திடீசரன தனலகீைாக 

மாறுவனதயும் நாம் பார்க்கிஜறாம். 

இனவ யாவும் உயிர்த்சதைத் தயாராக, ஜமற்பரப்பின் கீழ் உண்னமயாக இருப்பனத நாம் 

காண்கிஜறாம். 

ஒரு கருத்தின் மாற்றத்னதக்கூட நாம் காண்கிஜறாம், ஆனால் இன்னமும் கருத்தின் ொரம் அஜததான் 

என்பனதயும் பார்க்கிஜறாம். 

ெத்திய ேீவியம் கீைிறங்கும்வனர ொரம் திருவுருமாறாது என்று பகவான் கூறுகிறார். 

ஜலடி அரசபல்லா மயங்கி விழும்சபாழுது “எனதருனம ஜமாி’ என்றனைக்கும் அைவிற்குத் 

திருவுருமாறினாள், ஆனால் அவைது குணம் மாறாமல் அஜதஜபால்தான் இருந்தது. 

ெத்திய ேீவியம் புவியில் இறங்க ஆர்வப்படுவதற்கு, ஒருவரது புதிய உயர்ந்த புாிதல், ேட இருைில் 

இருக்கும் ஜமல்மனனதத் தூண்ட, உள்மனதின் ஆழ்ந்த பகுதிக்குள் மூழ்க ஜவண்டும்.  

முழுனமயான ெமர்ப்பணத்திற்கு முன்ைம் இருக்கும் முழுனமயான மனக் குவியல் அனத அனடய 

முடியும். 

இலட்ெியப் சபண்ணின் உடல் பக்திபூர்வமாக இருப்பின், அவைது உள்மைதின் ஆழத்தில் ெிறந்த 

பக்தினய அனடய, அனனத்து முரண்பாடுகள், துஜராகங்கள், தந்திரங்கள், சவறுக்கத்தக்க 

அைிச்ொட்டியங்கள் ஆகியவற்னறப் புறக்கணிக்கும் மனிதனது ஆர்வம், பின்வாங்குவதற்கும், 

எதிர்வினன ஆற்றுவதற்கும் பதிலாக அந்தச் ெிறப்புாினமயில் அவைது ஆன்மா மகிழ்ச்ெி அனடய 

ஜவண்டும். 

இந்த விஷயத்தில் இது அன்னனயின் இனெயில் கனரந்துவிடும் ஒரு ஆன்மீக மதிப்பாக அவளுள் 

இருக்கலாம். ஆனால், அவஜைா இனதப் பற்றி அறியாமல் இருக்கிறாள். 

துரதிர்ஷ்டத்தின் மீதாை காதல். 

எலிெசபத்தின் தற்சபாழுனதய நினல நாம் நமது துரதிர்ஷ்டங்கனை விரும்புகிஜறாம் என்பனத 

விைக்குகிறது.  

ஸ்ரீ அரவிந்தர் இனத அறியானமயின் ருெி என்கிறார். 

எப்சபாழுது மாற ஜவண்டும் என்று சதாிந்துசகாள்வனதவிட, மாறுவது அவ்வைவு கடினமில்னல 

என்று அன்னன விைக்குகிறார்.  

லிடியா ஓடிப்ஜபாவதற்குப் பின்னணியில் இருப்பது அவளுனடய தாயாாின் ெக்தியும், விக்காம் மீது 

எலிெசபத்திற்கு இன்னமும் சதாடரும் ஈர்ப்பும் ஆகும். 

விக்காமின் குணத்னதப் பற்றி எலிெசபத் உணர்ந்ததாஜலஜய லிடியானவ மீட்க முடிந்தது. 

எலிெசபத் அறிந்ஜதா அல்லது அறியாமஜலா விக்கானமப் ஜபாற்றியதாஜலஜய லிடியா 

ஓடிப்ஜபானாள். 

இந்தக் கணிப்பு ொியாக இருப்பின், இந்தப் பார்னவனய எவராவது எலிெசபத்திற்கு விைக்க 

முடியுமா? 
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உண்னமயில், எலிெசபத்தின் மனம் டார்ெியிடம் ஓரைவிற்கும், சபம்பர்லியிடம் முழுனமயாகவும் 

ஈடுபட்டஜத இங்கு ஆழ்மன உண்னமயாகும். விக்கானம எலிெசபத் னகவிட்ட அத்தருணத்தில்தான் 

லிடியாவால் ஓடிப்ஜபாக முடிந்தது. 

எலிெசபத்தின் எச்ொிக்னகயின் மதிப்பினன திரு சபன்னட் உணர்ந்தஜபாதுதான் லிடியா 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டாள், இந்த சூட்சுமான உண்னம விக்காமின் செயல்படும் திறனன 

பலவீனப்படுத்தியது. 

இந்த உண்னமகள் எலிெசபத்திற்குப் புாிந்திருக்காது என்பது சவைிப்பனட. விைக்கப்பட்ட 

சபாழுது அவள் அதன் உண்னமனய ஒத்துக் சகாண்டிருக்க மாட்டாள். 

இத்தனகய ஒரு கட்டத்திற்கு அன்பர்கள் வருகிறார்கள். அவர்கள் எவ்வாறு சவற்றிகரமாகச் 

செயல்படுவது? 

இத்தனகய ஒரு நினலனய அவள் குடும்பத்திற்குக் சகாண்டு வந்தாள், தன்னுனடய துரதிர்ஷ்டத்னத 

அவள் ஜநெித்தது உண்னமஜய.  

தீர்மாைத்தின் கனடெிக் கட்டத்தில் இல்லாவிட்டாலும், தனடனய உணரும் அவர்கைது 

மனவுணர்வுக்கு அருகானமயில் இருக்கும் இன்சனாரு இடத்தில், அன்பர்கைிடம் உண்னம 

உள்ைது. 

ஆழ்மன அல்லது சூட்சும உண்னமனயத் சதாிந்துசகாள்வது ொத்தியமல்ல, ஆனால், அவர்கள் 

எதிர்சகாள்ளும் தனடனய அவர்கள் நிச்ெயம் அறிவார்கள். 

அந்தத் தனட ெமர்ப்பணத்னத வலுவாக எதிர்க்கும். 

ஆராய்ந்து பார்த்தால், அந்தக் கட்டத்தில் ெமர்ப்பணத்திற்குப் ஜபாதுமான அைவு மனச் செறிவு 

இருக்காது. 

ஜபாதுமான அைவு மனச் செறிவு ஒரு பிரகாெமான ஜபசராைியாக இருக்கும். 

அங்கு நின்று, மனச் செறிவுக்காகப் பிரார்த்தனன செய்து, அன்னனனய அனைக்க ஜவண்டும். இது, 

பல வருடங்களுக்கு இடம் சகாடுக்காமல் இருக்கும் ஒரு சுவராக இருக்கலாம், ஆனால் இறுதியாக 

வைி விடும். 

அதுதான் தனட, அனதக் னகவிட மனம் வரவில்னல என்ற அறிவு எழும்சபாழுது வருடங்கள் 

நாட்கைாக மாறும், வினாடிகைாக அல்ல. 

அந்த எதிர்ப்னப, உள்ைிருக்கும் அழுக்னகக் னகவிடுவது வலினயயும் மன ஜவதனனனயயும் 

அைிக்கும். 

இனதக் னகவிடுவதற்கு விருப்பத்துடன் முன் வர ஜவண்டும். 

இது உண்னமயான திருவுருமாற்றம் ஆகும். 

அசுரன் அகத்தில் இருக்கிறான், புறத்தில் அல்ல. 

ஒருவர் கண்மூடியாகவும், எதுவும் அறியாதவராகவும், விருப்பமில்லாதவராகவும், தன்னுள்ஜை 

அதனனப் பார்க்க இயலாதவராகவும் இருப்பார்.  

எலிெசபத்தின் கவர்ச்ெியில் இருந்தனதப்ஜபால், அவரால் மற்றவர்கைிடம் அனத உடனடியாகப் 

பார்க்க முடியும். 

அகத்தில்தான் தனட இருக்கிறது என்ற தத்துவம், எலிெசபத்திற்கு முழுனமயாகத் சதைிவாக 

இருக்க ஜவண்டும். 

அப்ஜபாதுதான் இத்தத்துவம் திடநம்பிக்னகயின் வலினமனயப் சபறும். 

லிடியாவிற்கு அவள் பணம் அனுப்புவதில் இது சவைிப்பனடயாகஜவ சதாிகிறது- 

விக்காமிற்காகவும், அவனுனடய வைர்ச்ெிக்காகவும் பணம் அனுப்புகிறாள். கிட்டி மற்றும் 

ஜமாினயப் பற்றி அவள் நினனப்பதில்னல. 

இங்குள்ை உண்னமனயயும், தத்துவத்னதயும் பார்ப்பவர் தன்னனச் சுற்றி இருப்பவற்னறக் 

கவனிக்க ஆரம்பிக்கலாம்.  

மகைின் திருமணத்னத சவைிப்பனடயாகஜவ தடுக்கும் தாயானரத் திருப்திப்படுத்த அந்த மகள் 

விரும்புகிறாள். 

ஒரு துஷ்ட சகாடுனமக்கார முதலாைியிடம் நல்ல சபயர் வாங்க ஜவனலக்காரர்கள் 

பிாியப்படுகின்றனர். 

“நான் அவனிடமிருந்து ஒரு நல்ல வார்த்னதனயப் சபற விரும்புகிஜறன்.” 

குைந்னதகைின் கல்விக்கு சவைிப்பனடயாகஜவ எதிராக இருக்கும் குடும்பத்தின் சபாியவர்கள், 

அவர்கைால் ஜபாற்றப்படுகிறார்கள்.  

ஒரு நிறுவனத்னத அைிக்கும் சதாைிலாைி, முதலாைியின் அன்புக்குாியவராக இருக்கிறார். 

சதாைிலாைி செய்தது தவறு என்பனத நிரூபிக்க முதலாைி தன்னால் இயன்றவனர முயற்ெி 

செய்கிறார். 
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சபரும்பாலும் முதலாைி ஒரு ெவானலக் கற்பனன செய்துசகாண்டு, அதில் சவற்றி கினடக்கும் 

என்று நம்புகிறார். 

Iacocca-வின் முதலாைி தன்னால் இயன்றவனர முயற்ெி செய்தார், Iacocca தவறு என்று நிரூபிக்க 

மில்லியன் டாலர்வனர ஜவவு பார்ப்பதில் செலவு செய்தார். 

சவைித் தனடகனை உண்னமயில் அகற்ற விரும்பும் வக்கிர குணம் பனடத்த முதலாைியின் கீழ் 

ஜவனல செய்பவர்கள், உண்னமயில் உடனடியாக இல்லாவிடினும், ெிறிது காலத்திற்குப் பிறகு 

விலகி விடுகின்றனர். 

இத்தனகய மனிதர்கள் தமக்குக் கீழ் ஜவனல செய்பவர்கனை தவறு செய்யவும் குைறுபடி செய்யவும் 

அனுமதிப்பர். 

குடும்பத்திற்குள் இது “பாெம்” எனப்படும். 

உண்னமயில் இது ெஜகாதரன் மீதுள்ை பாெம் அல்ல, தன்னிடஜம இருக்கும் தாழ்ந்த ேீவியத்தின் 

மீதான பாெமாகும். 

இத்தனகய மனிதர்கள் எப்சபாழுதும் எங்கிருந்ஜதா ஒரு மிகப் சபாிய வாய்ப்பினனப் சபறுவர், எந்த 

ஒரு தக்க காரணமும் இன்றி இந்த ஆட்ஜெபனணக்குாிய நபர் அவர்கைது வைர்ச்ெினயக் கண்டு 

மனம் சவதும்புவார்.  

பாெம், நியாயம், மாியானத, கடனம, நற்குணம், அனுதாபம், ‘உாினம’, ஆகியனவகைாகத் 

ஜதாற்றமைிக்கும் சவைிப்புற பலவீனங்கள் ஒரு எதிாியிடம்கூட சபாறுத்துக்சகாள்ை முடியாத 

விஷயங்கைாகும். இங்கு அடுத்தவரது கர்மத்தில் ஒருவர் குறுக்கிடுவதாகவும், 

பாதிக்கப்பட்டவாிடமிருந்து கர்மம் அன்பாிடம் வந்து ஜெரும் என்றும் அன்னன கூறுகிறார். 

அாிதான ெந்தர்ப்பங்கைில் இனவ அனனத்னதயும் உள்ஜையும் சவைிஜயயும் முழுனமயாக நம்பக் 

கூடிய ஒருவர், “விஷயங்கள் எப்படி இருக்கின்றனஜவா அவற்னற அப்படிஜய நான் விரும்புகிஜறன், 

ெிறிதைவு மாற்றத்னதயும் நான் விரும்பவில்னல” என்று கூறக் ஜகட்பது ஒரு சுவாரெியமான 

பாிணாம உண்னமயாகும். 

Infinite nature of Grace 

அருைின் அைவற்ற தன்னம. 

97. “Elizabeth’s change of sentiment will be neither improbable nor faulty.” 

Darcy loved her; she never loved Darcy. 

In her scheme of things Darcy was the only source of grace for her. 

Her heart was always given to Wickham, her good behavior was given to Darcy. 

For that feeble reception, profuse grace was showered on her as grace can come down only in floods, 

infinite floods. 

In 1985 Vital Difference was written with the slogan of doubling the income. 

Our consultancy brought us tiny clients, total income was less than one million. 

Doubling the income was a far cry in 1985. 

Since then the market took it up and doubling has become the rule. 

See what happened to the Indian market. 

Almost any business doubles itself every year and the entire market is booming. 

Our own benefit was only a trickle. 

Our establishments Mere Cie, MCC have almost shrunk to nothing. 

Our farms never earned. A farm to which our ideas were given has become the most efficient in India. 

We proved to be unreceptive, perverse instruments and let in nothing. 

Through that capillary reception the entire business of the world is booming. 

Even the field of corruption has received the infinite expansion. 

The growth has changed into a boom and spread to all fields. 

Democratisation of WAAS is having widespread repercussions all over the world. 

The crazy idea is in itself less than nothing, but the response it evokes from the field is very great. 

Weather has responded for over twenty years after the initial threat of utter devastation. Only that we do 

not see. We have no eyes to see. 

His phrase is seeing, we choose not to see. 

To create entrepreneurship, to evoke Individuality from the Indian public that is incapable of it, the field’s 

response is magnificent. 

Physical Individuality responds through land value all over the country. 

Man can respond more handsomely and with gratitude. 
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His overt response is ill will with evil consequences. 

Elizabeth could not know what her problem was, nor its solution. 

In times of transition who will get what passes one’s comprehension, as it is a time of spiritual 

descent. 

At such times the minimum effort gives maximum results; maximum effort evolutionary results. 

People do not know this; when known it does not make them act. 

These are queer phenomena.  

Stopping the theft, income drops or life is lost. It is so because methods fit for lower consciousness, though 

yielding results, hurt higher consciousness. 

India is passing through a period when youth who can accomplish at the national level are being trained as 

doctors and engineers. 

No one can be accused for what he has known or what he is incapable of. 

Yet those who can become doctors and engineers are becoming auto drivers out of a triumphant choice. 

Human choice reveals its potentials in the reverse. 

In urban areas this phenomenon occasionally reveals its wonders. 

High caste men in the lowest jobs avail of such great opportunities. 

Urban centers, accomplished family culture, linguistic bent, capacity for observation, sustained work 

attract such opportunities to Men and nations. 

Two of the disciples of Sri Aurobindo wrote better English than the great masters of English prose. It 

passed unnoticed. 

Literally thousands of Men have attained high spiritual attainments. 

Their descendants are legion in number. 

Life, if tapped, yields all the best to all of them. 

A handful avails of a modicum of it. 

When the Britisher left, the Indian on the spot almost appropriated their business establishments. 

In most of them the managers looted the company as the owner could not control the opportunities. 

Now Indian life and the Indian Market open such opportunities in millions to all. 

That is the Prosperity we witness now. 

Devotees now have the highest opportunities. 

Consecration that defies 

Where Elizabeth tries in vain to think, a devotee consecrates. 

In a situation like that one loses the capacity to think or loses one’s Mental poise. 

One who finds himself, if he chooses to consecrate, he would consecrate Lydia’s situation. Such a 

consecration will defy his inner effort. 

No one knows at this point what to do, except to despair. 

Stop and imagine what Mother would want her to do. 

She would want Elizabeth to locate and consecrate her own part in the tragedy. 

It is grace if one comes to think of it and at once it moves. 

When consecration of Lydia totally defies, exhibiting utter resistance, consecration of her own part – 

charm for Wickham – at once moves inwardly. 

It results in a wide inner Silence. 

Allowing the Silence to collect in gratitude, Mother’s figure emerges inside. 

She thus installs Herself in the devotee. 

All that one has to do now is to feel a warm rich gratitude only. 

The problem that was there till then, will no longer be there. 

Instead of trying to solve any problem, the devotee must know this is a spiritual opportunity. 

The best thing for him now is to let the inner spiritual opportunity realize itself in its own fashion. 

‘Aspiration awakes in me, achieves in me all that I flame for’ is his voice. 

Silence can be Mental Silence, Emotional Silence, Spiritual Silence. 

In this case it is likely to be Psychic Silence. 

Psychic being the evolving Spirit, its silence will directly achieve inside as well as outside. 

This is an excellent opportunity to feel gratitude. 

Gratitude is the natural emotion of the Psychic. 
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Gratitude felt in psychic Silence is spiritual action. 

Spiritual action at its height can be transformation, the least being the accomplishment of the work on 

hand. 

It is Lydia’s and Wickham’s meanness that hurts her. Had she consecrated the corresponding trait in 

herself, it would be transformed into spiritual generosity. 

“எலிெசபத்தின் மஜனாபாவத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் நடக்க முடியாததும் அல்ல, தவறாைதும் 

அல்ல.” 

டார்ெி அவனைக் காதலித்தான்; ஆனால் அவஜைா அவனன ஒருஜபாதும் காதலிக்கவில்னல.  

அவனைப் சபாறுத்தவனர, டார்ெி மட்டுஜம அவளுக்கு அருைின் ஆதாரமாக விைங்கினான். 

அவளுனடய மனம் எப்சபாழுதும் விக்காமிடஜம இருந்தது, அவள் டார்ெியிடம் நல்ல விதமாக 

நடந்து சகாண்டாள். 

மிகவும் குனறவாக இருந்த அந்த ஏற்புத் திறனுக்கு, அருள் அதிக அைவில் அவள்மீது 

சபாைியப்பட்டது, ஏசனனில் அருள் சவள்ைமாகத்தான் வரும், அைவற்ற சவள்ைமாகத்தான் வரும்.  

1985-ஆம் ஆண்டு Vital Difference எனும் புத்தகம் வருமானத்னத இரட்டிப்பாக்கும் தாரக 

மந்திரத்துடன் எழுதப்பட்டது. 

நாங்கள் வைங்கிய ஆஜலாெனன ெிறிய வாடிக்னககாரர்கனை மட்டுஜம சகாண்டு வந்தது, சமாத்த 

வருமானம் ஒரு மில்லியனுக்குக் குனறவாகஜவ இருந்தது. 

1985-ஆம் ஆண்டில் வருமானத்னத இரட்டிப்பாக்குவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயமாக 

இருந்தது. 

அதிலிருந்து ெந்னத இனதக் னகயாண்டு, வருமானத்னத இரட்டிப்பாக்குவது ஒரு ெட்டமாகஜவ 

மாறிவிட்டது. 

இந்திய ெந்னதக்கு ஜநர்ந்தனதப் பார்க்க ஜவண்டும்.  

எந்த ஒரு வியாபாரமும் சபரும்பாலும் ஒவ்சவாரு வருடமும் இரண்டு மடங்காகிறது, சமாத்த 

ெந்னதயும் சபருமைவில் வைர்ந்து வருகிறது. 

நாம் சபற்ற பலன் மிகவும் குனறந்த அைவிஜலஜய இருந்தது. 

நமது நிறுவனங்கைான Mere Cie மற்றும் MCC ஆகியனவ கிட்டத்தட்ட ஒன்றுஜம இல்லாத 

நினலக்கு வந்து விட்டன. 

நமது ஜதாட்டங்கள் வருமானத்னத ஈட்டஜவயில்னல. நாம் ஜயாெனன வைங்கிய ஒரு பண்னண 

இந்தியாவிஜலஜய மிகத் திறனமயான ஒன்றாக மாறியுள்ைது.  

நமக்கு ஏற்புத் திறன் இல்னல என்பனதயும், நாம் முரண்பாடுனடய கருவிகள் என்பனதயும் நாம் 

நிரூபித்துவிட்ஜடாம், நாம் எனதயும் உள்ஜை அனுமதிக்கவில்னல. 

அந்த மிகச் ெிறிய ஏற்புத்திறனின் மூலம், உலகத்தின் வியாபாரம் முழுவதும் சபாிதாக வைர்ந்து 

வருகிறது. 

ஊைலும் அைவற்று வைர்ந்துள்ைது. 

வைர்ச்ெி சபாிதாக ஏற்றமனடந்து அனனத்துத் துனறகைிலும் பரவியுள்ைது. 

WAAS-ன் ேனநாயகமயமாக்கல் உலகம் முழுவதும் பரவலான வினைவுகனை ஏற்படுத்தி வருகிறது. 

அதன் விஜனாதமான கருத்து ஒரு விஷயஜம அல்ல, ஆனால் களத்திலிருந்து அது சவைிக்சகாண்டு 

வரும் பதில் மிகவும் உயர்ந்ததாக இருக்கிறது.  

ஆரம்ப முழு ஜபரைிவிற்குப் பிறகு காலநினல இருபது வருடங்களுக்கும் ஜமலாக நன்கு பதிலைித்து 

வந்துள்ைது. நாம்தான் அனதக் காண்பதில்னல. காண்பதற்கு நமக்குக் கண்கள் இல்னல. 

பார்க்க ஜவண்டும் என்பது பகவானது சொல், நாம் பார்க்க ஜவண்டாம் என முடிவு செய்கிஜறாம். 

சதாைில் முனனஜவானர உருவாக்க, இது இயலாத இந்தியர்கைிடம் தனித்துவத்னத உருவாக்க,  

கைத்தின் பதில் பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது. 

ேடநினல தனித்துவம் நிலத்தின் மதிப்பின் மூலம் நாடு முழுவதிலும் பதிலைிக்கிறது. 

மனிதனால் ஜமலும் அைகாகவும் நன்றியுடனும் பதிலைிக்க முடியும். 

அவனுனடய சவைிப்பனடயான பதில் தீய வினைவுகனைக் சகாண்ட சகட்ட எண்ணமாக 

இருக்கிறது. 

எலிெசபத்திற்குத் தன்னுனடய பிரச்ெினன என்ன என்றும், அதனுனடய தீர்வு என்ன என்றும் 

சதாியவில்னல. 

மாற்றம் ஏற்படும் காலங்கைில், இது ஆன்மீகம் உலகில் பரவும் காலம் என்பதால், யார் எனதப் 

சபறுவார் என்பனத எவரும் அறிவதில்னல. 

இது ஜபான்ற ெமயங்கைில் குனறந்தபட்ெ முயற்ெி அதிகபட்ெ பலனன அைிக்கிறது; அதிகபட்ெ 

முயற்ெி பாிணாமப் பலனன அைிக்கிறது. 
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இது மக்களுக்குத் சதாியாது; சதாிந்தால் அது அவர்கனைச் செயல்பட னவப்பதில்னல. 

இனவ விஜநாதமான நிகழ்வுகள் ஆகும். 

திருட்னட நிறுத்துவது வருமானத்னதக் குனறக்கிறது அல்லது உயினரப் பறிக்கிறது. தாழ்ந்த 

ேீவியத்திற்குப் சபாருந்தும் முனறகள், பலனன அைித்தாலும், உயர் ேீவியத்னதப் பாதிக்கின்றன. 

ஜதெிய அைவில் ொதிக்கக்கூடிய இனைஞர்கள் மருத்துவர்கைாகவும், சபாறியாைர்கைாகவும் 

பயிற்ெி அைிக்கப்பட்டு வரும் காலகட்டத்தில் இந்தியா இருக்கிறது. 

அவனுக்கு என்ன சதாியும் அல்லது அவனுனடய திறனம என்ன என்பனதப் பற்றி யானரயும் 

குற்றம் ொட்ட முடியாது. 

மருத்துவர்கைாகவும், சபாறியாைர்கைாகவும் ஆகக் கூடியவர்கள் அவர்களுனடய விருப்பத்தின் 

சபயாில் வண்டி ஓட்டுனர்கைாக மாறி வருகின்றனர். 

மனித விருப்பம் அதன் ஆற்றல்கனை எதிர்மனறயாக சவைிப்படுத்துகிறது. 

நகர்ப்புறங்கைில் இந்த நிகழ்வு எப்சபாழுதாவது அதன் அதிெயங்கனை சவைிப்படுத்துகிறது. 

உயர் ோதி மனிதர்கள் மிகவும் தாழ்ந்த ஜவனலகைில் இத்தனகய சபாிய வாய்ப்புகனைப் 

பயன்படுத்திக் சகாள்கின்றனர். 

நகர்ப்புற னமயங்கள், நினறவுற்ற குடும்பக் கலாச்ொரம், சமாைித் திறனம, கவனிக்கும் ஆற்றல், 

நீடித்த ஜவனல ஆகியனவ மக்களுக்கும், நாடுகளுக்கும் இதுஜபான்ற வாய்ப்புகனை 

வைங்குகின்றன. 

ஸ்ரீ அரவிந்தாின் இரண்டு ெிஷ்யர்கள் ஆங்கில உனரநனடயின் உயர்ந்த ஆெிாியர்கனைவிடச் 

ெிறந்த ஆங்கிலத் திறனம சகாண்டிருந்தனர். இது கவனிக்கப்படாமஜலஜய ஜபாயிற்று. 

உண்னமயில் ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் உயர்ந்த ஆன்மீக ெித்திகனை அனடந்துள்ைனர். 

அவர்கைது ெந்ததியினர் சபருமைவில் உள்ைனர். 

வாழ்க்னகனயச் ொியாகப் பயன்படுத்திக்சகாண்டால், அது அவர்கள் அனனவருக்கும்  

மிகச் ெிறந்தவற்னற அைிக்கிறது. 

மிகச் ெிலஜர அதில் ெிறிதைவு சபற்றுக் சகாள்கின்றனர். 

ஆங்கிஜலயர்கள் நம் நாட்னட விட்டு சவைிஜயறியஜபாது, அந்த இடத்தில் இருந்த இந்தியர்கள் 

அவர்கைது வர்த்தக நிறுவனங்கனைக் னகயகப்படுத்தினர். 

உாினமயாைர்கள் வாய்ப்புகனைக் கட்டுப்படுத்த இயலாமல் ஜபானதால், அவற்றில் 

சபரும்பாலானவற்றில் ஜமலாைர்கள் நிறுவனத்னதச் சூனறயாடினர். 

இப்சபாழுது இந்திய வாழ்வும் இந்திய ெந்னதயும் அது ஜபான்ற வாய்ப்புகனை மில்லியன் 

கணக்கில் அனனவருக்கும் வைங்குகிறது. 

இந்த சுபீட்ெத்னதஜய நாம் இப்சபாழுது காண்கிஜறாம். 

அன்பர்களுக்கு இப்சபாழுது மிகப் சபாிய வாய்ப்புகள் உள்ைன. 

எதிர்க்கும் ெமர்ப்பணம். 

எலிெசபத் ெிந்திப்பதற்கு வீணான முயற்ெி எடுக்கும் ஒரு இடத்தில் ஒரு அன்பர் ெமர்ப்பணம் 

செய்கிறார். 

அது ஜபான்ற ஒரு சூழ்நினலயில் ஒருவர் ெிந்திக்கும் திறனன இைக்கிறார் அல்லது தனது 

மனநினலனய இைக்கிறார். 

தன்னனஜய காணும் ஒருவர், ெமர்ப்பணம் செய்ய விரும்பினால், லிடியாவின் நினலனமனயச் 

ெமர்ப்பணம் செய்வார். அத்தனகய ஒரு ெமர்ப்பணம் அவரது அக முயற்ெிக்கு அப்பாற்பட்டதாக 

இருக்கும். 

இந்தக் கட்டத்தில் என்ன செய்ய ஜவண்டும் என்று ஒருவருக்கும் சதாியாது, கவனலப்பட மட்டுஜம 

முடியும். 

அந்த இடத்தில் செயல்படுவனத நிறுத்தி, அன்னன அவள் என்ன செய்ய ஜவண்டும் என 

விரும்புவார் என்பனதக் கற்பனன செய்து பார்க்கலாம். 

இந்தப் ஜபராபத்தில் எலிெசபத்தின் பங்கு என்ன என்று அவள் கண்டுபிடித்து, அனதச் ெமர்ப்பணம் 

செய்வனதஜய அன்னன விரும்புவார். 

இனத நினனத்துப் பார்த்தால், அது நினறஜவறிைால், அது அருைாகும். 

லிடியாவின் ெமர்ப்பணம் பலனன அைிக்காமல் முழுனமயான எதிர்ப்னப சவைிப்படுத்தும்ஜபாது, 

எலிெசபத்தின் ெமர்ப்பணம் - விக்காம் மீதுள்ை ஈர்ப்பு - உடனடியாக அகத்னத ஜநாக்கி நகருகிறது. 

இது ஒரு பரந்த அக சமௌனத்னத அைிக்கிறது. 

சமௌனம் நன்றி உணர்வாக அகத்தில் ஜெர அனுமதிக்கப்படும்சபாழுது, அன்னனயின் திருவுருவம் 

மனதில் எழுகிறது. 

அன்னன இவ்வாறு தன்னனஜய அன்பர்கைின் மனதில் பிரதிஷ்னட செய்து சகாள்கிறார். 
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இப்சபாழுது ஒருவர் செய்யஜவண்டியது ஒரு செறிவான நன்றியுணர்னவ உணர்வஜத ஆகும். 

அதுவனர அங்கிருந்த பிரச்ெினன இனி அங்கு இருக்காது. 

எந்த ஒரு பிரச்ெினனனயயும் தீர்க்க முயலுவதற்குப் பதிலாக, இது ஒரு ஆன்மீக வாய்ப்பு என்பனத 

அன்பர் சதாிந்துசகாள்ை ஜவண்டும். 

அந்த அக ஆன்மீக வாய்ப்பினன அதன் பாணியிஜல பலனைிக்க அனுமதிப்பஜத அவர் செய்ய 

ஜவண்டிய ெிறந்த விஷயமாகும். 

‘ஆர்வம் என்னுள் விைிப்புறுகிறது, நான் விரும்பும் அனனத்னதயும் என்னுள் ொதிக்கிறது’ என்பது 

அவரது குரல். 

சமௌனம், மனதின் சமௌனமாகவும், உணர்ச்ெியின் சமௌனமாகவும் ஆன்மீக சமௌனமாகவும் 

இருக்கலாம். 

இங்கு இது னெத்திய புருஷனின் சமௌனமாக இருக்கும். 

னெத்திய புருஷன் சவைிவரும் ஆன்மாவாக இருப்பதால், அதன் சமௌனம் அகம், புறம் 

இரண்டிலும் ஜநரடியாகச் ொதிக்கும். 

நன்றினய உணர்வதற்கு இது ஒரு மிகச் ெிறந்த ெந்தர்ப்பமாகும். 

நன்றி உணர்வு னெத்திய புருஷனின் இயல்பான உணர்ச்ெி ஆகும். 

னெத்திய சமௌனத்தில் உணரப்படும் நன்றி ஆன்மீகச் செயலாகும். 

ஆன்மீகச் செயல், அதன் உச்ெத்தில் திருவுருமாற்றமாக இருக்கலாம், குனறந்த பட்ெம் 

னகயிலிருக்கும் ஜவனலனய நினறஜவற்றுவதாக இருக்கலாம். 

லிடியா மற்றும் விக்காமின் அற்பத்தனஜம அவனைத் துன்புறுத்துகிறது. அதன் சதாடர்புனடய 

தன்னுள் இருக்கும் ஒரு குணத்னத அவள் ெமர்ப்பணம் செய்திருந்தால், அது ஆன்மீகப் 

சபருந்தன்னமயாக திருவுருமாறியிருக்கும். 

Supramental view of Life 

வாழ்வின் மீதாை ெத்திய ேீவியப் பார்னவ. 

98. “If otherwise, if the regard springing from sources is unreasonable or unnatural...” 

They are true and lasting and she is right. 

The two conditions Jane Austen refers to are the experiences of the world. 

What is new, unheard of by the world is his response to her abuse. 

After the abuse, he responded extraordinarily by wishing her family well. 

Inwardly, he said later two things, 1) Her words were too true and that 2) She was innocent. 

Only a Buddha could feel it. Even he may not bring himself to say it. 

His Mind at that moment had the Supramental view. 

Is it possible for us to imagine his Mind? 

From what Mental stance could he do so? 

What was that frame of Mind or term of reference? 

Where in the world literature can we find a parallel? 

The Spiritual truth of Supramental life is she was innocent. 

In fact, she said at that moment the evil genius came out and she enjoyed it. 

Now can we put our Mind in that frame about any incident in our life? 

A devotee must be able to do so. It is more than the other Man’s point of view. 

A bad character in his own Mind acts to cheat. Even he would not approve of it. 

Not from the other Man’s point of view, but from life’s point of view, it is right to restore 

equilibrium, not to be moral, right, ethical. 

Even the Vedas calls such women evil in themselves. 

Darcy goes beyond the Vedas, finds innocence in it and beyond that he finds her, dearest, loveliest. It is no 

infatuation. There is nothing in her, she declares so, for him to adore or be infatuated with. 

Still, it is the great spiritual Supramental Truth, self-evident to Truth consciousness. 

Whatever it is in the story, for us devotees it is a golden truth, worth practicing in toto. 

He who can do so in an innocuous event does make a beginning. 

He becomes successful if his Mind relates, emotions expands, and his sensitivity acts in the very opposite 

way. 

We find it in servile snobs any number of times. 

That, of course, lets us know the phenomenon is, after all, possible. 

The truth is Mind does not pardon a Man who hurt you decades ago even when you see the positive results 
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later. 

Emotions are bitter, sensitivity is as before. 

These are about trifles when later they proved to be god’s gifts. 

But those things are valid to victims of communal troubles who witnessed their children tossed up into the 

air and received at bayonet ends. 

As long as it is possible at any level, the Man has performed a miracle. 

A treacherous friend, an unfaithful husband, a humiliating critic when looked at after years would have 

brought cardinal highest benefits. This is possible. 

It is true that Elizabeth had the softest corner for Wickham after the elopement. 

He was so charming that she could not send him to Newcastle without one more parting spell of charm – 

for her it was Darshan. 

Her only regret was she could not go away with him to Newcastle instead of Lydia. 

Sincere inner examination will reveal to anyone that he is exactly like Elizabeth. 

One who borrowed 2000 rupees 50 years before never returned it, forgot and NOW, as a direct result 2000 

crores of rupees has been earned. He is able to trace the limits of benefit that is grace, but the heart longs 

for that 2000 rupees only. 

One who cheated me of my profits on 10, 000 rupee investment directly led to another’s 100, 000 rupee 

investment which multiplied thirty times which the owner refused to own. 

Still I cannot pardon the one who cheated me of my earlier profits. 

The devotee who locates an incident in his life and comes to this knowledge, if he stays there NON-stop 

calling, the offending element in him will, of course, be transformed when he persists. 

There are milder cases. 

The dark imperative He talks of are like the child on the bayonet’s tip which can only be 

transformed by the Supramental descent. 

We must be able to do at least as much as Darcy did. 

He conferred on her Pemberley. 

He received her ‘love’ which she did not feel for him. 

Man must win his Mind over and if possible the emotions and seek the calling to transform the sensitivity. 

One can resort to calling even to conquer the Mind, but it is a poor show, though it is better than doing 

nothing, letting it rankle inside. 

Tenth Man and Intellectuality 

Even her reasonable and natural regard is powerless. 

Power comes from knowledge which exists at all levels of our being. 

It is possible to construct a scale of ten levels or even hundred levels if serious research is undertaken. Of 

course the levels one to nine are there for us to start with.  

Unless a well-defined distinct formula is given with a striking life example, no purpose will be served. To 

start with 1) Tenth Man, 2) Broken pencil, 3) Copernicus, 4) Intellectuality and 5) Human centered whole 

can serve as an outline. 

Each is a level of knowledge evaluated from below and a superstition done so from above. 

Each level effectively prevents one from seeing the opportunities at the farther levels. 

One in a certain level courts disaster if he acts in the next higher level. 

Discrimination at earlier stages decides where one finishes. Differences of perspective are so varied, as 

a voter and a cabinet minister. 

All these levels are of vast significance for social progress. Society is structured. Early entry is effectively 

decisive. 

The real infinity of opportunity lies outside the structure of society which creates a genius out of a 

professor; a general out of an athletic captain, a Dumas out of a journalist, a Shakespeare out of a good 

student of poetry. 

One who can earn for all his extended joint family happily, if he has pulled himself out of the structure can 

enhance the social wealth of the country raising her from a low income to high income country. 

The energy to found a nation will be enough to create a cultured family from an illiterate rural 

unsophisticated family. 
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Asoka’s energy to eschew war is enough to run an extended joint family where everyone enjoys freedom 

of action and thought. 

A selfless Man affectionately serving the cause of an utterly selfish Man all his life does not know his 

energies are enough to found several national institutions. 

Fads contain negatively an ocean of energies enough to make the community over which he presides rich 

and affluent. 

Evolution of one single legal code contains the energies of several wars. 

Organism evolving out of Organisation  

The freedom of Mr. Bennet, the energy of Mrs. Bennet, in the context of society with the goal of marriage, 

through expansive extravagance produced in the next generation Lizzy -- Self-giving selfless energy of 

cheerful liveliness unbound by social limitations. As the law of dualities required, Lydia, a selfish, self-

oblivious, pure energy of dissipation regardless of the social limitation of marriage was created by 

the charm of falsehood of Wickham. 

This is social evolution through transformation of values. 

Indian culture is spiritual where the Rishi lays down the laws of life. 

To discover the Spirit in life by the skills of spirit – values – is the aim. 

Shakespeare in declaring Frailty, thy name is woman, told us the truth of smallness seeking efficient 

accomplishment in the vital plane. 

Spiritual life aims at its counterpart. 

Chastity, thy name is wife is the ideal that Indian women sought and lived. 

Frailty is of the body, chastity is of the Mind. 

Supermind offers universally what Mind offered individually. 

Mrs. Bennet is a dynamo of energy of low consciousness. 

Her aim is the marriage of her daughters. 

But she adds to it, social ambition for affluence – aristocracy. 

She is attached, as the law requires, to her last child Lydia. 

Lydia accomplishes her mother’s ambition outside the society as pure enjoyment of the physical for its 

own sake. 

Wickham is the fit instrument of vital charm devoid of principles or values or even aims. 

His is the momentary enjoyment. 

Dissipation is the strategy for momentary enjoyment of high intensity – gambling is the field. 

Georgiana’s wealth, Lydia’s health are fit resources for him. 

Lizzy is the key mover with whom Wickham starts. 

Darcy transforming his pride restores the social balance of reputation within the Society for the sake of his 

love. 

Organism evolving from Organisation 

The comments up to page 246 in the Book have created a body of knowledge where the theme of 

organisation maturing into live subtle organism can be spelt out. As an opening remark some random 

thoughts are mentioned. It is possible to use any fiction, here Pride and Prejudice to comprehend the wider 

process of social organisations forming and evolving into live social organisms as the basis for the 

Supramental consciousness evolving. 

Law is the Mantra of society outgrowing violence into Reason. 

Mantra, He says, is a blend of three intensities of rhythmic movement,  

verbal formation in harmony with thought substance and the soul’s vision of life. 

Ego is ignorance seeking self-experience in Self-consciousness – Time. 

Purusha is knowledge seeking Self-experience in Self-consciousness in Timeless universality. 

Consciousness seeking Self-experience in Self-Existence in the simultaneous Time is Ishwara in Cosmic 

Consciousness. 

Money is the social power market has created for social development. 

Individuality is the psychological power of the Society that confers on the Individual all the power of the 

social organism for any purpose he may choose on an analogy of Mantra in the language. 

Individuality is the character of Personality. 
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All these principles are equally true in the human body’s energies. 

A knowledge of them fully codified abolishes disease and allows the individual to organise his health at 

any level of his choice even in the present human body. 

Temperament is the organization of life forces in the human functioning. 

Life Response is the ready echo of Life to the stirrings of temperament. 

In Pride and Prejudice Jane Austen touches upon the reality of self-determination in Freedom overcoming 

the social determinism as well as the Indian belief in karma. 

Mathematics 

Artistic Sciences Academy 

Mathematics is the Queen of Sciences. 

Every truth of life can be exactly represented by mathematics. 

Even numbers can do it precisely. 

The decimal system of numbers, originally invented in India, has brought all life on earth, as they have 

adopted it, within its symbolic scope. 

Ramanujam said Zero is God, Infinity is creation. 

Mathematics, as any other symbol, can be creative in social development. 

This applies particularly to language and education and generally to any system invented – transport, 

communication, thought, experience. 

Creation is God’s experience. 

Social life is Man’s experience. He remains creative here forever. 

The Vedas and Upanishads have given us the system and symbol of Sachchidananda. 

Sri Aurobindo have given us The Hour of God and The Life Divine, a symbolic representation of Ideas 

into which we can grow. 

Apart from the construction of the story of Dr. Thorne, we can still say Dr. Thorne, by his intensely lived 

value system created enormous wealth to Mary and more than that power that subdued all pseudo 

aristocrats. 

The failures and resistances devotees meet are a measure of their future possibilities. 

It is easier to create those possibilities than to define them, a growth into Mind with respect to this 

experience. 

Nostalgia crushes negatively, but can be positively creative widening the amplitude of experience. 

Only the monetarists in economics have availed of the services of mathematics – negatively – but life has 

not drawn upon its creative potentials yet. 

Auguste Comte was prophetic in anticipating thirty seven million Newtons. 

It appears to be an immediate possibility in every direction. 

Should one reach knowledge starting from Math-based subjects, one can reach an Academy of Artistic 

Sciences, if not Scientific Arts. 

“இல்னலசயனில், ஆதாரமான இடங்கைிலிருந்து எழும் மாியானத நியாயமற்றதாகவும், 

செயற்னகயாகவும் இருந்தால்…” 

அனவ உண்னமயானனவ, மற்றும் நீடித்திருப்பனவ, அவள் சொல்வது ொிதான். 

ஜேன் ஆஸ்டின் குறிப்பிடும் இரண்டு நினலனமகள் உலக அனுபவங்கஜை ஆகும். 

அவளுனடய நிந்தனனனய அவன் எதிர்சகாண்ட விதம் மட்டுஜம புதியது, உலகம் 

ஜகள்விப்படாதது.  

நிந்தனனக்குப் பிறகு, அவளுனடய குடும்பத்தின் நலனன அவன் விரும்பியது ஒரு அொதாரணமான 

நடத்னதயாகும். 

தனக்குள் அவன் பின்னர் இரண்டு விஷயங்கனைக் கூறிக் சகாண்டான், 1) அவளுனடய 

வார்த்னதகள் மிகவும் உண்னமயானனவ 2) அவள் தவறு செய்யவில்னல.  

ஒரு புத்தரால் மட்டுஜம இனத உணர முடியும். அவரால்கூட இனதக் கூற முடியாமல் இருக்கலாம். 

டார்ெியின் மனம் அச்ெமயத்தில் ெத்திய ேீவியப் பார்னவனயக் சகாண்டிருந்தது. 

அவனுனடய மனனத நம்மால் கற்பனன செய்து பார்க்க முடியுமா? 

எந்த மன நினலயிலிருந்து அவனால் அவ்வாறு நடந்துசகாள்ை முடியும்? 

அந்த மனநினல என்ன, அல்லது எதனால் அவ்வாறு நடந்து சகாண்டான்? 

உலக இலக்கியத்தில் இதற்கு இனணயான ஒன்னற ஜவசறங்கு நாம் காண முடியும்.? 

ெத்திய ேீவிய வாழ்வின் ஆன்மீக உண்னம அவள் தவறு எதுவும் செய்யவில்னல என்பதுதான். 
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உண்னமயில், அத்தருணத்தில் தீனம நினறந்த ஜமதனம சவைி வந்ததாகவும், தான் அனத 

மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவித்தாகவும் அவள் கூறினாள். 

இப்சபாழுது நம் வாழ்க்னகயில் ஏஜதனும் ஒரு ெம்பவம் குறித்து நம்னம அந்த மன நினலயில் 

னவத்துப் பார்க்க முடியுமா? 

ஒரு அன்பரால் இனதச் செய்ய முடிய ஜவண்டும். அடுத்தவர் கண்ஜணாட்டத்னதக் காட்டிலும் இது 

சபாியது. 

ஜமாெமான குணமுனடய ஒருவர் அவரது மனதில் ஏமாற்ற முற்படுகிறார். அவராலும்கூட இனத 

ஒப்புக்சகாள்ை முடியாது. 

அடுத்தவர் கண்ஜணாட்டத்திலிருந்து அல்லாமல், வாழ்வின் கண்ஜணாட்டத்திலிருந்து, ெமநினலனய 

மீட்சடடுப்பது ொியாகும்.  

இத்தனகய சபண்மணிகனை ஜவதமும் தீங்கானவர்கள் என்று அனைக்கிறது.  

டார்ெி ஜவதங்கனையும் தாண்டிச் செல்கிறான், அவைிடம் அப்பாவித்தனத்னதக் காண்கிறான், 

இனதயும் தாண்டி அவள் அருனமயானவள், அைகானவள் என்பனதயும் பார்க்கிறான். இது காதல் 

மயக்கம் அல்ல. அவன் தன்னனப் ஜபாற்றஜவா அல்லது ஜமாகம் சகாள்ளும் வண்ணஜமா 

தன்னிடம் எதுவுமில்னல என்று அவள் கூறுகிறாள். 

இருப்பினும், இது மிகவும் உயர்ந்த ஆன்மீக ெத்திய ேீவிய உண்னமயாகும், உண்னமயான 

ேீவியத்திற்கு சவைிப்பனடயாகத் சதாியும் உண்னமயாகும்.  

இக்கனதயில் எப்படி இருப்பினும் அது நமக்கு ஒரு உயர்ந்த உண்னம ஆகும், முழுனமயாகப் 

பின்பற்றத்தக்கது. 

ஒரு தீங்கற்ற நிகழ்வில் அவ்வாறு செய்யக்கூடியவர் ஒரு சதாடக்கத்னத உருவாக்குகிறார். 

அவருனடய மனம் சதாடர்புசகாண்டால், உணர்ச்ெிகள் விொலமனடந்தால், மனவுணர்வுகள் 

ஜநர்மாறான தினெயில் செயல்பட்டால் அவர் சவற்றி சபறுகிறார். 

அடினமத்தனம் நினறந்த குனைபவர்கைிடம் பல முனற நாம் இனதக் காண்கிஜறாம். 

இந்த நிகழ்வு ொத்தியமானது என்பனத அது நமக்குத் சதாியப்படுத்துகிறது. 

பல வருடங்களுக்கு முன்பு நம்னமக் காயப்படுத்திய ஒருவனன, ஜநர்மனறயானப் பலன்கனை நாம் 

பார்க்கும்பபாதும்கூட, மனம் அவனன மன்னிப்பதில்னல என்பஜத உண்னம. 

உணர்ச்ெிகள் கெப்பானனவ, மனவுணர்வு முன்பு ஜபாலஜவ உள்ைது. 

பின்னர் இனவ கடவுைின் பாிசுகள் என்று சதாியும்ஜபாது இனவ மிக அற்பமான விஷயங்கைாக 

உள்ளை. 

ஆனால் தங்கைது குைந்னதகள் தூக்கி எறியப்பட்டு கத்தி முனனயில் சபறப்பட்டனதக் கண்ணுற்ற 

வகுப்புவாத கலவரங்கைில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் ஏற்கத்தக்கதாக இருக்கும்.  

எந்த ஒரு நினலயிலும் இது ொத்தியமாகும்வனர, மனிதன் ஒரு அதிெயத்னத நிகழ்த்தியுள்ைான். 

நம்பிக்னகத் துஜராகம் இனைத்த ஒரு நண்பன், விசுவாெமற்ற ஒரு கணவன், அவமானப்படுத்தும் 

ஒரு விமர்ெகர் ஆகிஜயானரப் பல வருடங்களுக்குப் பிறகு நினனத்துப் பார்த்தால் அவர்கள் 

ெிறப்பான மிகப் சபாிய நன்னமகனைஜய அைித்திருப்பனதக் காணலாம். இது ொத்தியம். 

ஓடிப்ஜபான நிகழ்விற்குப் பிறகும் விக்காமிடம் ஒரு சமன்னமயான உணர்வு எலிெசபத்திற்கு 

இருந்தது உண்னம. 

அவனன ஒரு முனற பார்க்காமல் நியூகாெிலுக்கு அனுப்ப அவளுக்கு மனம் வராத அைவிற்கு அவன் 

அவ்வைவு கவர்ச்ெிகரமாக இருந்தான்- அது அவளுக்கு ஒரு தாிெனமாக இருந்தது. 

லிடியாவிற்குப் பதிலாக தன்னால் அவனுடன் நியூகாெிலுக்குப் ஜபாக முடியவில்னலஜய 

என்பதுதான் அவைது ஒஜர வருத்தமாக இருந்தது. 

ஜநர்னமயான அக பாிஜொதனன, அவன் எலிெசபத்னதப் ஜபாலஜவ இருக்கிறான் என்பனத 

எவருக்கும் சவைிப்படுத்தும். 

ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு இரண்டாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கியவர் அனத திருப்பிக் 

சகாடுக்கஜவயில்னல, மறந்துவிட்டிருந்தார், இப்சபாழுது அதன் ஒரு ஜநரடிப் பலனாக 

இரண்டாயிரம் ஜகாடி ெம்பாதித்துள்ைார். அருள் எனும் ரூபத்தில் வந்த நன்னமயின் வரம்பினன 

அவரால் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது, ஆனால் அவரது உள்ைஜமா அந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு 

மட்டுஜம ஏங்குகிறது. 

10, 000 ரூபாய் முதலீட்டின் இலாபத்னத எனக்கு ஏமாற்றியவர் ஜநரடியாக மற்சறாருவாின் 100,000 

ரூபாய் முதலீட்டிற்கு வைிவகுத்தார். இது முப்பது மடங்காகப் சபருகியது, ஆனால் இதன் 

உாினமயாைர் இனதப் சபற்றுக்சகாள்ை மறுத்துவிட்டார். 

ஆனால் என்னுனடய முந்னதய இலாபத்னத ஏமாற்றியவனர என்னால் இன்னமும் மன்னிக்க 

முடியாது. 
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தனது வாழ்க்னகயில் ஒரு நிகழ்னவக் கண்டுபிடித்து இந்த அறினவப் சபறும் அன்பர் ஒருவர், அங்கு 

இனடவிடாது அன்னனனய அனைத்தால், அவருள் இருக்கும் துன்புறுத்தும் விஷயம், சதாடர்ந்து 

வலியுறுத்தும்சபாழுது திருவுருமாறும். 

இனதக்காட்டிலும் ஜலொன ெில விஷயங்கள் உள்ைன. 

பகவான் ஜபசும் இருண்ட தவிர்க்க முடியாதனவ, கத்தி முனனயில் இருக்கும் குைந்னதனயப் 

ஜபான்றனவயாகும், இனவ ெத்திய ேீவிய ெக்தியால் மட்டுஜம திருவுருமாற்றப்பட முடியும். 

டார்ெி செய்த அைவிற்காவது நம்மால் செய்ய முடிய ஜவண்டும். 

அவன் எலிெசபத்திற்குப் சபம்பர்லினய அைித்தான். 

அவன் மீது அவளுக்கு இல்லாத அவளுனடய காதனல அவன் சபற்றுக்சகாண்டான். 

மனிதன் தனது மனனத சவல்ல ஜவண்டும், முடிந்தால் உணர்ச்ெிகனை சவன்று, மனவுணர்வுகனை 

திருவுருமாற்ற அனைப்னப நாட ஜவண்டும். மனனத சவல்வதற்கும் ஒருவர் அனைப்னப 

ஜமற்சகாள்ைலாம். இது அவ்வைவு உயர்ந்ததல்ல. ஆனால், அதனால் மன உறுத்தல் ஏற்பட்டு, 

எதுவும் செய்யாமல் இருப்பனதக் காட்டிலும் இது ஜமலானது. 

பத்தாவது மனிதன் மற்றும் அறிவுத் திறன். 

அவளுனடய நியாயமான மற்றும் இயல்பான மாியானதகூட ெக்தியற்று உள்ைது. 

நமது ேீவனின் எல்லா நினலகைிலும் இருக்கும் அறிவிலிருந்து ெக்தி வருகிறது. 

தீவிர ஆராய்ச்ெினய ஜமற்சகாண்டால் பத்து நினலகள் சகாண்ட அல்லது நூறு நினலகனைக் 

சகாண்ட ஒரு அைவுஜகானலக்கூட கட்டனமக்க முடியும். நிச்ெயமாக நாம் ஆரம்பிப்பதற்கு நம்மிடம் 

ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது நினலகள் வனர உள்ைன.  

நன்கு வனரயறுக்கப்பட்ட தனித்துவமான ஒரு ெிறந்த உதாரணத்துடன் ஒரு சூத்திரம் 

வைங்கப்பட்டாலன்றி எந்த ஒரு ஜநாக்கமும் நினறஜவறாது. ஆரம்பிப்பதற்கு 1) பத்தாவது மனிதன் 

2) உனடந்த எழுதுஜகால் 3) ஜகாபர்னிகஸ் 4) அறிவுத் திறன், 5) மனித னமயத்தின் முழுனம 

ஆகியனவ உதவும்.  

ஒவ்சவான்றும் கீைிருந்து மதிப்பிடப்படும் ஒரு அறிவின் நினலயாகவும், ஜமலிருந்து அவ்வாறு 

செய்யப்படும் ஒரு மூடநம்பிக்னகயாகவும் உள்ைது. 

ஒவ்சவாரு நினலயும் அடுத்தடுத்த நினலகைில் உள்ை வாய்ப்பினன ஒருவர் காண்பனதத் திறம்படத் 

தடுக்கிறது. 

ஒரு குறிப்பிட்ட நினலயில் இருக்கும் ஒருவர் அடுத்த உயர் நினலயில் செயல்படும்சபாழுது 

ஆபத்னத வரவனைத்துக் சகாள்கிறார். 

முந்னதய நினலகைின் பாகுபாடு எங்கு ஒருவர் முடிக்கிறார் என்பனதத் தீர்மானிக்கிறது. ஒரு 

வாக்காைருக்கும் அனமச்ெருக்கும் இருப்பதுஜபால பார்னவயில் உள்ை ஜவறுபாடுகள் மிகவும் 

மாறுபட்டனவ. 

இந்த எல்லா நினலகளும் ெமூக முன்ஜனற்றத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானனவ. ெமூகம் 

கட்டனமக்கப்பட்டுள்ைது. ஆரம்ப நுனைவு திறம்பட உறுதியானது. 

உண்னமயான அைவற்ற வாய்ப்பு ஒரு ஜபராெிாியனர ஒரு ஜமனதயாகவும், ஒரு வலுவான ஜபார் 

வீரனன ஒரு ஜபார் தைபதியாகவும், ஒரு பத்திாினகயாைனன ஒரு அசலக்ொண்டர் டூமாஸ் ஆகவும், 

கவினத எழுதும் ஒரு ெிறந்த மாணவனன ஒரு ஜஷக்ஸ்பியராகவும் உருவாக்கும் ெமூகக் 

கட்டனமப்பிற்கு சவைிஜய உள்ைது. 

தன்னுனடய விாிவான கூட்டுக் குடும்பத்திற்காக மகிழ்ச்ெியுடன் ெம்பாதிக்கக் கூடிய ஒருவர், அந்த 

அனமப்பிலிருந்து தன்னன சவைிஜய சகாண்டுவந்தால், நாட்டின் ெமூகச் செல்வத்னத, குனறந்த 

வருமானத்திலிருந்து அதிக வருமானம் சகாண்ட நாடாக ஜமம்படுத்தலாம். 

ஒரு நாட்னட உருவாக்கத் ஜதனவப்படும் ெக்தி, கல்வி அறிவில்லாத நாகாிகமற்ற கிராமப்புற 

குடும்பத்னத ஒரு பண்பான குடும்பமாக உருவாக்கப் ஜபாதுமானது. 

ஜபானரத் தவிர்க்க அஜொகருக்குத் ஜதனவப்பட்ட ெக்தி, அனனவரும் செயல் மற்றும் எண்ணத்தின் 

சுதந்திரத்னத அனுபவிக்கும் ஒரு விாிவான கூட்டுக் குடும்பத்னத வைிநடத்தப் ஜபாதுமானதாக 

இருக்கும்.  

முழுனமயான சுயநலம் சகாண்ட மனிதனுக்கு, வாழ்நாள் முழுவதும் ஜெனவ செய்து வரும் ஒரு 

தன்னலமற்ற மனிதனுக்கு, தனது ெக்தி பல்ஜவறு ஜதெீய நிறுவனங்கனை நிர்மாணிக்கப் 

ஜபாதுமானது எனத் சதாியாது.  

ஒருவன் தனலனமத் தாங்கும் ெமுதாயத்னத, செல்வந்தர்கைாகவும், செைிப்பானவர்கைாகவும் 

மாற்றப் ஜபாதுமான கடலைவு ெக்தினய, அர்த்தமற்ற சகாள்னககள் எதிர்மனறயாகக் 

சகாண்டுள்ைன. 

ஒரு ஒற்னறச் ெட்டக் குறியீட்டின் பாிணாமம் பல ஜபார்கைின் ெக்தினயக் சகாண்டுள்ைது. 
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அனமப்பிலிருந்து சவைிவரும் உயிாினம்.  

திரு சபன்னட்டின் சுதந்திரமும், திருமதி சபன்னட்டின் ெக்தியும், திருமணத்னதக் குறிக்ஜகாைாகக் 

சகாண்ட ெமூகச் சூைலில், அடுத்த தனலமுனறதயச் ொர்ந்த எலிெசபத்திடம், தாராைமாக, ெமூக 

வரம்புகைால் கட்டுப்படுத்தப்படாத ெந்ஜதாஷமான கலகலப்பாை தன்னலமற்ற சுய அர்ப்பணத்னத 

உருவாக்கியது. இரட்னடகைின் ெட்டத்திற்குத் ஜதனவப்படுவது ஜபால், சுயநலம் சகாண்ட, 

தன்னன அறியாத, திருமணத்தின் ெமூக வரம்பினனப் சபாருட்படுத்தாது அைிச்ொட்டியம் செய்யும் 

முழுனமயான ெக்தினயக் சகாண்ட லிடியா, விக்காமின் சபாய்னமயின் கவர்ச்ெியால் 

உருவாக்கப்பட்டாள்.  

இது பண்புகைின் திருவுருமாற்றத்தின் மூலம் ஏற்படும் ெமூகப் பாிணாமமாகும். 

ாிஷிகைால் வாழ்வின் ெட்டங்கள் வகுக்கப்படும் இந்தியக் கலாச்ொரம் ஆன்மீகமயமானது. 

ஆன்மாவின் திறனமகைான பண்புகைின் மூலம் வாழ்வில் ஆன்மானவக் கண்டுபிடிப்பஜத 

குறிக்ஜகாைாகும். 

‘சமன்னமஜய, உன் சபயர்தான் சபண்ஜணா’ என்று கூறிய ஜஷக்ஸ்பியர், உணர்வு நினலயில் 

திறனமயான ொதனனனய நாடும் அற்பத்தனத்தின் உண்னமனய நமக்குக் கூறியுள்ைார். 

ஆன்மீக வாழ்வு இதன் எதிரான பகுதினய இலக்காகக் சகாண்டுள்ைது. 

‘கற்ஜப, உன் சபயர்தான் மனனவிஜயா’ என்பனதத்தான் இந்தியப் சபண்மணிகள் நாடினர், 

அதன்படி வாழ்ந்தனர்.  

சமன்னம உடலுக்குாியது, கற்பு மனதிற்குாியது. 

தனிப்பட்ட முனறயில் மனம் வைங்கியனத ெத்திய ேீவியம் பிரபஞ்ெம் முழுவதற்கும் வைங்குகிறது. 

திருமதி சபன்னட் தாழ்ந்த ேீவியத்தின் ஆற்றல் மிகுந்த ெக்தி ஆவாள். 

அவைது குறிக்ஜகாள் மகள்கைின் திருமணஜமயாகும். 

ஆனால் அவள் அதனுடன் ெமூகாீதியான ஆனெயான வைமான வாழ்க்னகனயயும் ஜெர்த்துக் 

சகாள்கிறாள்.  

இயல்பாை முதறயில் அவள் தன்னுனடய கனடெிக் குைந்னதயான லிடியாவிடம் அதிகம் பற்று 

சகாண்டிருக்கிறாள். 

லிடியா தன்னுனடய தாயாாின் ஆனெனய, உடலின் ெந்ஜதாஷத்திற்காகஜவ ெமூகத்திற்கு சவைிஜய 

நினறஜவற்றிக் சகாள்கிறாள். 

எந்த வித சகாள்னககஜைா, பண்புகஜைா அல்லது குறிக்ஜகாள்கஜைா இல்லாத உணர்வுாீதியான 

கவர்ச்ெிக்கு விக்காம் ஒரு சபாருத்தமான கருவியாவான். 

அவனுனடயது க்ஷண ஜநர ெந்ஜதாஷஜம. 

அைிச்ொட்டியம் அதிக தீவிரமான க்ஷண ஜநர ெந்ஜதாஷத்தின் உபாயம் ஆகும்—சூதாட்டம் அதன் 

கைமாகும். 

ோர்ேியானாவின் செல்வமும் லிடியாவின் ஜதக ஆஜராக்கியமும் அவனுக்குப் சபாருத்தமான 

ஆதாரங்கைாகும். 

முக்கிய ஆதாரமாக விைங்கிய எலிெசபத்திடமிருந்து இனத அவன் ஆரம்பிக்கிறான். 

டார்ெி அவனது கர்வத்னதத் திருவுருமாற்றியது அவனுனடய காதலுக்காக ெமூகத்திற்குள் ெமூக 

நற்சபயாின் ெமநினலனய மீட்சடடுக்கிறது. 

அனமப்பிலிருந்து உருவாகும் உயிாினம். 

அனமப்பின் கருப்சபாருள் ேீவனுள்ை சூட்சுமமான உயிாினமாக முதிர்ச்ெி அனடவது பற்றிய 

அறினவ, இப் புத்தகத்தின் பக்கம் 246 வனர உள்ை கருத்துகள் உருவாக்கியுள்ைன. ஒரு சதாடக்கக் 

கருத்தாக ெில சதாடர்பற்ற எண்ணங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன. ெத்திய ேீவியம் சவைிவருவதற்கு 

அடித்தைமாக, ேீவனுள்ை ெமூக உயிாினங்கைாக, ஜதான்றியும், பாிணமித்தும் வரும் ெமூக 

அனமப்புகைின் பரந்த செயல்முனறகனைப் புாிந்துசகாள்ை எந்த ஒரு கனதனயயும் பயன்படுத்திக் 

சகாள்ைலாம், இங்கு ‘Pride and Prejudice’ பயன்படுத்திக் சகாள்ைப்பட்டுள்ைது. 

வன்முனறனய அறிவாக மாற்றுவதற்கு ெமூகத்திற்கு ெட்டம் ஒரு மந்திரமாக உள்ைது. 

தாை இயக்கம், எண்ணத்தின் ொரத்துடன் இனணந்த சொற்கைின் உருவாக்கம், மற்றும் 

வாழ்னவப்பற்றிய ஆன்மாவின் பார்னவ ஆகிய மூன்று தீவிரங்கைின் கலனவஜய மந்திரம் என 

பகவான் கூறியுள்ைார். 

சுய ேீவியத்தின்– காலத்தில் - சுய அனுபவத்னத நாடும் அறியானமஜய அகந்னதயாகும். 

புருஷா, உலகைாவிய காலமின்னமயில் சுய ேீவியத்தில் சுய அனுபவத்னத நாடும் ஞானம்.  

மூன்றாம் நினலக் காலத்தில் ேீவியம் சுய இருப்பில் சுய அனுபவத்னத நாடுவது பிரபஞ்ெ 

ேீவியத்திலுள்ை ஈஸ்வரன் ஆகும். 

பணம் ெமூகத்தின் வைர்ச்ெிக்காக ெந்னத உருவாக்கிய ெமூக ெக்தி ஆகும். 
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தனித்துவம் ெமூகத்தின் மஜனாாீதியான ெக்தியாகும், சமாைியில் மந்திரத்தின் ஒரு ஒப்புவனம மீது 

மனிதன் ஜதர்ந்சதடுக்கும் எந்த ஒரு ஜநாக்கத்திற்காகவும், ெமூக உயிாினங்கைின் எல்லா 

ெக்தினயயும் அவனுக்கு அது வைங்குகிறது.   

தனித்துவம் ஆளுனமயின் குணம் ஆகும். 

இந்த எல்லாத் தத்துவங்களும் மனித உடலின் ெக்திகளில் உண்னமயாகும். 

முழுனமயாகத் சதாகுக்கப்பட்ட அவற்றின் அறிவு ஜநாய்கனை அகற்றுகிறது, தற்சபாழுனதய மனித 

உடலில்கூட தனக்கு விருப்பமான எந்த நினலயிலும் தனது ஆஜராக்கியத்னத ஒழுங்கனமக்க தனி 

நபனர அனுமதிக்கிறது. 

மனப்ஜபாக்கு என்பது மனித செயல்பாடுகைில் வாழ்வின் ெக்திகைின் ஒழுங்கனமப்பாகும். 

வாழ்வின் மறுசமாைி மனப்ஜபாக்கின் தூண்டுதலுக்கு வாழ்வின் தயார் நினலயில் இருக்கும் 

எதிசராலியாகும். 

‘Pride and Prejudice’-ல் ஜேன் ஆஸ்டின், ெமூக நிர்ணயம் மற்றும் கர்மத்தின் மீதுள்ை இந்தியரது 

நம்பிக்னகனயத் தாண்டி, சுதந்திரத்தின் சுய நிர்ணயத்தின் நிதர்ெனத்னதத் சதாடுகிறார். 

கணிதம். 

கனல அறிவியல் அகாசடமி. 

கணிதம் அறிவியலின் அரெி. 

வாழ்வின் ஒவ்சவாரு உண்னமனயயும் கணிதத்தால் மிகச் ொியாகப் பிரதிபலிக்க முடியும். 

எண்கைாலும்கூட அனதத் துல்லியமாகச் செய்ய முடியும். 

இந்தியாவில் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எண்கைின் தெம அனமப்பு, பூமியின் அனனத்து 

உயிர்கனையும், அனவ ஏற்றுக்சகாண்டது ஜபாலஜவ, அதன் குறியீட்டு எல்னலக்குள் சகாண்டு 

வந்துள்ைது. 

பூஜ்யம் கடவுள் என்றும், அனந்தம் ெிருஷ்டி என்றும் கணித ஜமனத இராமானுேம் கூறியுள்ைார். 

மற்ற எந்த ஒரு அனடயாைத்னதப் ஜபால, கணிதம் ெமூக வைர்ச்ெியில் பனடக்கும் திறனுனடயதாக 

இருக்கும்.  

இது குறிப்பாக சமாைிக்கும், கல்விக்கும், மற்றும் சபாதுவாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஜபாக்குவரத்து, 

சதானலத்சதாடர்பு, எண்ணம், அனுபவம் ஆகிய எந்த ஒரு அனமப்பிற்கும் சபாருந்தும். 

ெிருஷ்டி இனறவனின் அனுபவமாகும். 

ெமூக வாழ்க்னக என்பது மனிதனின் அனுபவம். இங்கு அவன் என்றும் பனடக்கும் ஆற்றல் 

உனடயவனாக விைங்குகிறான். 

ஜவதங்களும், உபநிஷதங்களும் நமக்கு ெச்ெிதானந்தத்தின் அனமப்னபயும், அனடயாைத்னதயும் 

அைித்துள்ைது. 

நாம் வைரக்கூடிய கருத்துகைின் அனடயாைமாக, ‘இனறவன் வரும் தருணம்’ மற்றும் ‘தி னலப் 

டினவன்’-ஐ ஸ்ரீ அரவிந்தர் நமக்கு அைித்துள்ைார்.  

டாக்டர் தார்ன் கனதனயக் கட்டனமப்பஜதாடு, அவருனடய தீவிரமான வாழ்க்னக முனறயின் மூலம் 

ஜமாிக்குப் சபரும் அைவில் செல்வத்னத உருவாக்கினார், அதற்கும் ஜமலாகப் ஜபாலியான 

உயர்குடியினனர அடக்கும் ெக்தினயயும் உருவாக்கினார் என்றும் நாம் கூறலாம். 

அன்பர்கள் ெந்திக்கும் ஜதால்விகளும், எதிர்ப்புகளும் அவர்கைது எதிர்கால ொத்தியங்கைின் 

அைவீடாகும்.  

இந்த அனுபவத்னதப் சபாறுத்தவனர மனதில் ஏற்படும் வைர்ச்ெியின் ொத்தியங்கனை 

வனரயறுப்பனதவிட அவற்னற உருவாக்குவது சுலபமாகும். 

பனைய நினனவுகள் எதிர்மனறயான பாதிப்னப ஏற்படுத்துகின்றை, ஆனால் அதவ அனுபவத்தின் 

வீச்ெினன விாிவனடயச் செய்து ஜநர்மனறயாக ஆக்கபூர்வமாக இருக்கலாம். 

சபாருைாதாரத்தில் வல்லுனர்கைாக இருப்பவர்கள் மட்டுஜம கணித ஜெனவகனை எதிர்மனறயாகப் 

பயன்படுத்திக் சகாண்டுள்ைனர், ஆனால் வாழ்க்னக இன்னமும் அதன் ொத்தியங்கனைப் 

பயன்படுத்திக் சகாள்ைவில்னல. 

முப்பத்தி ஏழு மில்லியன் நியூட்டன்கனை எதிர்பார்ப்பதில் Auguste Comte தீர்க்கதாிெனத்துடன் 

இருந்தார்.  

எல்லா வைிகைிலும் இது உடனடியாகச் ொத்தியமாகும் நினலயில் இருப்பதாகத் ஜதான்றுகிறது. 

கணிதத்னத அடிப்பனடயாகக் சகாண்டுள்ை பாடங்கைிலிருந்து சதாடங்கி ஒருவர் அறினவ 

அனடந்தால், ஒருவரால் அறிவியல் கனலகனை அனடய முடியாவிட்டாலும், கனல அறிவியல் 

அகாசடமினய அனடய முடியும். 

99. “In comparison of what is so often described as a rising out of a first interview.” 

Energy issuing out of existence, or energy becoming a skill is organisation. 
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One is organisation in movement, the other is creation of a new organisation. 

Darwin spoke of organisation of form and its evolution. 

Sri Aurobindo speaks of evolution of consciousness. 

Life, He says, progresses by consciousness and consciousness by organisation. 

Act, activity, systems are organisations at various levels. 

Health is an organisation maintaining itself as an organism in the body. 

Love at first sight is the response of temperament to an occasion. 

As temperament is unstable, its results too are evanescent. 

The secret of organisation is it is an invisible reservoir of power which can take upon itself any form 

– motion, electricity, light, etc. 

Society, its units of family, individual are infinite reservoirs of endless powers that can be used for endless 

purposes if only one knows how. 

Society, family, Man are physical bodies. 

Brain is subtle matter harbouring greater subtle powers of higher creation. 

Civilisation is the field in which these powers were building structures. 

Culture is the symbolic state of a higher version of these powers. 

A Mantra, for example, OM, has created the world which means the whole world can be compressed into 

one word. 

One vibration of the Supreme can pervade millions of universes. 

The Individual who acquires this spiritual power is equal to the world or even the universe. 

It starts with an individual act. 

The act contains the entire social vibration of its knowledge. 

As the Individual rises from being a part, to being the social whole, his Individuality has the total power of 

that society at the next higher level for new creation. 

Whether he creates newly for the society or for his own individuality or is determined to create something 

which can include both is left to his human choice. 

In any case it is an organisation that he creates. 

Organisation of Surrender 

Love at first sight has an infinite attraction to the human Mind. 

It is surrender of one ready to surrender to one capable of receiving surrender. 

The yoga of the Gita is superior to Raja yoga as the Gita reduced the physical, vital methods of Raja yoga 

to purely a Mental method. 

The Gita asks us to surrender Mental beliefs in dharma. 

The principle here is a faculty is more powerful than when it is exercised when it is restrained from 

expression. 

It is so because the Higher Mind is Silent when our Mind is thinking. 

Man making a progress from Mind rises as well as goes deeper downwards to emotions. 

Beliefs surrendered become attitudes. 

Attitudes surrendered become motives. 

Motives surrendered become being – to be becomes the aim. 

As everything else, surrender too is an organisation. 

Action is organised to be effective in work, expression, action. 

Surrender is organised to be effective in refraining from action. 

Surrender can become active when it enjoys the act of surrender, better still the organisation of surrender. 

Skill arises in organising energy. 

Capacity issues in organising the essence of energy. 

Physically gross capacity is character, not transferable. 

Subtle capacity is Personality that permits the transfer to other fields. 

We see surrender in-built in the grades of manners, behavior, character, personality, Individuality. 

Surrendering to society, manners arise. 

Surrendering society to oneself, behavior forms. 

From behavior to character one moves from himself to established social beliefs. 

Surrendering his prerogative of possession, Personality emerges. 
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Individuality is the result when one gives up his right to be in the plane of society. 

Surrender is the highest organisation for effective action. 

The Absolute creates when it comes forward to surrender its status of being Absolute. 

Hence He advocates surrender as the principle of integral yoga. 

Surrender includes all the other preceding faculties. 

Love at first sight 

Love at first sight is for those who have understood that love is not something to be asked for. 

When you ask, you don’t get or get a different thing or it’s opposite. Often you get what you want. 

Asking is for the finite; not asking silently addresses itself to the infinite. 

The knowledge that when you do not ask, you get more is a true knowledge. 

Still, it is a silent asking. 

One who has lost the capacity for asking, asks for the infinite or The Mother. 

His reward is far greater but he ignores the material reward, relates to its spirit. 

The moment Mind decides not to ask, a strong Silence collects in the Mind. 

Not asking is another form of effective consecration. 

Silence gathering is Mind rising to Higher Mind. 

The Higher Mind silently understands while Mind understands by thinking. 

As he gave up asking, he can give up understanding either by thinking or by Silence. 

Thus Silence matures into vision – Illumined Mind. 

Vision understands by light. 

Giving it up too, intuition emerges dispensing with light. 

Intuition is direct knowing – Intuitive Mind. 

One can give up the need to know. 

Knowledge directly enters the Mind – Overmind. 

It is accompanied by ignorance. 

Entering into the ignorance to reach the seed of light in it and trying to transform ignorance into 

knowledge, the accompanying ignorance dissolves opening him to Supermind. 

There he feels the unity, mutuality, harmony with his object with which his identity grows. 

Extending this experience to other avenues, one strengthens his capacity to enter into Supermind. 

Any experience, by the right method, opens upwards. 

When problem solving is no longer the object, the effort becomes one of yoga, generally raising the being 

upward. 

Non-stop Progress 

Life is routine, never opens up; opening is progress. Each opening leads to the next and there stops. The 

final opening is the Psychic opening when progress is non-stop. 

Caroline’s invitation, rain that gave Jane a cold are openings of progress. 

One is social invitation, the other is vital desire. Life is full of these openings. 

These openings here are positive. 

Bingley’s leaving for London, Lady Catherine’s visit are negative openings. 

Positive or negative openings are points of progress. 

The movement that issues depends upon the amount of energy and the direction it is given. 

Each activity like thinking gives an opening when it is saturated. 

Thinking opens both ways. 

Downwards to emotion and sensitivity, upwards to Silence and light. 

Each opening moves one step and stops. 

Only the Psychic opening moves nonstop as the Psychic is the point where all planes meet. 

Mr. Bennet’s visit, Caroline’s invitation, Lady Catherine’s visit, Caroline’s provocation all move one step 

and stop there. 

Darcy’s opening at Pemberley has the touch of Psychic. It continued at Lambton, Pemberley and again at 

Lambton. The Psychic power continues the opening till it is cancelled by the elopement. 

His decision to find Lydia led to her, her wedding, his confession, Bingley’s engagement, Lady 

Catherine’s visit, his own proposal. 

It was Psychic in the sense he first changed his idea, felt emotionally about having to change and at 
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elopement decides to reverse his own keen sensitivity. 

Such an opening never stops till all the work on hand is over. 

Here the work is his proposal and the clearing of the ground for that. 

For the devotee the work is surrendering the Being which once surrendered will continue to increase in 

surrender in further dimensions till he becomes a Gnostic Being. 

Our initial opening must end in Psychic opening. 

“முதன் முதலாகப் பார்த்தவுடன் எழும் உணர்வாக அடிக்கடி விவாிக்கப்படுவனத ஒப்பிடுனகயில்.” 

வாழ்விலிருந்து ெக்தி சவைிப்படுவஜதா அல்லது ெக்தி ஒரு திறனாக மாறுவஜதா அனமப்பாகிறது.  

ஒன்று இயக்கத்தில் அனமப்பது, மற்சறான்று புதிய அனமப்னப உருவாக்குவது. 

பதாற்றம் மற்றும் அதன் பாிணாமத்னத ஒழுங்கனமப்பனதப் பற்றி டார்வின் ஜபெியுள்ைார். 

ேீவியத்தின் பாிணாமத்னதப் பற்றி ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஜபசுகிறார். 

வாழ்வு ேீவியத்தின் மூலம் முன்ஜனறுகிறது, ேீவியம் அதமப்பின் மூலம் முன்ஜனறுகிறது என 

பகவான் கூறுகிறார். 

செயல், செயல்பாடு, அனமப்புகள் ஆகியனவ பல்ஜவறு நினலகைின் அனமப்புகள் ஆகும். 

உடல் நலம், உடலில் ஒரு உயிாினமாகத் தன்னனப் பராமாித்துக்சகாள்ளும் ஒரு அனமப்பாகும். 

ஒரு ெந்தர்ப்பத்திற்கு மனவுணர்வின் பதிஜல கண்டதும் எழும் காதல். 

மனவுணர்வுகள் நினலயற்றனவ என்பதால் அதன் வினைவுகளும் வினரவில் மனறந்து விடும். 

ஒழுங்கனமப்பின் இரகெியம் அனெவு, மின்ொரம், ஒலி ஜபான்ற எந்த ஒரு வடிவத்னதயும் 

ஜமற்சகாள்ைக் கூடிய கண்ணுக்குத் சதாியாமல் ஜெகாித்து னவக்கப்பட்டிருக்கும் ெக்திஜய ஆகும். 

ெமூகம், அதன் அங்கங்கைான குடும்பம், தனி நபர் ஆகியனவ, முடிவில்லாத ெக்திகைின் அைவற்ற 

ஜெமிப்பாகும். எவ்வாறு உபஜயாகப்படுத்திக்சகாள்ை ஜவண்டும் என்று சதாியும் ஒருவர் அவற்னற 

முடிவில்லா ஜநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்திக் சகாள்ைலாம். 

ெமூகம், குடும்பம், மனிதன் ஆகியனவ ேடாீதியானனவ. 

மூனை உயர்ந்த பனடப்பின் அதிநுட்பமான ெக்திகனைக் சகாண்டிருக்கும் நுட்பமான ஒரு 

சபாருைாகும். 

நாகாிகம் என்பது இந்தச் ெக்திகள் கட்டனமப்புகனை உருவாக்கிய கைமாகும். 

கலாச்ொரம் இந்தச் ெக்திகைின் உயர்ந்த பதிப்பின் அனடயாைமான நினலயாகும். 

ஒரு மந்திரம், உதாரணத்திற்கு ‘ஓம்’ உலகத்னதப் பனடத்துள்ைது, அதாவது முழு உலகத்னதயும் ஒரு 

வார்த்னதக்குள் சுருக்கிவிடலாம். 

பரப்பிரம்மத்தின் ஒரு அதிர்வால் பல்லாயிரக்கணக்கான பிரபஞ்ெங்கனை ஊடுருவ முடியும். 

இந்த ஆன்மீகச் ெக்தினயப் சபறும் ஒருவர் உலகத்திற்கும், பிரபஞ்ெத்திற்கும்கூட இனணயானவர். 

இது ஒரு தனிப்பட்ட செயலுடன் சதாடங்குகிறது. 

இந்தச் செயல் அதன் அறிவின் முழு ெமூக அதிர்னவயும் சகாண்டுள்ைது. 

ஒரு பகுதியாக இருக்கும் மனிதன் ஒரு ெமூகத்தின் முழுனமயாக உயரும் சபாழுது, புதிய 

பனடப்பிற்காக அச்ெமூகத்தின் முழு ெக்தினயயும் அடுத்த உயர் நினலயில் அவனுனடய தனித்துவம் 

சகாண்டுள்ைது. 

அவன் ெமூகத்திற்காகஜவா அல்லது அவனுனடய தனித்தன்னமக்காகஜவா புதியதாக 

உருவாக்குவஜதா அல்லது இரண்னடயும் உள்ைடக்கிய ஒன்னற உருவாக்கத் தீர்மானிப்பஜதா 

அவனுனடய விருப்பத்னதப் சபாறுத்தது. 

எவ்வாறாக இருப்பினும், அவன் உருவாக்குவது ஒரு அனமப்பாகும். 

ெரணதடவதத முதறப்படுத்துவது. 

கண்டதும் எழும் காதல் மனித மனதிற்கு அைவற்ற ஈர்ப்னபக் சகாண்டுள்ைது. 

ெரணனடதனலப் சபறக்கூடிய ஒருவாிடம் ெரணனடயத் தயாராக இருக்கும் ஒருவரது ெரணாகதி 

இது. 

கீனத ராே ஜயாகத்தின் ேட மற்றும் உணர்வின் முனறகனை முற்றிலும் மனதின் முனறயாக 

மாற்றியுள்ைதால் கீனதயின் ஜயாகம் ராே ஜயாகத்னதவிட உயர்ந்தது.  

தர்மத்தில் மீதுள்ை மனதின் நம்பிக்னககனை ெரணனடயச் செய்யும்படி கீனத நம்னம ஜகட்டுக் 

சகாள்கிறது. 

ஒரு திறன் செயல்படுத்தும்ஜபாது இருப்பனதக் காட்டிலும், செயல்படுத்துவனதக் 

கட்டுப்படுத்தும்ஜபாது அதிக ெக்திவாய்ந்தாக உள்ைது என்பது இங்குள்ை தத்துவமாகும். 

நமது மனம் ெிந்திக்கும்சபாழுது, உயர் மனம் சமௌனமாக இருப்பதால் இவ்வாறு உள்ைது. 

மனதிலிருந்து முன்ஜனறும் மனிதன் உயருவஜதாடு உணர்ச்ெிகனை ஜநாக்கி ஆைமாக கீழ்ஜநாக்கிச் 

செல்கிறான். 
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ெரணனடந்த நம்பிக்னககள் மனப்பான்னமகைாக மாறுகின்றன. 

ெரணனடந்த மனப்பான்னமகள் ஜநாக்கங்கைாக மாறுகின்றன. 

ெரணனடந்த ஜநாக்கங்கள் ேீவனாக மாறுகிறது- ஆக ஜவண்டும் என்பது ஜநாக்கமாகிறது. 

எல்லாவற்னறயும் ஜபால ெரணாகதியும் ஒரு ஒழுங்கனமப்ஜபயாகும். 

ஜவனல, சவைிப்பாடு, செயல்பாடு ஆகியவற்றில் திறம்பட செயல்படுவதற்காக செயல் 

முனறப்படுத்தப்படுகிறது. 

செயல்படாமல் இருப்பதற்காக ெரணாகதி திறம்பட முனறப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

ெரணாகதி, அதன் செயல்பாட்னட, அதற்கும் ஜமலாக அது முனறப்படுத்தப்பட்டிருப்பனத 

மகிழ்வுடன் அனுபவிக்கும்சபாழுது அது சுறுசுறுப்பாக மாற முடியும். 

ெக்தினய முனறப்படுத்தும்சபாழுது ஆற்றல் எழுகிறது. 

ெக்தியின் ொராம்ெத்னத முனறப்படுத்தும்சபாழுது திறன் எழுகிறது. 

ேடாீதியான உடலின் திறன் குணமாகும், அனத ஒருவர் மற்றவருக்கு அைிக்க முடியாது. 

சூட்சுமமான திறன் மற்ற துனறகளுக்கு அதனன மாற்ற அனுமதிக்கும் தன்தமயாகும். 

நாம் பைக்க வைக்கங்கள், நடத்னத, குணம், ஆளுனம, தனித்துவம் ஆகியவற்றின் தர வாினெயில் 

ெரணனடதல் கட்டதமக்கப்பட்டுள்ளததக் காண்கிஜறாம். 

ெமூகத்திடம் ெரணனடவதன் மூலம் பைக்க வைக்கங்கள் எழுகின்றன. 

ெமூகத்னத தனக்ஜக ெரணனடயச் செய்வது நடத்னதனய உருவாக்குகிறது. 

நடத்னதயிலிருந்து குணம்வனர, ஒருவர் தன்னிடமிருந்து நினலயான ெமூக நம்பிக்னககளுக்கு 

நகருகிறார். 

ஒருவர் தனது உனடனமயின் தனியுாினமனயச் ெரணனடயச் செய்யும்ஜபாது ஆளுனம 

சவைிப்படுகிறது. 

ெமூகத்தின் நினலயில் இருப்பதற்கான தனது உாினமனய ஒருவர் விட்டுக் சகாடுக்கும்சபாழுது 

தனித்தன்னம உருவாகிறது. 

ெரணாகதி திறனமயான செயற்பாட்டின் மிக உயர்ந்த முனறப்படுத்தல் ஆகும். 

பரம்சபாருள், பரம்சபாருள் எனும் தனது நினலப்பாட்னட ெரணனடயச் செய்ய முன் வரும் 

சபாழுது ெிருஷ்டிக்கிறது.  

ஆதலால் பகவான் பூரண ஜயாகத்தின் சகாள்னகயாக ெரணாகதினய முன் னவக்கிறார். 

ெரணாகதி மற்ற அனனத்து முந்னதய ஆற்றல்கனையும் உள்ைடக்குகிறது. 

கண்டதும் காதல். 

காதல் என்பது ஜகட்டுப் சபற ஜவண்டிய ஒன்றல்ல எனப் புாிந்துசகாண்டவர்களுக்ஜக கண்டதும் 

காதல் உாித்தாகும். 

நாம் ஜகட்கும்ஜபாது நமக்கு அது கினடப்பதில்னல, அல்லது ஜவறு ஏஜதனுஜமா அல்லது 

ஜகட்டதற்கு ஜநர்மாறான ஒன்ஜறா கினடக்கும். சபரும்பாலும் நாம் விரும்புவஜத கினடக்கும். 

நாம் அைவுக்குட்பட்டனதஜய ஜகட்கிஜறாம்; ஜகட்காமல் இருப்பது சமௌனமாக அனந்தத்னத 

ஜவண்டுவதாக அனமகிறது. 

நாம் ஜகட்காமல் இருக்கும்சபாழுது ஜகட்பனதவிட அதிகமாகஜவ கினடக்கும் என்ற அறிவு 

உண்னமயான அறிவாகும். 

இருப்பினும் இது சமௌனமாகக் ஜகட்பதாகும். 

ஜகட்கும் திறனன இைந்துவிட்ட ஒருவர் அனந்தத்னதஜயா அல்லது அன்னனனயஜயா 

ஜவண்டுகிறார். 

அவர் சபறும் பலன் மிக உயர்ந்தது, ஆனால் அவர் சபாருள்ாீதியான பலனனப் புறக்கணித்து 

ஆன்மாவுடன் சதாடர்பு சகாள்கிறார். 

ஜகட்கக் கூடாது என்று மனம் தீர்மானிக்கும் தருணத்தில், ஒரு வலினமயான சமௌனம் மனதில் 

ஜெருகிறது. 

ஜகட்காமல் இருப்பது ெக்தி வாய்ந்த ெமர்ப்பணத்தின் மற்சறாரு வடிவமாகும். 

மனதில் சமௌனம் ஜெருவது மனம் உயர் மனதிற்கு உயருவதாகும். 

உயர் மனம் சமௌனமாகப் புாிந்துசகாள்கிறது, மனம் ெிந்தனனயின் மூலம் புாிந்துசகாள்கிறது. 

ஜகட்பனத மனிதன் னகவிட்டனதப் ஜபால ெிந்தனன அல்லது சமௌனத்தின் மூலம் 

புாிந்துசகாள்வனதயும் னகவிடலாம். 

இவ்வாறு சமௌனம், காட்ெியாக ஒைிமயமான ாிஷியின் மனமாக முதிர்ச்ெி அனடகிறது. 

காட்ெி ஒைியின் மூலம் புாிந்துசகாள்கிறது. 

இனதயும் னகவிடுவதன் மூலம் ஒைி இல்லாமஜலஜய ஜநரடி ஞானம் எழுகிறது. 

ஜநரடி ஞானம் ஜநரடியாகத் சதாிந்துசகாள்வதாகும் - ாிஷியின் மனம் 
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சதாிந்துசகாள்ை ஜவண்டும் என்கிற ஜதனவனய ஒருவர் னகவிடலாம்.  

ஞானம் ஜநரடியாக மனதில் நுனைகிறது- சதய்வ மனம். 

இது அறியானமயுடன் ஜெர்ந்துள்ைது. 

அறியானமயில் உள்ை ஒைியின் வித்தினன அனடவதற்கு அறியானமயினுள் நுனைந்து, 

அறியானமனய அறிவாக மாற்ற முயற்ெிக்கும்சபாழுது, அதனுடன் இருக்கும் அறியானம கனரந்து 

அவனன ெத்திய ேீவியத்திற்கு அனைத்துச் செல்கிறது.  

அங்கு அவன் ஒற்றுனம, பரஸ்பரத் தன்னம, சுமுகம் ஆகியவற்னற தனது ஜநாக்கத்துடன் 

உணருகிறான், அவற்றுடன் அவனது அனடயாைம் காண்பதும் வைருகிறது. 

இந்த அனுபவத்னத மற்ற இடங்களுக்கு விாிவுபடுத்துவதன் மூலம் ஒருவர் ெத்திய ேீவியத்திற்குள் 

நுனைவதற்கான தன்னுனடய திறனன பலப்படுத்திக் சகாள்கிறார். 

ொியான முனறயில் உள்ை எந்த ஒரு அனுபவமும் ஜமல்ஜநாக்கிய வைர்ச்ெினய அைிக்கும். 

பிரச்ெினனனயத் தீர்ப்பது இனியும் ஜநாக்கமாக இல்லாதசபாழுது, முயற்ெி ஜயாக முயற்ெியாக 

மாறுகிறது, ேீவனன ஜமஜல உயர்த்துகிறது. 

இனடவிடாத முன்ஜனற்றம். 

வாழ்க்னக வைக்கமான ஒன்று, அதன் வாயில்கள் ஒருஜபாதும் திறப்பதில்னல, வாய்ப்புகள் 

முன்ஜனற்றம் ஆகும். ஒவ்சவாரு வாய்ப்பும் அடுத்த நினலக்கு எடுத்துச் சென்று அங்கு நின்று 

விடுகிறது. இனடவிடாத முன்ஜனற்றத்னத அைிக்கும் னெத்திய விைிப்ஜப முடிவான விைிப்பாகும்.  

காரலின் விடுத்த அனைப்பும், ஜேனுக்கு உடல் நலப் பாதிப்னப ஏற்படுத்திய மனையும் 

முன்ஜனற்றத்திற்குாிய வாய்ப்புகைாகும். 

ஒன்று ெமூகாீதியான அனைப்பு, மற்சறான்று உணர்வுாீதியான ஆனெ. வாழ்க்னக இத்தனகய 

வாய்ப்புகைால் நினறந்துள்ைது. 

இங்கு இந்த வாய்ப்புகள் ஜநர்மனறயானனவ. 

பிங்கிலி லண்டனுக்குப் புறப்பட்டுச் செல்வதும், ஜலடி காதாினுனடய விேயமும் எதிர்மனறயான 

வாய்ப்புகள் ஆகும். 

ஜநர்மனறயான அல்லது எதிர்மனறயான வாய்ப்புகள் முன்ஜனற்றம் அைிக்கும் இடங்கைாகும். 

சவைிப்படும் இயக்கம், ெக்தியின் அைவு மற்றும் அதற்கு அைிக்கப்பட்டுள்ை வைினயப் சபாறுத்தது. 

ெிந்திப்பது ஜபான்ற ஒவ்சவாரு செயலும் செறிவனடயும்சபாழுது ஒரு வாய்ப்பினன அைிக்கிறது. 

ெிந்தனன இரண்டு பக்கங்கைிலும் வாய்ப்தப அளிக்கிறது. 

கீழ்ஜநாக்கி, உணர்ச்ெி மற்றும் மனவுணர்வுக்கும், ஜமல்ஜநாக்கி, சமௌனம் மற்றும் ஒைிக்கும் 

வாய்ப்தப அளிக்கிறது. 

ஒவ்சவாரு விைிப்பும் ஒரு படி நகர்ந்து, பிறகு நின்று விடுகிறது. 

னெத்திய விைிப்பு மட்டுஜம நிற்பதில்னல, ஏசனனில் எல்லா நினலகளும் ெந்திக்கும் இடம் 

னெத்தியம் ஆகும். 

திரு சபன்னட்டின் விேயம், காரலினுனடய அனைப்பு, ஜலடி காதாினுனடய விேயம், 

காரலினுனடய தூண்டுதல் யாவும் ஒரு படி நகர்ந்து நின்று விடுகின்றன. 

சபம்பர்லியில் டார்ெி சபற்ற விைிப்புணர்வு னெத்தியத்தின் ஸ்பாிெத்னதக் சகாண்டுள்ைது. இது 

லாம்ப்டன், சபம்பர்லி, மீண்டும் லாம்ப்டனில் சதாடர்ந்தது. ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வு அனத ரத்து 

செய்யும்வனர இந்த விைிப்புணர்னவ னெத்திய ெக்தி சதாடர்ந்து அைிக்கிறது.  

லிடியானவக் கண்டுபிடிக்க அவன் எடுத்த முடிவு அவைிடமும் அவனன அனைத்துச் சென்றது. 

அவளுனடய திருமணம், அவனது ஒப்புதல் வாக்குமூலம், பிங்கிலியின் திருமண உறுதி, ஜலடி 

காதாினுனடய விேயம் மற்றும் அவனுனடய திருமண ஜவண்டுஜகாள் ஆகியவற்றிற்கு அது வைி 

வகுத்தது.  

தனது கருத்னத அவன் முதலில் மாற்றிக் சகாண்டது, அவ்வாறு மாற்றிக் சகாண்டதற்காக அவன் 

உணர்ச்ெிவெப்பட்டது, ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வுக்குப் பிறகு தன்னுனடய தீவிர மனவுணர்வினன 

மாற்றிக்சகாள்ைத் தீர்மானித்தது ஆகியவற்றில் இது னெத்தியாீதியில் இருந்தது. 

னகயிலிருக்கும் எல்லா ஜவனலகளும் முடியும்வனர இத்தனகய விைிப்பு ஒருஜபாதும் நின்றுவிடாது. 

இங்கு ஜவனல என்பது அவனது திருமண ஜவண்டுஜகாளும், அதற்கான ஜவனலகனைச் 

செய்வதுமாகும்.  

அன்பருக்கு ஜவனல என்பது ேீவனனச் ெரணனடயச் செய்வஜத, ஒரு முனற ெரணனடந்து விடின், 

அவன் ஆன்மீக ேீவனாகும்வனர ெரணாகதி அடுத்தடுத்த பாிமாணங்கைில் சதாடர்ந்து 

அதிகாிக்கும். 

நமது ஆரம்ப விைிப்பு னெத்திய விைிப்பாக நினறவு சபற ஜவண்டும். 

Significance of Self-giving 
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சுய அர்ப்பணத்தின் முக்கியத்துவம். 

100. “Even before two words have been exchanged.” 

This happened to her with Wickham, not for him. 

Love at first sight is self-giving maturing into Self-giving. 

As Self is not there, the self soon exhausts its energy and everything comes to an end. 

The secret of romance is to give of the Self. 

The human self is finite and soon its sources are exhausted. 

The significance of self-giving is to become universal. 

The significance of Self-giving is to transcendentalise oneself. 

The Self being infinite, the more one gives, the greater he grows. 

Human self-giving becomes Self-giving approaching infinity. 

God enjoys in his creations growing into Him. 

Any game comes to an end; so Lila too can come to an end. 

One who wants to understand the process of creation reads. 

It is better for him to consecrate than to read. 

Long after, consecration begins to succeed. 

Simultaneous thinking, understanding are fully activated. 

To control the Mental activity, to deny them expression is not easy. 

While resorting to consecration, Mind alongside expects to understand. 

Without Mind falling silent, consecration will not fully succeed. 

Total success of consecration is a complete revelation of the Process. 

One struggles, can’t see the source of struggle is subconscious faith in it. 

The subconscious is reached only in the subliminal. 

Turning off the faith in the struggle is a work in the substance. 

The Mind in the subconscient should awaken to consecrate it. 

Subconscious becoming conscious is evolution. 

The significance of Self-giving is the beginning of evolution. 

By self we mean the Purusha represented by the ego. 

Consecration of the ego dissolves it revealing Purusha. 

Purusha is the Self while the personal self is the self. 

Self-giving is to be well on the way in evolution. 

Eternity or infinity 

Intensity of life takes the soul towards Eternity or Infinity. 

The Reality of Man is the Brahman, the Absolute. 

It is the Absolute that exists in us as the fundamental Reality, the Self. 

Man is one expression of Self-existence. 

The Self is eternal and infinite. 

We live on the surface of ego, Mind, Time, finite. 

Life seeks delight changing desire into love by strife. 

It results in a pressure on the surface life through human temperament and life’s disequilibrium. 

Elizabeth was in one such moment and was pushed to eternity. 

We see the touch of eternity or a glimpse of it as the solution of her problem. 

Evolutionarily it is her moving Darcy and herself towards the Absolute. 

In the context of social evolution, it is social evolution for her and for him psychological evolution. 

The Absolute cannot be given even the attributes of eternity or infinity. 

But eternity is a status that can expand to include infinity and rise above Time, Space and even Spirit the 

source of both, becoming Eternity. 

As Energy of infinite dimensions in repose becomes Existence which in that state is Absolute, 

eternity of Time and Timelessness, going beyond Spirit becomes Absolute. 

Then we can speak of the Eternal, Infinite Absolute. 

When Man sees the Absolute in him, the Absolute, the Conscient in the Inconscient in him awakens. 

To Him evolution is conscious. 

His enjoyment is conscious. 
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The Lord thus enjoys the delight for which he created the universe. 

Mother, in Her Agenda, says ‘Oh, it is thus the Lord enjoys”. 

We create a work, make it a success, and enjoy that success. 

We met with dangers, court them as an adventure, overcome them in delight, thus enjoying the adventure 

we have accepted. 

A wider awareness which is Eternal Self-Awareness does it consciously, in pursuit of Conscious 

delight. 

Work AND Reward 

In the scheme of life work is done for its own sake, not for reward. 

Work becomes work only when it is an end in itself. It is its own reward. 

Elizabeth’s life exemplifies it and rewards come in copious measures as she never worked for rewards. 

In families, public life, even in international organisations rewards go to those who do not work for them. 

Those who work, to the end continue to work. 

Instead of work becoming its own reward, it becomes its own punishment. 

Those who are rewarded and denied carry certain characteristics. 

— Ability to relate to ideas and ideals. 

— Personality that carries all harmoniously together,  

— those who hail from idealistic background even though they now carry only the shell who in practice 

are hollow shells devoid of content 

— whose inspiration is wider than that of the present work, usually preside over  families or international 

organisations. 

These are the famous second level people who can never rise to the highest level to which Gandhiji, 

Nehru, Churchill, Stalin, FDR, rose by outstanding personality. 

— Those who are dynamic, hard working with a narrow vision, attached to the physical possessiveness of 

the work and its immediate results. 

— Those who do not have the build of personality to lead. 

—Those who in a significant crisis will choose the practically stable results, can only work and never 

hope to rise to the first or the second level. 

It is a great life education to see how colleagues and even the organisation are willing not to reward them. 

The devotee, if only he can shift to Mother, all these positive as well as negative rules will work in his 

favour. As if he has received Mary Thorne’s inheritance the whole environment will vow to push him to 

the top permanently. It is understandable that Lady Arabella finds Mary as Dear Mary but how do you 

explain Miss Dunstable choosing Dr. Thorne?  

His gentlemanly values brought Miss Dunstable £ 200, 000. 

Mother’s values when valued, no one will be able to look at 200, 000 or even 200 millions. 

It is a blessed state of bliss. 

Human Nature – Small details. 

At Partition India and Pakistan quarreled over typewriters. 

Dr. Thorne, who had £ 200, 000 in his hand, was annoyed by the sight of Dr. Fillgrave. It shows. 

This is how the physical insists. 

How the infinity is related to the infinitesimal. 

How the smallest can determine the greatest. 

The power of the SMALL to accomplish the Great – the crane and the brahmachari, சகாக்சகன்று 

நிதைத்தாபயா சகாங்கணவா. 

Why twelve people can invoke the descent of the Supermind. 

The significance of integration. 

How the transformation of the smallest can accomplish the greatest. 

The power of Symbolism – On August 15, 1947 a sadhak was stabbed to death at the gate of Ashram. 

ஆவதும் சபண்ணால், அழிவதும் சபண்ணால் & the significance of the woman in Man’s life. 

Rs. 80/- the IAS exam fee represents the difference between the professorship and the offer of national 

presidency. 

Spiritual writings took Radhakrishnan to Presidency. 

The significance of Darshan for Sastri, Indira, Kamaraj. 
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The devoted wife enters into the sanctum Sanctorum of husband’s emotions by paying attention to such 

details. 

A husband who does it will earn the wife’s eternal gratitude. 

Ancient knowledge provides for thirteen years in thirteen days. 

The burning lamp at the fisherman’s house protects his life at sea. 

The success of the Brahmins at the government service with no resources at all except their devotion to 

studies. 

Great cases can be won by Small Points. 

Iacocca’s Herculean labour could have been abridged by such a knowledge practiced in his own office. 

The power of Churchill, Gandhiji, FDR has this principle behind it. 

One who can read The Life Divine discovering the central theme – unity, infinity – can fully 

understand it. 

Magic uses this idea fully and essentially. 

“இரண்டு வார்த்னதகள் ஜபசுவதற்கு முன்பாகஜவ.” 

இது அவளுக்கு விக்காமிடம் ஏற்பட்டது, அவனுக்கு அல்ல. 

கண்டதும் காதல் என்பது சுய அர்ப்பணம் சுயத்தின் அர்ப்பணமாக முதிர்ச்ெி அனடவதாகும். 

சுயம் அங்கு இல்லாததால், ேீவன் வினரவில் தனது ெக்தினயத் தீர்த்து, அனனத்தும் ஒரு முடிவுக்கு 

வந்து விடுகின்றை.  

அமரகாதலின் இரகெியம் சுயத்னதஜய அர்ப்பணிப்பதாகும். 

மனித ேீவன் அைவுக்குட்பட்டது, வினரவில் அதனுனடய ஆதாரங்கள் தீர்க்கப்பட்டுவிடுகின்றன. 

சுய அர்ப்பணத்தின் முக்கியத்துவம் பிரபஞ்ெமயமாவதாகும். 

சுய அர்ப்பணத்தினுனடய முக்கியத்துவம் ஒருவனர பிரம்மமயமாக்குவதாகும். 

சுயம் அனந்தமாக இருப்பதால், ஒருவர் ஜமலும் ஜமலும் அைிக்கும்ஜபாது, அவர் ஜமலும் ஜமலும் 

வைருகிறார். 

மனிதனின் சுய அர்ப்பணம், அனந்தத்னத ஜநாக்கி நகரும் சுயத்தின் அர்ப்பணமாக மாறுகிறது. 

இனறவன் தன்னுள் வைரும் தன்னுனடய பனடப்புகனை மகிழ்வுடன் அனுபவிக்கிறார். 

எந்த ஒரு வினையாட்டும் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது; ஆதலால் லீனலயும் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். 

ெிருஷ்டியின் செயல்முனறனயப் புாிந்துசகாள்ை விரும்பும் ஒருவர் படிக்கிறார். 

படிப்பனதவிட ெமர்ப்பணம் செய்வஜத அவருக்கு உகந்தது. 

நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு ெமர்ப்பணம் சவற்றி சபறத் சதாடங்குகிறது. 

ஒஜர ெமயத்தில் ெிந்திப்பது, புாிந்துசகாள்வது முழுனமயாகச் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

மனதின் செயல்பாட்டினனக் கட்டுப்படுத்துவதும், அவற்றின் சவைிப்பாட்னட மறுப்பதும் 

எைிதல்ல. 

ெமர்ப்பணம் செய்ய முற்படும்சபாழுது, மனம் அஜத ெமயத்தில் புாிந்துசகாள்வனத எதிர்பார்க்கிறது. 

மனம் சமௌனம் அனடயாமல் ெமர்ப்பணம் முழுனமயாக சவற்றி சபறாது. 

ெமர்ப்பணத்தின் முழு சவற்றி செயல்முனறயின் முழுனமயான சவைிப்பாடாகும். 

ஒருவர் ஜபாராடுகிறார், அதிலுள்ை ஆழ்மன நம்பிக்னகஜய ஜபாராட்டத்தின் ஆதாரம் என்பனத 

அவர் பார்ப்பதில்னல. 

அடிமனதில் மட்டுஜம ஆழ்மனனத அனடய முடியும். 

ஜபாராட்டத்தின் மீதுள்ை நம்பிக்னகனயக் னகவிடுவது உள்மனதின் ஆழ்ந்த பகுதியின் ஒரு 

ஜவனலயாகும். 

ஆழ்மனதிலுள்ை மனம் இனதச் ெமர்ப்பணம் செய்ய விைிப்புற ஜவண்டும். 

ஆழ்மனம் ஜமல்மனமாவது பாிணாமமாகும். 

சுய அர்ப்பணம் செய்வதன் முக்கியத்துவம் பாிணாமத்தின் ஆரம்பம் ஆகும். 

ேீவன் என்று நாம் குறிப்பிடுவது, அகந்னதயால் குறிப்பிடப்படும் புருஷா ஆகும். 

அகந்னதனயச் ெமர்ப்பணம் செய்வது, அனதக் கனரத்து புருஷாதவ சவைிப்படுத்துகிறது. 

புருஷா சுயமாகும், தனிப்பட்ட ேீவன் ேீவனாகும். 

சுய அர்ப்பணம் என்பது பாிணாம வைர்ச்ெியில் சவற்றியாகும். 

நித்தியத்துவம் அல்லது அனந்தம். 

வாழ்வின் தீவிரம் ஆன்மானவ நித்தியத்துவம் அல்லது அனந்தத்னத ஜநாக்கி எடுத்துச் செல்கிறது. 

மனிதனின் நிதர்ெைமாை நினல பரம்சபாருைான பிரம்மனாகும். 

பரம்சபாருள் சுயமாக, அடிப்பனட நிதர்ெைமாக நம்முள் உனறகிறது. 

மனிதன் சுய இருப்பின் ஒரு சவைிப்பாடாவான். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

301 

 

சுயம் நித்தியமானது, அனந்தமானது. 

நாம் அகந்னத, மனம், காலம், வரம்புக்குட்பட்டது ஆகியவற்றின் ஜமற்பரப்பில் வாழ்கிஜறாம். 

பிணக்கின் மூலம் ஆனெனய அன்பாக மாற்றி வாழ்க்னக ஆனந்தத்னத நாடுகிறது. 

மனித மனவுணர்வினாலும், வாழ்வின் ெமநினலயின்னமயினாலும் வாழ்வின் ஜமற்பரப்பில் இது 

அழுத்தத்னத ஏற்படுத்துகிறது. 

எலிெசபத் இத்தனகய ஒரு தருணத்தில் இருந்தாள், நித்தியத்துவத்னத ஜநாக்கித் தள்ைப்பட்டாள். 

அவளுனடய பிரச்ெினனக்குத் தீர்வாக நித்தியத்துவத்தின் ஸ்பாிெத்னதஜயா அல்லது அதன் ஒரு 

துைி பார்னவனயஜயா நாம் காண்கிஜறாம். 

பாிணாமாீதியாக இது டார்ெினயயும் தன்னனயும் பரம்சபாருனை ஜநாக்கி அவள் நகர்த்துவதாகும். 

ெமூகப் பாிணாமத்னதப் சபாறுத்தைவில், அவளுக்கு அது ெமூக வைர்ச்ெியாகவும், அவனுக்கு 

மனதின் வைர்ச்ெியாகவும் இருந்தது. 

பரம்சபாருளுக்கு நித்தியத்துவம் அல்லது அனந்தம் ஆகியவற்றின் பண்புகனைக்கூட அைிக்க 

முடியாது. 

ஆனால் காலத்னதக் கடந்த நினல, அனந்தத்னத உள்ைடக்கி விாிவனடந்து, காலம், இடம் மற்றும் 

இனவ இரண்டிற்கும் ஆதாரமான ஆன்மானவத் தாண்டி உயர்ந்து, முடிவற்ற காலமாக மாறும் ஒரு 

நினல ஆகும். 

அைவற்ற பாிமாணங்கனைக் சகாண்ட ெக்தி இனடசவைியில் வாழ்வாக மாறுவதால், அந்த 

நினலயில் பிரம்மமாகவும், காலம் மற்றும் காலமின்னமயின் நித்தியத்துவமாகவும் இருக்கும் அது, 

ஆன்மானவக் கடந்து பிரம்மமாக மாறுகிறது. 

பின்னர் நாம் நித்தியம், அனந்தமான பிரம்மத்னதப் பற்றிப் ஜபெலாம். 

மனிதன் தன்னுள் இருக்கும் பிரம்மத்னதப் பார்க்கும்சபாழுது, அவனுள் இருக்கும் பிரம்மம், ேீவன், 

ேடஇருள் ஆகியனவ விைிப்புறுகிறது. 

இனறவனுக்கு பாிணாமம் ேீவனுள்ைதாக இருக்கிறது. 

இனறவனது ெந்ஜதாஷமும் ேீவனுடன் இருக்கிறது. 

இனறவன் இவ்வாறு ஆனந்தத்னத அனுபவிக்கிறான். இதற்காகஜவ அவன் பிரபஞ்ெத்னதப் 

பனடத்தான். 

அன்னன தனது அசேண்டாவில் “ஓ, இவ்வாறுதான் இனறவன் அனுபவிக்கிறான்” என்று 

கூறுகிறார். 

நாம் ஒரு ஜவனலனய உருவாக்குகிஜறாம், அனத சவற்றி சபறச் செய்கிஜறாம், அந்த சவற்றினய 

மகிழ்வுடன் அனுபவிக்கிஜறாம். 

நாம் ஆபத்துகனைச் ெந்தித்ஜதாம், அவற்னற ஒரு ொகெச் செயலாக எதிர்சகாள்கிஜறாம், 

ெந்ஜதாஷத்துடன் அவற்னறக் கடந்து வருகிஜறாம், நாம் ஏற்றுக் சகாண்ட ொகெச் செயனல 

இவ்வாறு மகிழ்வுடன் அனுபவிக்கிஜறாம். 

ேீவனுள்ை ெந்ஜதாஷத்னத நாடுவதில், நித்திய சுய விைிப்புணர்வாகிய ஒரு அகண்ட விைிப்புணர்வு 

இனதத் தன்னினனஜவாடு செய்கிறது. 

ஜவனல மற்றும் பலன். 

வாழ்வில் ஜவனல ஜவனலக்காகஜவ செய்யப்படுகிறது, பலனுக்காக அல்ல.  

ஜவனல ஒரு முடிவாக இருக்கும்ஜபாது மட்டுஜம ஜவனலயாகிறது. அதுஜவ அதன் பலனாகும். 

எலிெசபத்தின் வாழ்க்னக அனத எடுத்துக் காட்டுகிறது, அவள் ஒரு ஜபாதும் பலன்களுக்காகச் 

செயல்படாததால் அவள் அதிக அைவில் பலனனப் சபறுகிறாள். 

குடும்பங்கைிலும், சபாது வாழ்க்னகயிலும், ெர்வஜதெ நிறுவனங்கைில்கூட பலன்களுக்காக ஜவனல 

செய்யாதவர்களுக்குப் பலன்கள் ஜபாய்ச் ஜெருகின்றன. 

ஜவனல செய்பவர்கள் இறுதிவனர சதாடர்ந்து ஜவனல செய்வர். 

ஜவனல அதன் பலனாக மாறுவதற்குப் பதிலாக, அது அதன் தண்டனனயாக மாறுகிறது. 

பலன் கினடப்பவர்களுக்கும், அது மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கும் குறிப்பிட்ட குணாதிெயங்கள் 

இருக்கும். 

— கருத்துகள் மற்றும் இலட்ெியங்களுடன் சதாடர்புசகாள்ளும் ஆற்றல். 

— அனனவனரயும் இணக்கமாகக் சகாண்டு செல்லும் ஆளுனம. 

— நனடமுனறயில் விஷயஜம இல்லாது சவற்று ஒடுகைாக சவறும் புறத்ஜதாற்றத்னதத் தாங்கி 

இருப்பவராக இருப்பினும், இலட்ெியப் பின்னணியிலிருந்து வந்திருப்பவர்கள். 

— தற்ஜபானதய ஜவனலனய விட பரந்த ஆர்வம் சகாண்டவர், சபாதுவாக குடும்பங்கைின் 

தனலவராகஜவா அல்லது ெர்வஜதெ அனமப்புகைின் தனலவராகஜவா இருப்பவர், 
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தனலெிறந்த ஆளுனமயினால் உயர்ந்த காந்திேி, ஜநரு, ெர்ச்ெில், ஸ்டாலின், ரூஸ்சவல்ட் ஜபால 

இவர்கள் என்றுஜம மிகவும் உயர்ந்த நினலக்கு உயர முடியாத பிரபலமான இரண்டாம் நினலயில் 

இருப்பவர்கள். 

— ஆற்றல் வாய்ந்தவர்கள், குறுகிய பார்னவயுடன் கடினமாக உனைப்பவர்கள், ேடநினலயில் 

ஜவனல மற்றும் அதன் உடனடி பலனுடன் இனணந்தவர்கள். 

— தனலனமத் தாங்குவதற்கான ஆளுனமயின் கட்டனமப்பு இல்லாதவர்கள். 

— ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சநருக்கடியில் இருப்பவர்கள், நனடமுனறயில் நினலயாக இருக்கும் 

முடிவுகனைஜய ஜதர்ந்சதடுப்பர், அவர்கைால் ஜவனல செய்ய மட்டுஜம முடியும், முதல் அல்லது 

இரண்டாம் நினலக்கு தாங்கள் உயருவனத எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். 

உடன் ஜவனல செய்பவர்களும், நிறுவனமும்கூட அவர்களுக்கு சவகுமதி வைங்கத் தயாராக 

இல்னல என்பனதப் பார்ப்பது ஒரு சபாிய வாழ்க்னகக் கல்வியாகும்.  

ஒரு அன்பர் அன்னனயிடம் சநருங்க முடியும் என்றால், இந்த அனனத்து ஜநர்மனற மற்றும் 

எதிர்மனற விதிகளும் அவருக்குச் ொதகமாகச் செயல்படும். 

ஜமாி தார்னின் சொத்தினன அவன் சபற்றுக்சகாண்டுள்ைதுஜபால, முழு சூைலும் அவனன 

நிரந்தரமாக உயர்த்துவதற்கு உறுதி சகாண்டிருக்கும். ஜமாினய ஜலடி அரசபல்லா எனதருனம ஜமாி 

என்று அனைத்தனதப் புாிந்துசகாள்ை முடிகிறது, ஆனால் மிஸ் டன்ஸ்டபில் டாக்டர் தார்னனத் 

ஜதர்ந்சதடுப்பனத எவ்வாறு நாம் விைக்க முடியும்? 

அவனுனடய ெிறந்த கனவானின் பண்புகள் மிஸ் டன்ஸ்ஜடபிலுக்கு £ 200, 000-க் சகாண்டு வந்தன. 

அன்னனயின் பண்புகள் மதிக்கப்படும்சபாழுது, எவராலும் 200,000 அல்லது 200 மில்லியன்கனை 

மைதிலும்சகாள்ள முடியாது.  

இது ஜபரானந்தத்தின் அருனைக் சகாண்டுள்ை நினலயாகும். 

மனித சுபாவம்- ெிறிய விவரங்கள். 

நாட்டின் பிாிவினனயின்பபாது இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் தட்சடழுத்து இயந்திரத்திற்காக 

ெண்னடயிட்டுக் சகாண்டன. 

200,000 பவுனனக் னகயில் னவத்திருந்த டாக்டர் தார்ன், Dr. Fillgrave-ஐ பார்த்த மாத்திரத்தில் 

எாிச்ெலனடந்தார். அது காட்டுகிறது.  

இவ்வாறுதான் ேடநினல வலியுறுத்துகிறது. 

அனந்தம் எவ்வாறு மிகச் ெிறியதுடன் சதாடர்பு சகாண்டுள்ைது. 

எவ்வாறு மிகச் ெிறியது மிகப் சபாியனதத் தீர்மானிக்க முடியும். 

சபாியனதச் ொதிக்கும் ெிறியதின் ெக்தி- சகாக்கும் பிரம்மச்ொாியும் - சகாக்சகன்று நினனத்தாஜயா 

சகாங்கணவா. 

ஏன் பன்னிசரண்டு ஜபர்கைால் ெத்திய ேீவிய ெக்தினய புவிக்குக் சகாண்டுவரமுடியும். 

ஒருங்கினணப்பின் முக்கியத்துவம். 

மிகச் ெிறியதன் திருவுருமாற்றம் எவ்வாறு மிகப் சபாியனதச் ொதிக்க முடியும். 

குறியீட்டின் ெக்தி—August 15, 1947 அன்று ஒரு ொதகர் ஆெிரம நுனைவாயிலில் கத்தியால் 

குத்தப்பட்டு உயிாிைந்தார்.  

ஆவதும் சபண்ணால், அைிவதும் சபண்ணால், மற்றும் ஒரு ஆணின் வாழ்க்னகயில் ஒரு 

சபண்ணின் முக்கியத்துவம். 

Rs.80/- IAS ஜதர்வுக் கட்டணம் ஜபராெிாியர் பதவிக்கும் நாட்டின் ேனாதிபதி பதவிக்கும் உள்ை 

ஜவறுபாட்னடக் குறிக்கிறது. 

ஆன்மீக எழுத்துக்கள் டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணனன நாட்டின் தனலனமப் பதவிக்கு எடுத்துச் 

சென்றை. 

லால் பஹதூர் ொஸ்த்ாி, இந்திரா மற்றும் காமரேருக்குக் கினடத்த அன்னன தாிெனத்தின் 

முக்கியத்துவம். 

அன்பான மனனவி இத்தனகய விவரங்களுக்குக் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் கணவனின் 

உணர்ச்ெிகைின் ென்னிதானந்தத்திற்குள் நுனைகிறாள். 

இனதச் செய்யும் கணவன் மனனவியின் நிரந்தர நன்றினயப் சபறுவான். 

பண்னடய அறிவு பதிமூன்று நாட்கைில் பதிமூன்று வருடங்களுக்குத் ஜதனவயானனத 

வைங்குகிறது. 

மீனவன் வீட்டில் எாியும் தீபம் அவனுனடய கடல் வாழ்க்னகக்குப் பாதுகாப்பு அைிக்கிறது. 

எந்த வித நிதி ஆதாரங்களும் இல்லாமல் அரொங்க ஜவனலகைில் பிராமணர்களுக்குக் கினடக்கும் 

சவற்றி, படிப்பின் மீது அவர்களுக்கு இருக்கும் ஆர்வத்தினால் சபறப்படுகிறது.  

ெிறிய விவரங்கைின் மூலம் சபாிய வைக்குகனை சவல்ல முடியும். 
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இத்தனகய அறினவ அவருனடய அலுவலகத்தில் நனடமுனறப்படுத்துவதன் மூலம் Iacocca-வின் 

கடின உனைப்பு சுருக்கப்பட்டிருக்கலாம். 

ெர்ச்ெில், காந்திேி, ரூஸ்சவல்ட் ஆகிஜயாாின் ெக்தியின் பின்னால் இந்தத் தத்துவம் உள்ைது. 

‘தி னலப் டினவன்’-ஐ படித்து, ஒற்றுனம, அனந்தம் ஆகியவற்றின் னமயக் கருத்னதக் 

கண்டுபிடிப்பவர்கைால் அனத முழுனமயாகப் புாிந்துசகாள்ை முடியும். 

தந்திரம் இந்தக் கருத்னத முழுனமயாகவும், முக்கியமாகவும் பயன்படுத்துகிறது. 

Practical concept of Infinity  

அனந்தத்தின் நனடமுனறக் கருத்து. 

101. “Nothing can be said in her defence, except that she had given somewhat a trial to the latter method.” 

Love at first sight, marrying one whom you love, waiting for a Man asking for a girl’s hand were the 

several methods of getting married in that century. 

Social change is a progressive revelation of the buried inner spirit. 

Man falls a victim to the deceptive trick of Mind society offers him as hypocrisy as well as secure social 

superstition. 

For love at first sight to work, the girl must have the eye of romantic vision. 

The boy or girl facing a wedding is presented with the appalling immensities of social realities of safety, 

security, convention, custom, etc.  

Acting in this unredeemed darkness urged by supreme egoism, Man settles down. 

Things fall into place according to the aspiration of his own personality. 

God offers him through life a practical concept of infinity which, of course, he can avail of only in 

utter freedom. 

Such a freedom the world witnessed in America opening up the new world. 

America’s vast achievement in material prosperity, and advances in education, political democracy, social 

equality are being freely drawn upon by the world. 

For over three hundred years it was Europe’s Mental achievements of organisation, perfection, Mental 

Individuality, political culture, Socialism that pervaded the world. 

Any cultural, political value developed anywhere in the world spreads sooner or later all over the 

world. 

Who can come into contact with Japan and not wish to learn their honour. 

How can the world ignore the equality of the French Revolution once it had organised as a Republic. 

Socialism gave birth to command economy and the destruction of the Individual. 

Still Socialism was readily accepted by the entire world while eschewing the violent denial of Individual 

freedom. 

Trade made England and Europe imperial. 

Indian opulence made England rich over two or three centuries. 

In the bargain Indian Philosophy reached Goethe and Emerson through Sanskrit literature. 

Practical concept of Infinity 

Humanity on its journey first accepts a creed for action till knowledge comes to it. 

Sri Aurobindo gave the world that created a science of scarcity the concept of Infinity in practical 

daily experience. 

To avail of it is given to the Spiritual Individual in utter social, psychological freedom. 

He attains the goal or hopes to attain it through Light which is the equivalent of Freedom in Mind. 

This invades scarcity with infinite practical opulence in every sphere of life. 

Man pursues insistently his own selfish gain. 

Recently in the market he is discovering how selflessness ultimately serves him – his own pronounced 

selfish goals. 

Social equality, equality of labour, women, children is the crowning idea of these days. 

This is an age out of sympathy with the ascetic spirit. 

The Hindu orthodoxy insisting on rituals does not gain in social validity. 

They are tied to the origins of not inspiring spiritual enlightenment but the deadwood ritual divorced from 

knowledge. 

These are days where an oasis of social affluence are outposts of scientific knowledge. 

Orthodoxy, fundamentalism are the vulgar rustic error of bygone centuries. 
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Society, without fail, passes on its gains to posterity. Nothing developed anywhere is lost to anywhere else 

in the days to come. 

Skills, capacities, talents, abilities, values, organization have been created in abundance in the fields 

of Spirit, Mind, governance and welfare. 

Society passes them on to posterity as manners, behavior, character, personality and finally Individuality. 

Mental Individuality in Europe and physical individuality in USA are well formed. 

The Spiritual Individuality alone will enable Man to enjoy the benefits of practical concept of  

Infinity which means anything Man needs will be available in infinite abundance as sunlight or air now. 

Our job now is to think out a scheme by which humanity can come by this endowment. 

Jeff’s Response 

Human response is to the event, from one’s point of view. There is more. 

Man and the event can represent any level of knowledge, say stupidity. 

Elizabeth is unable to respond as the situation is unfamiliar, and her own resources fail her in that respect. 

To the July 7, 2011 mediation at Virginia, Jeff has given a response that is no response according to our 

lawyer. 

According to me, Jeff here responds responding from a stupid social consciousness. 

If that is so, what should be our reply. 

Replying at his level, in his spirit, we too become stupid. 

Our response will be indicated to us by our consecration. 

Our Common Sense which is Mother’s sense can explain it. 

Of course, the first answer is his stupidity represents our own stupidity. 

If so, our duty is to destroy our inner, subconscious, stupidity. 

Our outer action can be taken after deciding to part with our stupidity. 

Any action we initiate will end up, apart from having an effect on Jeff, destroying our own stupidity. 

As our consent, by our decision, is already made, we will part with our stupidity painlessly. 

What is stupidity? 

Its ways are endless. Here Jeff stupidly sees power as that of his post, not what is given to him by the 

Fellows. 

That represents in the United Nations the veto of the Big Five. 

Veto came to keep the Super Powers acting inside United Nations. 

Now after 1990, there are no two super powers. 

After the ideal is dead, the organisation persists, here the ‘ideal’ was the conflicting Super powers 

and the organisation is Veto. 

Can we address ourselves in one such area and come forward to give up the habit of energising the 

dead power? 

Society, as well as human nature is 98% full of it. 

In the language of yoga it is opening. 

Jeff’s stupidity is an occasion for us to give up one aspect of stupidity so that the formation of the 

government will take shape. 

“விக்காமிடம் அவளுக்கு கண்டதும் காதல் எழுந்தது என்பனதத் தவிர எலிெசபத்திற்கு ஆதரவாக 

எதுவும் சொல்ல முடியாது.”  

கண்டதும் காதல், காதலிப்பவனர மணம் புாிவது, ஒரு ஆண் சபண் ஜகட்டு வர ஜவண்டும் எனக் 

காத்திருப்பது ஜபான்றனவ அந்த நூற்றாண்டில் திருமணம் செய்வதற்கான பல்ஜவறு முனறகள் 

ஆகும். 

ெமூக மாற்றம் என்பது புனதந்திருக்கும் அக ஆன்மாவின் முற்ஜபாக்கான சவைிப்பாடாகும்.  

பாொங்குத்தனமாகவும், பாதுகாப்பான ெமூக மூடநம்பிக்னகயாகவும் ெமூகம் வைங்கும் மனதின் 

ஏமாற்றும் தந்திரத்திற்கு மனிதன் பலியாகிறான்.  

கண்டதும் காதல் எழுவதற்கு சபண்ணிற்கு காதல் பார்னவ இருக்க ஜவண்டும். 

ஒரு திருமணத்னத எதிர்சகாள்ளும் ஆண் அல்லது சபண்ணிற்கு, ஆபத்தின்னம, பாதுகாப்பு, மரபு, 

பைக்க வைக்கம் ஜபான்ற தினகக்க னவக்கும் அபாிமிதங்கள் வைங்கப்படுகின்றன. 

அதிகபட்ெ அகந்னதயினால் உந்தப்பட்ட இந்த மீட்கப்படாத இருைில் செயல்படும்ஜபாது மனிதன் 

நினல சகாள்கிறான். 
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அவனுனடய ஆளுனமயின் ஆர்வத்னதப் சபாறுத்து விஷயங்கள் திருப்திகரமாக 

நனடசபறுகின்றன. 

வாழ்வின் மூலம் இனறவன் அவனுக்கு அனந்தத்தின் ஒரு நனடமுனறக் கருத்னத அைிக்கிறார், 

ஆனால் முழு சுதந்திரத்தில் மட்டுஜம அவனால் இனதப் சபற்றுக்சகாள்ை முடியும். 

அசமாிக்காவில் உலகம் கண்ட இத்தனகய ஒரு சுதந்திரம் புதிய உலகத்திற்கு வைி வகுத்தது. 

சபாருள்ாீதியான சுபீட்ெத்தில் அசமாிக்கா அனடந்த சபாிய ொதனன மற்றும் கல்வி, 

அரெியல்ாீதியான ேனநாயகம், ெமூகாீதியான ெமத்துவம் ஆகியவற்றின் முன்ஜனற்றங்கள் 

உலகத்தால் தாராைமாகப் பயன்படுத்திக் சகாள்ைப்படுகின்றன. 

முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு ஜமலாக ஐஜராப்பாவின் மனாீதியான ொதனனகைான ஒழுங்கனமப்பு, 

பூரணத்துவம், மனதின் தனித்தன்னம, அரெியல் கலாச்ொரம், சபாது உனடனமக் ஜகாட்பாடு 

ஆகியனவ உலகம் முழுவதும் பரவியது. 

உலகத்தில் எந்த ஒரு இடத்திலும் உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஒரு கலாச்ொர, அரெியல் பண்பும் 

உடனடியாகஜவா அல்லது பின்னஜரா உலகம் முழுவதும் பரவுகிறது. 

ேப்பானுடன் சதாடர்புசகாண்ட எவர்தான் அவர்களுனடய மாியானதனயக் கற்றுக்சகாள்ை 

விரும்ப மாட்டார். 

ஒரு குடியரொக உருவாக்கப்பட்ட பிறகு பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் ெமத்துவத்னத எவ்வாறு உலகம் 

புறக்கணிக்க முடியும். 

ஆளும் சபாருைாதாரம் மற்றும் தனிநபாின் முடிவிற்கு, சபாது உனடனமக் ஜகாட்பாடு 

வைிவகுத்தது. 

இருப்பினும் சபாது உனடனமக் ஜகாட்பாடு உலகம் முழுவதும் தயாராக ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது, 

தனி நபர் சுதந்திரத்தின் தீவிரமான மறுப்னபத் தவிர்த்தது. 

வர்த்தகம், இங்கிலாந்து மற்றும் ஐஜராப்பாவின் நினலனய உயர்த்தியது. 

இந்தியாவின் செல்வ வைம் இங்கிலாந்னத இரண்டு அல்லது மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு ஜமலாக 

செைிப்பான நாடாக மாற்றியது. 

இதனால் இந்திய தத்துவம் ெமஸ்கிருத இலக்கியத்தின் மூலம் Goethe மற்றும் Emerson-ஐச் 

சென்றனடந்தது.  

அனந்தத்னதப் பற்றிய நனடமுனறக் கருத்து. 

மனித குலம் ஞானம் சபறும்வனர தனது பயணத்தில் செயலுக்கான ஒரு நம்பிக்னகனய முதலில் 

ஏற்றுக்சகாள்கிறது. 

பற்றாக்குனறனயப் பற்றிய அறிவியனல உருவாக்கிய உலகுக்கு ஸ்ரீ அரவிந்தர், நனடமுனற 

அன்றாட அனுபவத்தில் அனந்தம் எனும் கருத்தினன உருவாக்கினார்.  

அனதப் சபறுவது ஆன்மீக நபருக்கு முற்றிலும் ெமூகம் மற்றும் மனதின் சுதந்திரத்தில் 

வைங்கப்படுகிறது. 

மனதின் சுதந்திரத்திற்கு இனணயாக இருக்கும் ஒைியின் மூலம் இலக்கினன அவர் அனடகிறார், 

அல்லது அனத அனடய நம்பிக்னக சகாள்கிறார்.  

இது வாழ்வின் ஒவ்சவாரு துனறயிலும் எல்னலயற்ற நனடமுனற வைத்துடன் பற்றாக்குனறனய 

ஆக்கிரமிக்கிறது. 

மனிதன் தன்னுனடய சுயநலமான ஆதாயத்னதத் சதாடர்ந்து வலியுறுத்துகிறான்.  

ெமீபகாலமாக ெந்னதயில் எவ்வாறு தன்னலமற்று இருப்பது முடிவாக அவனுக்கு - அவனுனடய 

தீர்மானமான சுயநல இலக்குகளுக்கு - உதவுகிறது என்பனத அவன் கண்டறிகிறான். 

ெமூகாீதியான ெமத்துவம், சதாைிலாைிகைின் ெமத்துவம், சபண்கள், குைந்னதகளுக்கான ெமத்துவம் 

இன்னறய கால கட்டத்தின் தனலயாய கருத்தாகும். 

ென்னியாெியின் மனநினலயுடன் அனுதாபம் சகாண்டிருக்கும் கால கட்டம் இது. 

ெடங்குகனை வலியுறுத்தும் இந்துமத பாரம்பாியம் ெமூகாீதியான ஏற்புனடனம சபறுவதில்னல. 

ஆன்மீக அறிசவாைினயத் தூண்டாத ஆரம்பங்களுடன் அனவ பினணக்கப்பட்டுள்ைன, அனவ 

அறினவச் ொராத ேீவனற்ற ெடங்குகள் ஆகும். 

அறிவியல் ஞானத்தின் அரணாக ெமூகச் செல்வவைம் விைங்கும் காலம் இது. 

பனைனமவாதமும் அடிப்பனடவாதமும் கடந்த நூற்றாண்டுகைின் அருவருக்கத்தக்க நயமற்ற 

பினைகைாகும்.  

ெமூகம் தவறாமல் அதன் ஆதாயங்கனை அதன் ெந்ததியினருக்கு அைிக்கிறது. எங்கு 

உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஒன்றும் வரும் காலங்கைில் எங்கும் இைக்கப்பட மாட்டாது. 

ஆன்மா, மனம், ஆட்ெி மற்றும் சபாதுநலம் ஆகிய துனறகைில் ஆற்றல்கள், திறனமகள், திறன்கள், 

செயல்திறன், பண்புகள், அனமப்பு ஆகியனவ அபாிமிதமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ைன. 
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ெமூகம் அவற்னற பைக்க வைக்கங்கள், நடத்னதகள், குணம், ஆளுனம, இறுதியாக தனித்துவம் என 

அதன் ெந்ததியினருக்கு வைங்குகிறது. 

ஐஜராப்பாவின் மனாீதியான தனித்துவமும், அசமாிக்காவின் ேடாீதியான தனித்துவமும் ெிறப்பாக 

உருவாக்கப்பட்டுள்ைன. 

ஆன்மீகாீதியான தனித்தன்னம மட்டுஜம அனந்தத்தின் நனடமுனறக் கருத்துகனை மனிதன் 

அனுபவிக்க உதவும். அதாவது, காற்று மற்றும் சூாிய ஒைி கினடப்பனதப்ஜபால மனிதன் நாடும் 

யாவும் அவனுக்கு எல்னலயற்ற அைவில் இப்சபாழுது கினடக்கும்.  

இந்தத் திறனின் மூலம் மனிதகுலம் முன்ஜனறக்கூடிய திட்டம் ஒன்றினன உருவாக்குவஜத 

இப்சபாழுது நமது பணியாகும். 

Jeff-ன் பதில். 

மனிதனின் மறுசமாைி ஒருவரது கண்ஜணாட்டத்திலிருந்து, நிகழ்னவக் குறித்ஜதயாகும். இதற்கு 

ஜமலும் உள்ைது. 

மனிதனும், நிகழ்வும் எந்த நினல அறினவயும் பிரதிபலிக்கலாம், (உ – ம்) மனடனம. 

நினலனம அறிமுகமில்லாததாக இருப்பதால் எலிெசபத்தால் பதிலைிக்க முடியவில்னல, 

அவளுனடய திறன்களும் அந்த விஷயத்தில் அவளுக்குக் னக சகாடுக்கவில்னல.  

2011ஆம் ஆண்டு ேூனல மாதம் 7ஆம் ஜததி அன்று வர்ேீனியாவில் நடந்த மத்தியஸ்தத்திற்கு 

சேஃப் அைித்த பதில், நமது வக்கீலின் கூற்றுப்படி பதிஜல அல்ல.  

என்னனப் சபாறுத்தவனர, சேஃப் இங்கு மனடனமயான ெமூக ேீவியத்திலிருந்து பதிலைிக்கிறார். 

அவ்வாசறனில் நமது பதில் என்னவாக இருக்க ஜவண்டும். 

அவரது நினலயில், அவரது கருத்துப்படி பதிலைித்தால் நாமும் மனடயர்கைாஜவாம். 

நமது ெமர்ப்பணம் நாம் கூற ஜவண்டிய பதினல நமக்கு உணர்த்தும். 

அன்னனயின் உணர்வான நமது இயல்பறிவு இனத விைக்க முடியும். 

அவரது மனடனம நமது மனடனமனயப் பிரதிபலிக்கிறது என்பதுதான் முதல் பதிலாகும். 

அவ்வாசறனில் நமது அக, ஆழ்மன மனடனமனய அைிப்பஜத நமது கடனமயாகும். 

நமது மனடனமனயக் னகவிடத் தீர்மானித்த பிறகு, நாம் நமது புறச் செயல்பாட்னடத் துவங்கலாம். 

நாம் சதாடங்கும் எந்த ஒரு செயலும், சேஃப் மீது ஒரு தாக்கத்னத ஏற்படுத்துவதற்கும் ஜமலாக 

நமது மனடனமனயயும் அைிக்கும். 

நமது முடிவால் நமது ெம்மதம் ஏற்கனஜவ அைிக்கப்பட்டுவிட்டதால், நமது மனடனமனய நாம் எந்த 

வித வருத்தமுமின்றி னகவிட்டு விடுஜவாம். 

மனடனம என்பது என்ன? 

அதன் வைிகள் முடிவற்றனவ. இங்கு சேஃப் அவரது பதவிக்குாிய அதிகாரத்னத மடத்தனத்துடன் 

பார்க்கிறாஜர தவிர, கைக அங்கத்தினர்கள் அவருக்கு அைித்திருப்பனதப் பார்ப்பதில்னல. 

ஐக்கிய நாட்டு ெனபயில் சபாிய ஐந்து நாடுகைின் மறுக்கும் உாினமனய அது பிரதிபலிக்கிறது.  

ஐக்கியநாட்டு ெனபக்குள் ஐந்து சபாிய நாடுகள் செயல்படுவதற்காக மறுக்கும் உாினமயான 

‘வீட்ஜடா’ சகாண்டுவரப்பட்டது. 

இப்சபாழுது 1990ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு, இரண்டு சபாிய நாடுகள் இல்னல. 

இலட்ெியம் ேீவனன இைந்த பிறகு, அனமப்பு சதாடர்கிறது, இங்கு இலட்ெியம் என்பது முரண்பட்ட 

சபாிய நாடுகள் மற்றும் அனமப்பாக இருக்கும் ‘வீட்ஜடா’ ஆகும். 

இது ஜபான்ற ஒரு விஷயத்தின் மீது நம்மால் கவனம் செலுத்த முடியுமா, ேீவனன இைந்த 

அதிகாரத்திற்கு ெக்தி அைிக்கும் பைக்கத்னதக் னகவிட முன் வர முடியுமா?  

ெமூகமும், மனித சுபாவமும் 98% இது ஜபாலஜவ உள்ைது. 

ஜயாக பானஷயில் இது விைிப்பாகும். 

சேஃப்-ன் முட்டாள்தனம், முட்டாள்தனத்தின் ஒரு அம்ெத்னத நாம் னக விடுவதற்கான ஒரு 

ெந்தர்ப்பமாகும், இதனால் அரொங்கம் உருவாகும் முயற்ெி வடிவம் சபரும். 

102. The Unknowable 

“…in her partiality for Wickham.” 

The Unknowable formulates itself to the human consciousness. 

It means it gives Man what he wants and retires. 

The Unknowable always remains what it is, but it exercises itself to fulfil Man’s aspiration without 

ceasing to be Unknowable. 

The Force in Sachchidananda does its work without ceasing to be Force. 

Man acting without ceasing to be Man acts like the Unknowable. 

She grieves for Lydia without ceasing to be the adorer of Wickham. 
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In it she becomes the ‘Unknowable’ in her. 

Had she admired Wickham and withdrew her admiration each time without ceasing to be Lizzy, she would 

have realized the Unknowable. 

She realized Elizabeth the lover! 

Nature is the creative force of consciousness of the Being. (p. 212 The Life Divine) 

Her admiration is the creative force of the consciousness of Longbourn. 

Mrs. Bennet presides over Longbourn. 

Naturally there will be no shame in Lizzy for having admired Wickham. 

Darcy was ashamed of pride, selfishness, arrogance and conceit. 

He reached a deeper truth in himself than she did. 

Wickham was enamoured of the wealth and status of Pemberley. 

She was irresistibly attracted to the security of its wealth and the elegance of its status. 

Darcy transformed himself to win her love. 

She gave up the Mental approval of Wickham to accept Darcy. 

Wickham relented and married Lydia to be Darcy’s brother-in-law. 

Pemberley was the Unknowable to Elizabeth and Wickham. 

She was Darcy’s unknowable in that she gave him what he wanted and characteristically remained 

Wickham’s admirer. 

Life too sometimes plays the Unknowable. 

He who plays the Unknowable to many becomes their leader. 

The Unknowable in Man remains what he has been after receiving from the Unknowable what he wanted. 

The Unknowable is also there in Man all the time. 

The intensities of human life emerge from the partialities Man has. 

Our joys and sorrows come out of such partialities for Men, events and ideas. 

Coming to Mind, one can eliminate sorrows, keep the intensities to the varying joys only of the positive 

side of life – cheerfulness of life as in Lizzy. 

Maya creates inversely as if to deny the being thereby creating an intensity -- involution. 

One who is part of it enjoys the intensities of Maya. 

One who is conscious of it, and therefore outside of it, enjoys as God enjoys. 

Mr. Bennet’s obligation to Mr. Gardiner would have oppressed him for years, perhaps yielding oppressive 

joys of life. 

The freedom he gave Elizabeth, her cheerful outlook of life brought him the higher joy of observing 

the course life took. 

His knowing the value of life, the essence of Maya, enabled him to observe its work. 

Elizabeth started at the lower end, rose to the higher end and thus enjoyed both the intensities of Maya. 

Values raise lower Maya to higher Maya. 

Knowledge of values is spiritual knowledge of life. 

Knowledge of principles or ideas is spiritual knowledge of Mind. 

Generous self-giving is the spiritual knowledge of material life. 

Man has always had the choice between darkness and light. 

The higher Man had the same choice between soul and the psychic. 

Even in the darkness of ignorance Man faces the higher and lower sides. 

Men certainly do choose the lower side to live the Non-Being, the Undivine. 

It makes them better and fuller. 

Man making that experience one of the higher sides becomes God. 

Man experiences evolution from inside. 

God observes it from outside, as he is Self-conscious. 

Mother’s consciousness makes Man god as long as he is inside. 

Since Darcy met her at Pemberley, he was on the higher side but often enjoyed the lower side as he was 

uncertain of her acceptance. 

Mother’s Life essentially means to part with problems and sorrows forever and enjoy the vagaries of life’s 

intensities only on the higher side. 

This is the spirit of being a devotee or sadhak. 
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Wonder of a 3 day Prayer 

Man’s partiality to Mother is the spirit of his prayer. 

Prayer is the renewed vigour of Man when pressed by life. 

A girl in love always asks her lover for advice, if advice is needed. 

Her love is uppermost in her mind and she thus seeks one more touch of it. 

He may be ignorant of that subject but to her his own advice will be great. 

The wonder of it is Nothing brings about so great a result as her lover’s advice. 

One in love is trying to be more and more of it, taking each occasion as the fittest avenue for it. 

Love is life, a life lived more intensely than the most intense moment of his life. 

Sri Aurobindo said of divine Love that it seeks intensity and eternity. 

Divine Love is love of the divine, not one’s lover. 

Love of the Divine in the lover is more intense than divine love. 

One seeks 3 day prayer not so much for the solution of a problem but as another occasion to live in love. 

Love loves to grow inward so that the outer world can be more effectively embraced. 

Love is known to be the love of the heart. 

Savitri says His Mind, Love and Soul became one vision. 

A word becomes Mantra when the intensity of the soul’s vision dissolves in the intensities of its 

rhythmic movement and that of the thought substance expressing in verbal wonders. 

Love is the intensity of loyalty. 

Loyalty is the devotion of the vital endorsed by the Mind’s approval. 

It is the initial blending. 

Its richness emerges in the physical sensitivity expressing it after saturation. 

Man enjoying God is his own fulfillment in devotion. 

God enjoying Man who became the woman is God’s transcendent fulfillment in his individuality of 

universal dimension. 

Man’s love knows it is in love. 

God’s love knows Love in the act of loving as one becomes the other. 

In God’s love Man’s Being moves from there to its spiritual Existence. 

Then Love becomes Brahman enjoying Brahman making the enjoyment itself an experience of Brahman. 

அறியமுடியாதது. 

“விக்காம் மீது அவளுக்கு இருந்த பாரபட்ெம்.” 

பிரம்மம் மனித ேீவியத்தில் தன்னனஜய வடிவனமத்துக் சகாள்கிறது. 

மனிதனுக்கு ஜவண்டியனத அைித்து விட்டு அது விலகிவிடுகிறது என இதற்குப் சபாருள். 

பிரம்மம் எப்சபாழுதுஜம அதுவாகஜவ இருக்கிறது, ஆனால் அது பிரம்மமாகஜவ இருந்து சகாண்டு 

மனிதனின் அபிலானஷகனைப் பூர்த்தி செய்கிறது.  

ெச்ெிதானந்தத்தில் இருக்கும் ெக்தி ெக்தியாகஜவ இருந்து அதனுனடய ஜவதலனயச் செய்கிறது. 

மனிதன் மனிதனாகஜவ இருந்து பிரம்மத்னதப் ஜபால் செயல்படுகிறான். 

விக்கானமப் ஜபாற்றுவனத நிறுத்தாமஜலஜய, எலிெசபத் லிடியாவிற்காக வருந்துகிறாள். 

அதில் அவள் அவளுள் ‘பிரம்மமாக’ மாறுகிறாள். 

அவள் விக்கானமப் ஜபாற்றியஜதாடு, ஒவ்சவாரு முனறயும் எலிெசபத்தாகஜவ இருந்துசகாண்டு 

அப்ஜபாற்றுதனல நிறுத்தியிருந்தால், அவள் பிரம்மத்தத உணர்ந்திருப்பாள். 

காதலியான எலிெசபத்னத அவள் உணர்ந்தாள். 

சுபாவம் ேீவனின் ேீவியத்தின் பனடக்கும் ஆற்றல்பனடத்த ெக்தியாகும். 

அவளுனடய பாராட்டு லாங்பர்ன் ேீவியத்தின் பனடக்கும் திறன் ஆகும். 

திருமதி சபன்னட் லாங்பர்னுக்குத் தனலனமத் தாங்குகிறாள். 

இயற்னகயாகஜவ விக்கானம விரும்பியனத நினனத்து எலிெசபத்திற்கு எந்த வித அவமான 

உணர்ச்ெியும் இருக்காது. 

சபருனம, சுயநலம், இறுமாப்பு, மற்றும் கர்வத்னத நினனத்து டார்ெி சவட்கப்பட்டான். 

அவனைக் காட்டிலும் அவன் தன்னுள்ஜை ஆைமான ெத்தியத்னத அனடந்தான். 

சபம்பர்லியின் அந்தஸ்து மற்றும் செல்வ வைத்தால் விக்காம் கவரப்பட்டான். 

சபம்பர்லியின் சொத்து அைிக்கும் பாதுகாப்பினாலும் மற்றும் அதன் அந்தஸ்தின் ஜநர்த்தியாலும் 

அவள் தடுக்கமுடியாத வண்ணம் ஈர்க்கப்பட்டாள்.  

அவளுனடய காதனலப் சபறும் வனகயில் டார்ெி திருவுருமாறினான். 
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டார்ெினய ஏற்றுக்சகாள்ை அவள் விக்கானம மனதால் னகவிட்டாள். 

விக்காம் மனம் மாறி, லிடியானவத் திருமணம் செய்துசகாண்டு டார்ெியின் ெகலராக மாறினான். 

எலிெசபத்திற்கும், விக்காமிற்கும் சபம்பர்லி ‘பிரம்மமாக’ இருந்தது. 

டார்ெிக்கு ஜவண்டியனத அைித்து அவள் அவனுனடய ‘பிரம்மமாக’ இருந்தாள், ஜமலும் குறிப்பிட்ட 

வனகயில் விக்கானமப் ஜபாற்றுபவைாகவும் இருந்தாள். 

வாழ்வும் ெிலெமயங்கைில் பிரம்மமாகச் செயல்படுகிறது. 

பலருக்கு அறியமுடியாதவராக இருப்பவர் அவர்களுக்குத் தனலவராகிறார். 

பிரம்மத்திடமிருந்து மனிதன் தனக்கு ஜவண்டியனதப் சபற்றுக்சகாண்ட பிறகு இருப்பனதப்ஜபால், 

மனிதனுள் இருக்கும் பிரம்மம் இருக்கிறது. 

எல்லா ஜநரத்திலும் மனிதனுள் பிரம்மம் இருக்கிறது. 

மனிதனிடம் இருக்கும் பாரபட்ெங்கைின் மூலம் மனித வாழ்வின் தீவிரங்கள் சவைிப்படுகின்றன. 

மனிதர்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் கருத்துகைின் மீதுள்ை இத்தனகய பாரபட்ெங்கைின் மூலம் நமது 

ெந்ஜதாஷங்கள், வருத்தங்கள் சவைி வருகின்றன.  

மனனதப் சபாறுத்தவனர, ஒருவர் வருத்தங்கனை அகற்றிவிடலாம், எலிெசபத்திடம் இருந்த 

வாழ்வின் கலகலப்பான சுபாவத்னதப்ஜபால் வாழ்வின் ஜநர்மனறயானப் பக்கத்தின் மாறுபட்ட 

ெந்ஜதாஷங்கைின் தீவிரத்னதத் தக்கனவத்துக் சகாள்ைலாம். 

இருப்பனத மறுக்க ஜவண்டும் என்பதுஜபால், இதன் மூலம் ஒரு தீவிரத்னத மானய 

தனலகீைாக உருவாக்குகிறது- ெிருஷ்டி. 

இதன் ஒரு பகுதியாக இருப்பவர் மானயயின் தீவிரங்கனை மகிழ்ஜவாடு அனுபவிக்கிறார். 

இனத அறிந்த, அதனால் இதற்கு சவைிஜய இருப்பவர், இனறவன் அனுபவிப்பதுஜபால் 

மகிழ்வுடன் அனுபவிக்கிறார். 

திரு கார்டினருக்கு, திரு சபன்னட் கடனமப்பட்டிருப்பது அவனரப் பல ஆண்டுகளுக்கு 

ஒடுக்கியிருக்கும், வாழ்வின் ஒடுக்கப்பட்ட ெந்ஜதாஷங்கனை அைித்திருக்கலாம். 

அவர் எலிெசபத்திற்கு அைித்த சுதந்திரமும், வாழ்வின் மீது அவைது உற்ொகமான பார்னவயும் 

வாழ்வின் ஜபாக்னகக் கவனிக்கும் உயர்ந்த ெந்ஜதாஷத்னத அவருக்கு அைித்தது.  

வாழ்வின் மதிப்பு மற்றும் மானயயின் ொரத்னத அவர் உணர்ந்திருந்தது, அதன் செயல்பாட்னடக் 

கவனிக்க அவருக்கு உதவியது. 

கீைிருந்து ஆரம்பித்த எலிெசபத் ஜமஜல உயர்ந்து, இதனால் மானயயின் இரண்டு தீவிரங்கனையும் 

அனுபவித்தாள். 

பண்புகள் கீழ்நினல மானயனய உயர்நினல மானயயாக உயர்த்தும். 

பண்புகனைப்பற்றிய அறிவு வாழ்னவப்பற்றிய ஆன்மீக அறிவாகும். 

கருத்துகள் அல்லது சகாள்னககனைப்பற்றிய அறிவு மனனதப்பற்றிய ஆன்மீக அறிவாகும். 

சபருந்தன்னமயான சுய அர்ப்பணம் சபாருள்ாீதியாை வாழ்னவப்பற்றிய ஆன்மீக அறிவாகும். 

இருள் மற்றும் ஒைிக்கு இனடஜய ஜதர்ந்சதடுக்கும் உாினம என்றுஜம மனிதனுக்கு இருந்து 

வந்துள்ைது. 

உயர்நினல மனிதனுக்கு ஆன்மா மற்றும் னெத்தியத்திற்கு இனடஜய அஜத ஜபான்ற 

ஜதர்ந்சதடுக்கும் உாினம இருந்தது. 

அறியானமயின் இருைிலும்கூட மனிதன் உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த பக்கங்கனை எதிர்சகாள்கிறான். 

அெத்தாகவும், சதய்வீகத்தன்னமயற்றும் வாை மனிதன் நிச்ெயமாக தாழ்ந்த பக்கத்னதஜய 

ஜதர்ந்சதடுக்கிறான்.  

இது அவற்னற ெிறப்பாகவும், முழுனமயாகவும் ஆக்குகிறது. 

மனிதன் அந்த அனுபவத்னத உயர்ந்த பக்கங்கைில் ஒன்றாக ஆக்கும்சபாழுது இனறவனாக 

மாறுகிறான். 

மனிதன் உள்ைிலிருந்து பாிணாமத்னத அனுபவிக்கிறான். 

இனறவன் தன்னன உணர்ந்தவராக இருப்பதால் சவைியிலிருந்து அனதக் கவனிக்கிறார். 

மனிதன் அகத்தில் இருக்கும்வனர அன்னனயின் ேீவியம் அவனனக் கடவுைாக்குகிறது. 

சபம்பர்லியில் டார்ெி எலிெசபத்னதச் ெந்தித்ததிலிருந்து அவன் உயர்ந்த பக்கத்தில் இருந்தான், 

ஆனால் அவளுனடய ெம்மதத்னதப் பற்றி அவனுக்கு உறுதியாகத் சதாியாமல் இருந்ததினால், 

அவன் சபரும்பாலும் தாழ்ந்த பக்கத்னதஜய அனுபவித்தான். 

அன்னனமயமான வாழ்க்னக என்பது அடிப்பனடயில் பிரச்ெினனகனையும் வருத்தங்கனையும் 

நிரந்தரமாக நீக்குவதும், வாழ்வின் தீவிரங்கைின் மாறுபாடுகனை உயர்ந்த பக்கத்தில் மட்டுஜம 

அனுபவிப்பதுமாகும். 

இது ஒரு அன்பர் அல்லது ொதகராக இருப்பதற்குாிய அனடயாைமாகும். 
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மூன்று நாள் பிரார்த்தனனயின் அற்புதம். 

அன்னனக்கு மனிதன் காட்டும் பாரபட்ெம் அவனது பிரார்த்தனனயின் உணர்வாகும். 

வாழ்வு அழுத்தம் தரும்சபாழுது மனிதனின் புதுப்பிக்கப்பட்ட வீாியம் பிரார்த்தனன ஆகும். 

அறிவுனர ஜதனவப்படும்ஜபாது காதலிக்கும் ஒரு சபண் எப்சபாழுதும் தன் காதலனிடம் அறிவுனர 

ஜகட்பாள். 

அவளுனடய காதஜல அவள் மனதில் பிரதானமாக இருக்கிறது, இதன் ஜமலும் ஒரு ஸ்பாிெத்னத 

அவள் இவ்வாறு நாடுகிறாள். 

அவனுக்கு அந்த விஷயத்னதப் பற்றி ஒன்றும் சதாியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவளுக்கு 

அவனது அறிவுனர சபாிதாக இருக்கும். 

அவளுனடய காதலனது அறிவுனரனயப் ஜபால் ஜவறு எதுவும் பலன் அைிப்பதில்னல என்பதுதான் 

இதன் அதிெயம் ஆகும். 

காதலில் ஆழ்ந்திருக்கும் ஒருவர் ஜமலும் ஜமலும் அதில் இருக்க விரும்புகிறார், ஒவ்சவாரு 

ெந்தர்ப்பத்னதயும் அதற்கு உகந்த இடமாக எடுத்துக் சகாள்கிறார். 

காதஜல வாழ்வாகும், அவனது வாழ்வின் மிகவும் தீவிரமான தருணத்னதவிட மிகவும் தீவிரமாக 

வாழ்ந்த ஒரு வாழ்வாகும். 

சதய்வீக அன்பு தீவிரம் மற்றும் நிரந்தரத்தன்னமனய நாடுகிறது என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் 

கூறியுள்ைார். 

சதய்வீக அன்பு சதய்வத்தின் மீதான அன்பாகும், ஒருவரது காதலர் மீதாைது அல்ல. 

ஒரு காதலாிடம் இருக்கும் சதய்வீகாீதியான அன்பு, சதய்வீக அன்னபக் காட்டிலும் தீவிரமானது. 

பிரச்ெினனனயத் தீர்ப்பதற்காக ஒருவர் மூன்று நாள் பிரார்த்தனனனய நாடுவதில்னல, அன்பில் 

இருப்பதற்கான மற்சறாரு ெந்தர்ப்பமாக அனத நாடுகிறார். 

சவைி உலகத்னத ஜமலும் திறம்படத் தழுவிக்சகாள்ளும் வனகயில் அன்பு அகத்தில் வைரப் 

பிாியப்படுகிறது. 

அன்பு என்பது உள்ைத்தின் அன்பாகும். 

பகவானின் மனம், அன்பு, ஆன்மா யாவும் ஒஜர பார்னவயாக மாறின என்று 'ொவித்ாி' கூறுகிறது. 

ஆன்மாவின் பார்னவயின் தீவிரம், அதன் தாை இயக்கம் மற்றும் வாய்சமாைி அற்புதங்கைில் 

சவைிப்படும் ெிந்தனனயின் ொரத்தில் கனரயும் சபாழுது, ஒரு சொல் மந்திரமாக மாறுகிறது. 

அன்பு விசுவாெத்தின் தீவிரம் ஆகும். 

விசுவாெம் மனதின் ஒப்புதலால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட உணர்வின் ஈடுபாடாகும். 

இது ஆரம்ப கலனவ ஆகும். 

இதன் செழுனம செறிவனடந்தபின் அனத சவைிப்படுத்தி ேடநினல உணர்வில் சவைிவருகிறது. 

மனிதன் இனறவனன மகிழ்வுடன் அனுபவிப்பது பக்தியில் அவன் நினறவனடவதாகும். 

சபண்ணாக மாறிய மனிதனன இனறவன் விரும்புவது, உலகைாவிய பாிமாணத்தின் 

தனித்துவத்தில் கடவுைின் தனல ெிறந்த நினறவாகும். 

மனிதனுனடய காதலுக்கு அது காதல் வயப்பட்டுள்ைது என்பது சதாியும். 

அன்பும் காதலும் இனணந்துவிடுவதால் இனறவனின் அன்பிற்கு, அன்பில் காதல் இருப்பது 

சதாியும்.  

இனறவனது அன்பில் மனிதனது ேீவன் அங்கிருந்து அதன் ஆன்மீகப் சபருவாழ்விற்கு மாறுகிறது. 

பின்னர் அன்பு பிரம்மனன அனுபவித்து, அந்த அனுபவத்னதஜய ஒரு பிரம்மனின் அனுபவமாக 

மாற்றி, பிரம்மனாக மாறுகிறது.  

Lalitha Chandrasekaran  

லலிதா ெந்திர ஜெகரன்.   

கு. பா.ரா. 

103. “Its ill-success might perhaps authorize her to seek the other less interesting mode of attachment.” 

Elizabeth has failed in both modes of attachment; Darcy succeeded in giving life to the spirit of the first 

method of love at first sight. 

Perfection in marriage is possible for personalities of perfection at their human level. This is seen in 

Lalitha, though Chandrasekaran aims at it with success. 

She is the heroine of a novel பவபராட்டம் -கு.பா.ரா written in 1940. 

She was the queen of Presidency College who was after Chandrasekaran, a star student of propriety. She 

took the initiative and won him. They lived together, an outrage in those days. The father of the boy on 

hearing the news came there. The boy was not there, she received the orthodox old Man. At one look the 

old Man’s anger was transformed into admiration which he expressed to her saying she was like 
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அம்பாள், ொஷாத் அம்மணி and never stopped praising her till their wedding. It again happened with 

ொமித்துதர, the domineering steward of the farm who came to the young couple to reprimand them.  

These are not avatars or geniuses of inner spiritual perfection. 

Genuine goodwill enriches a high intelligence for a knowledge of life in the practical world when devoid 

of any shade of perversity. 

In orthodox families what develops is hypocrisy and perverse superiority. 

Native goodness creates sweetness of living that is infectious. 

At first sight anyone is taken in, even if he comes to chastise. 

“Those who come to scoff, remain to pray” – Oliver Goldsmith. 

The capacities of such people cannot be hidden. Should anyone maliciously campaign against them, the 

victims will become instant converts on seeing the accused. 

This is the only instance in fiction I have come across of this kind. 

It is an unfinished novel in whose later part the author gives the other side of the opposing society. 

Lalitha overwhelms visitors as Gandhiji did to his critics. 

There are no angularities in her; rather they were harmonized into energies of awakened conscience. 

Hence there is only unadulterated joy on meeting her. 

Her common sense is consummate worldly wisdom. 

Kamalam 

The heart attaches itself at one செம்புபலப்சபயல் நீர் பபால் It does not try alternatives. 

That partially happened with Lizzy in her giving her heart to Wickham. 

Life is not that indulging to all. 

Most marry, in India, and then love the spouse. 

Some sacrifice their initial love and compromise. 

The rare few that are lucky are like Lalitha and Chandrasekaran. 

The Indian ideal of a woman is once a wife, a wife for all lives. 

Kamala was 13 years when she gave her heart to a neighbor Ramanathan. He too cherished her love. 

Marriage was spoken of by the families. Later, coming under the spell of Gandhiji, he became a satyagrahi 

and became a police victim. He was abandoned in a woods where he was attacked by wolves and lost 

consciousness. Kamala’s father rescued him and she restored him to heath. The families solemnized the 

wedding. Still he was a freedom fighter and met Subbiah in jail. His book ‘Angel of a Woman’ was 

frowned upon by Subbiah. Coming out of jail he started a school in a village and became popular. Balu 

was a pet student of his who was injured. His first aid took him to Balu’s mother who was on her death 

bed. After a prolonged discourse he realised it was kamalam and cried in despair. She told him how 

she had cherished his memory till that moment and Subbiah, her husband deserted her for her lingering 

attachment to Ramanathan. She called him brother and handing over பாலு to him to plead her apologies to 

her husband if he met him and declared she discovered how she would be Subbiah’s wife in all the future 

births. Subbiah arrived to hear her declaration after which she died. 

The heart loves only once when it loves. 

Man’s idealism can soar higher than his love, not the woman’s. 

Idealism does not fall short of the husband’s ideal. 

Man does not rise so high as a woman in love. 

When Man elevates himself in love he excels woman. 

Love is strong, not strong enough to overcome social psychological barriers. 

In Mother’s consciousness, social barriers are transformed. 

Psychological barriers persist in Mother’s consciousness. 

Psychological barriers transformed are heaven in marriage. 

Giving and Receiving 

Man in love gives, never thinks of receiving. 

The ideal is to give, not to receive. 

With Mother it is the other way around. 

To know Her fully is possible only when the fundamental siddhi leads to final siddhi. 

Those who have known The Mother, desired to possess Her at the lowest. 

Devotees think of Her only in terms of their prayers. 
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Even their prayers do not often rise to psychological results. 

Whoever knows Her spiritual prowess? It is a feat to know it. 

Once you know they are impersonal psychological truths, spiritual goodwill, Ananda that expresses the 

varying delight, it never strikes Man he could ask for it. 

The fact is he does not want to ask for them, he does not want them. 

To receive from Her what She can give, all that She can offer, is not an impulse that ever occurs to him. 

To spiritually receive from Her is more than what one can materially or psychologically give others. 

In a small domestic way, look around you in your circumstances. 

How many offer you acts of kindness out of good nature. 

We, out of egoistic stiffness turn away from them. 

Our giving is to our equals, those whom we like and to our superiors. 

In a higher sense, which is a divine sense, all are expressions of the divine. 

We rarely know that there are thousand occasions around us every day that want to give to us. 

To be able to fully receive from Her is not given to the human soul. 

To be able to receive all the touches of kindness from our environment is not given to our ego. 

Giving is noble; receiving is the opposite is what we know. 

To receive the love of Lizzy for Darcy, to receive his love for her are in this context greater than giving. 

Giving is excelled by receiving in a divine context. 

“இதனுனடய ஜதால்வி அவனை மற்சறாரு சுவாரெியம் குனறவான முனறயில் காதலிக்க 

அனுமதிக்கலாம்.” 

காதலிக்கும் இரண்டு முனறகைிலும் எலிெசபத் ஜதால்வியுற்றாள்; கண்டதும் காதல் எனும் முதல் 

முனறக்கு உயிரூட்டுவதில் டார்ெி சவற்றி சபற்றான்.  

மனித நினலயில் பூரணத்துவம் சபற்றவர்களுக்குத் திருமணத்தில் பூரணம் ொத்தியம். ெந்திரஜெகரன் 

இனத இலக்காகக் சகாண்டு சவற்றியனடந்தாலும், இது லலிதாவிடம் காணப்படுகிறது,  

அவள் 1940-ஆம் ஆண்டு கு.பா.ரா எழுதிய ‘ஜவஜராட்டம்’ எனும் நாவலின் கதாநாயகி ஆவாள் . 

பிரெிசடன்ெி கல்லூாியின் ராணியாக விைங்கிய அவள், ஜநர்னமயான ெிறந்த மாணவனாக 

விைங்கிய ெந்திரஜெகரனனக் காதலித்து அதில் சவற்றியும் சபற்றாள். அவர்கள் திருமணம் செய்து 

சகாள்ைாமஜலஜய ஒன்று ஜெர்ந்து வாைலானார்கள், அக்காலத்திற்கு ஒவ்வாத பைக்கமாக அது 

இருந்தது. இனதக் ஜகள்வியுற்ற ெந்திரஜெகரனின் தந்னத அங்கு வந்தார். மகன் அங்கில்னல, அந்த 

ஆொரமான முதியவனர லலிதா வரஜவற்றாள். ஒஜர பார்னவயிஜலஜய தகப்பனாரது ஜகாபம் 

அகன்றது. அவனை ‘ொக்ஷாத் அம்பாள்’ ஜபால இருப்பதாகக் கூறி அவர்கைது திருமணம் நடந்து 

முடியும்வனர அவனைப் புகழ்ந்தவாறு இருந்தார். இதற்குப் பிறகு, இைம் தம்பதியினனரக் கண்டிக்க 

வந்த பண்னணயின் ஆதிக்கம் மிகுந்த காாியஸ்தர் ொமிதுனரயும் இது ஜபாலஜவ மனம் மாறினார். 

இனவ அக ஆன்மீக முழுனம சகாண்ட அவதாரங்கஜைா அல்லது ஜமனதகஜைா அல்ல. 

எந்த விதமான வக்கிர ொயலும் இல்லாமல் இருக்கும்ஜபாது, நனடமுனற உலகில் வாழ்க்னகனயப் 

பற்றிய அறிவிற்காக உண்னமயான நல்சலண்ணம், உயர்ந்த நுண்ணறினவ வைப்படுத்துகிறது. 

ஆொரமான குடும்பங்கைில் ஜபாலித்தனமும், வக்கிர உயர்வு மனப்பான்னமயும் மட்டுஜம 

உருவாகின்றன. 

இயல்பான நற்குணம் எங்கும் பரவக்கூடிய இனினமயான வாழ்னவ உருவாக்குகிறது. 

ஒருவர் தண்டிப்பதற்காக வந்தாலும், முதல் பார்னவயிபலபய எவரும் ஆட்சகாள்ைப்படுகின்றனர்.  

“இைித்துனரக்க வந்தவர்கள் பிரார்த்தனன செய்தனர்.”—ஆலிவர் ஜகால்ட்ஸ்மித்.  

இத்தனகய மனிதர்கைின் ஆற்றனல மனறக்க முடியாது. யாராவது அவர்களுக்கு எதிராகத் 

தீங்கினைக்கும் வனகயில் பிரச்ொரம் செய்தால், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குற்றம் 

ொட்டப்பட்டவர்கனைக் கண்டவுடன் உடனடியாக மனம் மாறுவர். 

கனதகைில் நான் கண்ட இது ஜபான்ற ஒஜர ஒரு உதாரணம் இதுதான். 

இது ஒரு முடிக்கப்படாத நாவல் ஆகும். அதன் பிற்பகுதியில் எதிர்க்கும் ெமூகத்தின் மறுபக்கத்னத 

ஆெிாியர் அைிக்கிறார். 

காந்திேி தன்னுனடய விமர்ெகர்கள் விஷயத்தில் செய்தனதப்ஜபால, லலிதாவும் தன்னனப் பார்க்க 

வந்தவர்கனை ஆட்சகாள்கிறாள். 

அவைிடம் எந்த தனி இயல்புகளும் இல்னல, மாறாக அனவ விைிப்புற்ற மனொட்ெியின் ெக்திகைாக 

இணங்க னவக்கப்பட்டன. 

ஆகஜவ அவனைச் ெந்திப்பதில் கலப்படமற்ற மகிழ்ச்ெி மட்டுஜம உள்ைது. 

அவளுனடய இயல்பறிவு முழுனமயான உலக ஞானமாகும். 
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கமலம். 

உள்ைம் ஒருவஜராடு ‘செம்புலப் சபயல் நீர் ஜபால்’ கலந்து விடுகிறது. மாறான ஒன்னற அது 

முயல்வஜத இல்னல. 

விக்காமிற்குத் தனது உள்ைத்னத வைங்கிய எலிெசபத் விஷயத்தில் இது ஓரைவிற்கு நடந்தது.  

வாழ்க்னக அனனவருக்கும் அந்த அைவிற்கு ெலுனக அைிப்பதில்னல. 

இந்தியாவில் சபரும்பாலாஜனார் திருமணத்திற்குப் பிறகு தங்கைது வாழ்க்னகத் துனணனயக் 

காதலிக்கின்றனர். 

ெிலர் தங்கைது ஆரம்ப காதனல தியாகம் செய்து ெமரெம் செய்து சகாள்கின்றனர். 

அதிர்ஷ்டொலிகள் மிகச் ெிலஜர லலிதா மற்றும் ெந்திரஜெகரனனப் ஜபால் உள்ைனர். 

ஒரு முனற மனனவியாக இருந்தால் அனனத்துப் பிறவிகைிலும் மனனவியாக இருப்பஜத இந்தியப் 

சபண்மணியின் இலட்ெியமாக இருக்கிறது. 

அண்னட வீட்டில் வெித்து வந்த ராமநாதனிடம் தன்னுனடய மனனதப் பறி சகாடுத்தசபாழுது 

கமலாவுக்கு வயது பதினனந்து. அவரும் அவளுனடய அன்னபப் ஜபாற்றினார். இரு குடும்பங்களும் 

திருமணத்னதப் பற்றி விவாதித்தனர். பின்னர் அவர் காந்திேியால் கவரப்பட்டு, ெத்தியாகிரகியாக 

மாறி, காவல்துதறயிடம் ெிக்கிக்சகாண்டார். ஒரு ஆழ்ந்த காட்டுக்குள் னகவிடப்பட்ட அவர் 

ஓநாய்கைால் தாக்கப்பட்டு சுய நினனனவ இைந்தார். கமலாவின் தந்னதயால் மீட்கப்பட்டு 

கமலாவின் கவனத்தினால் உடல் நினல ஜதறினார். குடும்பங்கள் திருமணத்னத உறுதிப்படுத்தின, 

இன்னமும் அவர் சுதந்திரப் ஜபாராட்ட வீரராகத் சதாடர்ந்தார், ெினறயில் சுப்னபயா என்பவதரச் 

ெந்தித்தார். ‘சபண் ஜதவனத’ எனும் இவரது புத்தகம் சுப்னபயாவிற்குக் ஜகாபத்னத அைித்தது. 

ெினறயில் இருந்து சவைி வந்த ராமைாதன் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பள்ைினயத் சதாடங்கி 

பிரபலமனடந்தார். அவருனடய செல்ல மாணவனாக விைங்கிய பாலு காயமனடந்தசபாழுது 

அவனுக்கு அவர் செய்த முதலுதவி மரணப்படுக்னகயில் இருந்த அவனது தாயானரச் ெந்திக்க 

னவத்தது. சநடு ஜநரம் ஜபெிய பின்னஜர அவள்தான் கமலம் எனத் சதாிந்துசகாண்டு விரக்தியில் 

அை ஆரம்பித்தார். அந்தத் தருணம்வனர எவ்வாறு அவள் அவருனடய நினனனவப் ஜபாற்றி 

வந்துள்ைாள் என்பனதயும், ராமைாதன் மீதிருந்த அவளது சதாடர்ந்த ஈடுபாட்டினால் எவ்வாறு 

தன்னுனடய கணவன் சுப்னபயா தன்னன விட்டு விலகிச் சென்றுவிட்டார் என்பனதயும் 

கூறினாள்.‘அண்ணா’ என்று அவனர அனைத்த அவள், பாலுனவ அவாிடம் ஒப்பனடத்து, 

தன்னுனடய கணவனரச் ெந்தித்தால் அவாிடம் தான் மன்னிப்பு ஜகட்டதாகவும், அடுத்த 

பிறவிகைிலும் அவருக்ஜக மனனவியாக இருக்க விரும்புவதாகவும் கூறும்படி ஜகட்டுக் சகாண்டாள். 

அங்கு வந்த சுப்னபயா அவள் கூறியததக் ஜகட்ட பின்னர் அவள் உயிர் நீத்தாள். 

உள்ைம் காதலிக்கும்சபாழுது ஒஜர ஒரு முனறதான் காதலிக்கிறது. 

மனிதனுனடய இலட்ெியம் அவனுனடய காதனலவிட ஜமலும் உயரும், ஒரு சபண்ணினுனடயது 

இவ்வாறு இருப்பதில்னல. 

இலட்ெியவாதம் கணவனது இலட்ெியத்திற்குக் குனறந்ததல்ல. 

ஒரு சபண்மணினயப்ஜபால ஆண் காதலில் உயருவதில்னல. 

ஒரு ஆண் காதலில் தன்னனஜய உயர்த்திக்சகாள்ளும்ஜபாது சபண்ண விஞ்ெி விடுகிறான். 

காதல் வலினமயானது, ெமூகாீதியான, உைவியல்ாீதியான தனடகனைக் கடக்கும் அைவிற்கு 

வலினமயானதல்ல. 

அன்னனயின் ேீவியத்தில் ெமூகாீதியான தனடகள் திருவுருமாற்றமனடகின்றன. 

மஜனாாீதியான தனடகள் அன்னனயின் ேீவியத்தில் சதாடர்கின்றன. 

திருவுருமாற்றமனடந்த மஜனாாீதியான தனடகள் திருமணத்தில் சொர்க்கமாகும்.  

வைங்குவதும், சபறுவதும். 

காதலில் இருக்கும் ஆண் அைிக்கிறான், சபற்றுக்சகாள்வனதப் பற்றி நினனப்பஜத இல்னல. 

இலட்ெியம் அைிப்பது, சபறுவது அல்ல. 

அன்னனயிடம் இது, இதற்கு மாறானது. 

அடிப்பனட ‘ெித்தி’ முடிவான ‘ெித்தி’க்கு வைிவகுக்கும்சபாழுதுதான் அன்னனனய முழுனமயாக 

அறிந்துசகாள்வது ொத்தியமாகும். 

அன்னனனய அறிந்தவர்கள் குனறந்தபட்ெமாக அவனரச் சொந்தம் சகாண்டாட விரும்புகின்றனர். 

அன்பர்கள் தங்கைது பிரார்த்தனனயின் அடிப்பனடயில் மட்டுஜம அன்னனனய நினனக்கின்றனர். 

இவர்கைது பிரார்த்தனனகள்கூட சபரும்பாலும் மஜனாாீதியான பலன்களுக்கு உயருவதில்னல. 

அன்னனயின் ஆன்மீக வலினமனய யார் அறிவார்? அனத அறிவது ஒரு ொதனனயாகும். 
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அனவ சபாதுவான உைவியல் உண்னமகள், ஆன்மீக நல்சலண்ணம், மாறுபட்ட ெந்ஜதாஷத்னத 

சவைிப்படுத்தும் ஆனந்தம் என்று சதாிந்தவுடன், அனதக் ஜகார முடியும் என்று மனிதனுக்குத் 

ஜதான்றுவஜதயில்னல. 

அவற்னறக் பகாருவதற்கு அவனுக்கு விருப்பம் இல்னல, அவற்னறப் சபற அவனுக்கு விருப்பம் 

இல்னல என்பதுதான் உண்னம. 

அன்னனயால் எனத அைிக்க முடியுஜமா, அைிப்பனவ அனனத்னதயும் சபற்றுக்சகாள்ை ஜவண்டும் 

என்கிற உந்துதல் அவனுக்கு எழுவஜத இல்னல.  

அன்னனயிடமிருந்து ஆன்மீகாீதியாகப் சபற்றுக்சகாள்வது, ஒருவர் சபாருள்ாீதியாகஜவா அல்லது 

மஜனாாீதியாகஜவா மற்றவருக்கு அைிப்பனதவிட ஜமலானது. 

நம்முனடய ெிறிய வட்டத்திற்குள் நமது சூழ்நினலகைில் நம்னமச் சுற்றிப் பார்க்க ஜவண்டும். 

நல்ல சுபாவத்தின் காரணமாக நமக்கு உதவ எவ்வைவு ஜபர் முன்வருகின்றனர். 

நாம் அகந்னதயினால் அவர்கனை உதாெீனப்படுத்துகிஜறாம். 

நமக்குச் ெமமானவர்களுக்கும், நாம் விரும்புவர்களுக்கும் நமக்கு ஜமஜல இருப்பவர்களுக்கும் நாம் 

உதவ முன் வருகிஜறாம். 

ஒரு சதய்வீகக் கண்ஜணாட்டமான ஒரு உயர்ந்த கண்ஜணாட்டத்தில் அனனத்துஜம சதய்வீகத்தின் 

சவைிப்பாடுகள்தாம்.  

நமக்கு அைிக்க விரும்பும் ஆயிரக்கணக்கான ெந்தர்ப்பங்கள் நம்னமச் சுற்றி ஒவ்சவாரு நாளும் 

இருப்பனத நாம் உணர்வதில்னல.  

அன்னனயிடமிருந்து முழுனமயாகப் சபற்றுக்சகாள்ளும் திறன் மனித ஆன்மாவுக்கு இயலாது. 

நமது சுற்றுப்புறத்திலிருந்து எல்லா விதமான உதவிகனையும் சபற்றுக்சகாள்ளும் திறன் நமது 

அகந்னதக்கு இல்னல. 

அைிப்பது ஜமன்னமயானது, சபற்றுக்சகாள்வது அதற்கு ஜநர்மாறானது என்பது நாம் அறிந்தது. 

எலிெசபத்தின் காதனல டார்ெி சபற்றுக்சகாள்வதும், அவனுனடய காதனல அவள் சபற்றுக் 

சகாள்வதும் இந்த இடத்தில் அைிப்பனதவிட ஜமலானது. 

ஒரு சதய்வீகக் கண்ஜணாட்டத்தில் அைிப்பனதவிட சபறுவது ஜமலானது. 

104. “Be that as it may, she saw him go with regret.” 

A consecration that converts regret into happiness is worth its name. 

As consecration is preceded by concentration, it is also preceded by understanding. 

The effectivity of consecration is determined by the extent of understanding. 

To know what regret is, is philosophy. 

Also it is not a Mental knowledge, but an emotional knowledge. 

Emotional knowledge is that which the emotions understand. 

Knowing my anger with my boss will hurt me I control my anger. It is Mental knowledge that can help 

control emotions. 

A strong clear headed Man meets with a blustering bully. His very emotions know it is an empty threat. 

The threat melts away. 

To know regret is the inverse of joy is spiritual knowledge. 

An emotional knowledge helps open up spiritual knowledge. 

This is pure yoga, not meant for an ordinary Man. 

An ordinary Man, Mentally understanding all this, can under stress see the spiritual depths opening and the 

regret changing into joy. 

Such a joy is power that saves. 

The Christian father and son who could heartily laugh when asked to spit on a cross were instantaneously 

saved in South America. 

Intense sincerity opens the spiritual depths. 

In her case now, it was intense grief which too has the same power. 

Regret has, in this case, power packed into it. 

Prior knowledge remains as belief, or a fact tying the Man in that measure to the past. 

Past keeps him on the surface, in Time. 

Human life often, under stress, opens to the wonder of wideness. 

Man’s love of being human is so intense that it overcomes the divine intensity. 

To consecrate a thought, its basis, the will in it, the belief that issues out of it is to reach the borders of 

human knowledge so that one can enter the worlds of wonder. 
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Life is an eternal wonder. 

No one can know his regret contained the seed for all the solutions. 

It may be a spiritual fact that his regret contained the solutions. 

To see that one needs spiritual intelligence, an intelligence that recognizes the aspects of Spirit – Silence, 

Peace, Infinity, Eternity, Truth, Unity, etc. 

He had the spiritual intelligence to see in her abuse the spiritual aspect of truth of his character. 

He could see it in her as he was in love with her. 

She was unable to see it in him as she was not in love with him. 

Love gives one spiritual intelligence. 

That which understands mental ideas is Mental intelligence. 

Vital intelligence understands the value of relationships. 

Physical intelligence recognizes factual objects. 

Mrs. Bennet has physical intelligence. 

Mr. Bennet has Mental intelligence. 

Charlotte has vital intelligence. 

In other affairs of value, Lizzy has spiritual intelligence. 

Social intelligence is vital intelligence. 

Work intelligence is physical intelligence. 

He who hunts has physical intelligence to shoot correctly. 

Sri Aurobindo speaks of Supramental intelligence. 

All those who have responded to Mother and Sri Aurobindo are endowed with Supramental intelligence 

with respect to them. 

To have a faculty does not mean he will use it everywhere. 

Human choice enters the play. 

To have a faculty is an endowment. 

To be able to apply it is inclination. 

Inclination raises endowments to their maximum-value. 

Inclination is the intelligence of the endowment. 

Inclination arises from habit and environment. 

Personality is the capacity to bring all the inclinations necessary to all the existing endowments. 

Range and Scope 

Pride and Prejudice does show the inconceivable possibility for Meryton coming true in the wake of 

the French Revolution. 

One who is interested in the range and scope can exercise himself theoretically. 

1. The possibilities are made by human choice, social good, Life’s constitution and the Spirit’s intention in 

this creation. 

2. For the Man who chooses, all these possibilities exist. 

3. What makes a theoretical possibility a practical reality? A short answer is the energy must be organized 

into force, power, attitude, skills. 

4. Consecration at each stage accomplishes in the next plane or phase. 

5. Two realities 

 — Man can be fully satisfied where he is 

 — There is a Self-existent knowledge at every stage that can reach the end. 

 6. Between the two ends there are millions of oases that delight the satisfied soul. 

Sri Aurobindo seems to say that that scope existed for the Upanishads, Buddha, Gita and Shankara and 

makes ‘giving up in the middle’ the arch culprit. He does not do it with the Vedas. Perhaps this possibility 

emerged with the emerging of Mind in the period of Vedanta. Vedas belong to a pre-Mind age. Man 

interested in testing the truth of this pronouncement can try a graded list of experiments. They are 

solutions at various levels and opportunities at higher levels. 

 1.Unsolved problems at our level. 

 2.Unsolved problems of each higher level at our own levels. 

 3.Creation of opportunities at our and higher levels. 
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Still as a token he can move from effort from below to grace from above. 

A token gives symbolic knowledge and releases symbolic power. 

One needs to have the knowledge of knowing the Symbols and legends. 

Savitri is a vision and legend in Spiritual Symbols of the Supramental life. 

Even without Man’s conscious attempt – of course it must be an unegoistic initiative for serving a token – 

Mother fills his life with all these phenomena. Only that he must see. Sri Aurobindo says, we do not see 

when it is possible for us to see. 

Mother calls it being unconscious. 

“எது எப்படி ஜவண்டுசமன்றாலும் இருக்கட்டும், அவன் செல்வனத அவள் வருத்தத்துடன் 

பார்த்தாள்.” 

வருத்தத்னத ெந்ஜதாஷமாக மாற்றும் ெமர்ப்பணம் மதிப்பு வாய்ந்தது. 

ெமர்ப்பணத்திற்கு முன் மன ஒருமுகப்படுதல் இருப்பதுஜபால, ெமர்ப்பணத்திற்கு முன் புாிதலும் 

உள்ைது. 

ெமர்ப்பணத்தின் செயல்திறன் புாிதலின் அைவால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

வருத்தத்னதப் பற்றித் சதாிந்துசகாள்வது தத்துவம் ஆகும். 

ஜமலும் இது மனாீதியான அறிவல்ல, உணர்ச்ெிபூர்வமான அறிவாகும்.  

உணர்ச்ெிபூர்வமான அறினவ உணர்ச்ெிகள் புாிந்துசகாள்கின்றன. 

முதலாைியிடம் நான் காண்பிக்கும் ஜகாபம் என்னனப் பாதிக்கும் என்பதால், நான் எனது 

ஜகாபத்னதக் கட்டுப்படுத்திக் சகாள்கிஜறன். இது உணர்ச்ெிகனைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் மனதின் 

அறிவாகும். 

சதைிவான மனம் சகாண்ட வலினமவாய்ந்த ஒருவன் சவறும் வீறாப்புடன் ஜபசும் ஒரு 

அடாவடிக்காரனனச் ெந்திக்கிறான். அது சவறும் மிரட்டல் என்பது இவனுனடய 

உணர்ச்ெிகளுக்குத் சதாியும். அச்சுறுத்தல் மனறந்து விடுகிறது. 

வருத்தம் ெந்ஜதாஷத்தின் மறுபக்கம் என்று புாிந்துசகாள்வது ஆன்மீக அறிவாகும். 

உணர்ச்ெிபூர்வமான அறிவு ஆன்மீக அறிவு விைித்சதை உதவுகிறது. 

இது முழுனமயான ஜயாகம் ஆகும், ொதாரண மனிதனுக்கு உாியதல்ல. 

ஒரு ொதாரண மனிதன் இனத மனாீதியாகப் புாிந்துசகாள்ளும்சபாழுது, அழுத்தத்தின் காரணமாக 

ஆன்மீக ஆைங்கள் சவைிப்பட்டு, வருத்தம் ெந்ஜதாஷமாக மாறுவனதப் பார்க்கலாம். 

இத்தனகய ஒரு ெந்ஜதாஷம் நம்னமக் காப்பாற்றும் ெக்தியாகும். 

ஒரு ெிலுனவயின் மீது எச்ெில் துப்பும்படி ஜகட்டுக்சகாள்ைப்பட்ட ஒரு கிருஸ்துவ தந்னதயாலும் 

மகனாலும் அப்சபாழுது மனமாரச் ெிாிக்க முடிந்ததனால் சதன் அசமாிக்காவில் அவர்கள் 

உடனடியாகக் காப்பாற்றப்பட்டனர்.  

தீவிரமான உண்னம ஆன்மீக ஆைங்கனை சவைிப்படச் செய்கிறது. 

இப்சபாழுது அவளுனடய விஷயத்தில் அது தீவிர வருத்தமாக இருந்தது, அஜத ெக்தினயக் 

சகாண்டிருந்தது.  

இங்கு வருத்தம் ெக்தியால் நிரம்பியிருந்தது.  

முந்னதய அறிவு நம்பிக்னகயாகத் சதாடர்கிறது, அல்லது அந்த அைவிற்குக் கடந்த காலத்துடன் 

இனணக்கும் ஒரு உண்னமயாக இருக்கிறது. 

கடந்தகாலம் மனிதனன ஜமல் மனதில், காலத்தில் னவத்திருக்கிறது. 

மனித வாழ்வு சபரும்பாலும் அழுத்தம் காரணமாக, அகண்ட அற்புதத்திற்கான வைினய 

ஏற்படுத்துகிறது. 

மனிதன் மனிதனாக இருப்பதற்குத் தீவிரமாக விரும்புவதால் அது சதய்வீகத் தீவிரத்னதயும் 

சவல்கிறது. 

ஒரு எண்ணத்னத, அதன் அடிப்பனடனய, அதிலிருக்கும் உறுதினய, அது அைிக்கும் 

நம்பிக்னகனயச் ெமர்ப்பணம் செய்வது ஒருவர் அற்புதமான உலகங்களுக்குள் நுனைவதற்கு 

ஏதுவாக மனித அறிவின் எல்னலகனை அனடவதாகும். 

வாழ்க்னக ஒரு நித்திய அற்புதமாகும். 

அவனுனடய வருத்தத்தில் எல்லாத் தீர்வுகளுக்கான வினத இருந்தது என்பனத யாரும் அறிய 

முடியாது. 

அவனுனடய வருத்தத்தில் தீர்வுகள் இருந்தது ஒரு ஆன்மீக உண்னமயாக இருக்கலாம். 

ஒருவருக்கு சமௌனம், ொந்தம், அனந்தம், நித்தியத்துவம், உண்னம, ஒற்றுனம ஜபான்ற 

ஆன்மாவின் அம்ெங்கனை அனடயாைம் காண்பதற்கான ஆன்மீக அறிவு ஜதனவப்படுகிறது. 
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அவனுனடய குணத்திலுள்ள உண்னமயின் ஆன்மீக அம்ெத்னத அவைது நிந்தனனயில் பார்க்கும் 

ஆன்மீக அறிவு அவனிடம் இருந்தது. 

அவள் மீது அவன் காதல் சகாண்டிருந்ததால் அவனால் அவைிடம் இனதப் பார்க்க முடிந்தது. 

அவன் மீது அவளுக்குக் காதல் இல்லாததால் அவைால் அவனிடம் இனதப் பார்க்க முடியவில்னல. 

காதல் ஒருவருக்கு ஆன்மீக அறினவ அைிக்கிறது. 

மனதின் கருத்துகனைப் புாிந்துசகாள்வது மனதின் அறிவாகும். 

உணர்வின் அறிவு உறவுமுனறகைின் மதிப்னபப் புாிந்துசகாள்கிறது. 

ேடநினல அறிவு உண்னமப் சபாருட்கனை அனடயாைம் காண்கிறது. 

திருமதி சபன்னட்டிற்கு ேடநினல அறிவு உள்ளது. 

திரு சபன்னட்டிற்கு இருப்பது மனாீதியான அறிவு. 

ொர்சலட்டின் அறிவு உணர்வுக்குாியது. 

மதிப்புவாய்ந்த மற்ற விஷயங்கைில் எலிெசபத்திற்கு ஆன்மீக அறிவு இருந்தது. 

ெமூக அறிவு உணர்வின் அறிவாகும். 

ஜவனலயில் இருக்கும் அறிவு ேடநினல அறிவாகும். 

ஜவட்னடயாடுபவனுக்குச் ொியாக குறிபார்த்து சுடும் ேடநினல அறிவு உள்ைது. 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் ெத்திய ேீவிய அறினவப் பற்றிப் ஜபசுகிறார். 

அன்னன மற்றும் பகவானுக்கு மறுசமாைியைித்துள்ை அனனவரும், அவர்கள் இருவனரயும் 

சபாறுத்தவனர, ெத்திய ேீவிய அறிவு சபற்றுள்ைனர். 

ஒரு திறனம இருப்பதால் ஒருவர் அனத எல்லா இடங்கைிலும் பயன்படுத்துவார் என்று 

சபாருைல்ல. 

மனித விருப்பம் அங்கு செயல்படுகிறது. 

ஒரு திறனனப் சபற்றிருப்பது ஒரு வைம் ஆகும். 

அனதப் பயன்படுத்துவது நம் விருப்பத்ததப் சபாறுத்தது. 

விருப்பம் வைங்கனை அதிகபட்ெ மதிப்பிற்கு உயர்த்துகிறது. 

விருப்பம் வைத்தின் புத்திொலித்தனம் ஆகும். 

விருப்பம், பைக்கம் மற்றும் சூைலிலிருந்து எழுகிறது. 

ஆளுனம தற்ஜபாது இருக்கும் அனனத்து வைங்களுக்கும் ஜதனவயான அனனத்து 

விருப்பங்கனையும் சகாண்டு வரும் திறனாகும். 

வீச்சும், வாய்ப்பும். 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் அனல நினனத்துப் பார்க்கஜவ முடியாத ொத்தியத்னத சமாிடனுக்கு 

ொத்தியமாக்கியனத ‘Pride and Prejudice’ காட்டுகிறது. 

வீச்ெிலும், வாய்ப்பிலும் ஆர்வம் உள்ைவர் ஜகாட்பாட்டைவில் தன்னன உட்படுத்திக் சகாள்ைலாம். 

1. மனித விருப்பம், ெமூக நன்னம, வாழ்வின் அனமப்பு மற்றும் இந்தப் பனடப்பில் ஆன்மாவின் 

விருப்பம் ஆகியவற்றால் ொத்தியங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

2. ஜதர்ந்சதடுக்கும் மனிதனுக்கு இந்த அனனத்து ொத்தியங்களும் உள்ைன. 

3. ஒரு தத்துவார்த்த ொத்தியத்னத நனடமுனற நிதர்ெனமாக்குவது எது? ஆற்றல், ெக்தி, 

அணுகுமுனற, திறன்கள் என சதம்பினன ஒழுங்கனமக்க ஜவண்டும் என்பஜத ஒரு ெிறிய பதிலாகும். 

4. ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் ெமர்ப்பணம் அடுத்த நினலயிஜலா அல்லது அடுத்த கட்டத்திஜலா 

ொதிக்கிறது. 

5. -இரண்டு நிதர்ெனங்கள். 

  - மனிதன் இருக்கும் இடத்திஜலஜய முழுனமயாகத் திருப்தி அனடய முடியும். 

  -ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் முடினவ அனடயக்கூடிய ஒரு சுய அறிவு உள்ைது.  

6. இரண்டு முனனகளுக்கு இனடஜய, திருப்தி சபற்ற ஆன்மானவச் ெந்ஜதாஷப்படுத்தும் 

பல்லாயிரக்கணக்கான வைமான இடங்கள் உள்ைன. 

உபநிடதம், புத்தர், கீனத, ெங்கரர் ஆகிஜயாருக்கு வாய்ப்பு இருந்ததாகவும் நடுவில் னக விடுவது 

முக்கிய குற்றம் என்றும் ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். ஜவதங்கனைப் பற்றி அவர் இவ்வாறு 

கூறவில்னல. ஜவதாந்த காலத்தில் மனம் ஜதான்றியஜபாது ஒருஜவனை இந்த ொத்தியம் 

எழுந்திருக்கலாம். ஜவதங்கள் மனம் ஜதான்றுவதற்கு முந்னதய காலத்னதச் ஜெர்ந்தது. இந்தக் 

கூற்றின் உண்னமனயச் ஜொதிக்க ஆர்வம் சகாண்ட மனிதன் வாினெப்படி ஜொதனனகைின் 

பட்டியனல முயற்ெிக்கலாம். அனவ பல்ஜவறு நினலகைில் தீர்வுகளும், உயர்ந்த நினலகைில் 

வாய்ப்புகளும் ஆகும்.  

1. நமது நினலயில் தீர்க்கப்படாத பிரச்ெினனகள்.  

2. நமது நினலயில், ஒவ்சவாரு உயர்ந்த நினலயின் தீர்க்கப்படாத பிரச்ெினனகள்.  
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3. நமது மற்றும் உயர் நினலகைில் வாய்ப்புகனை உருவாக்குவது. 

இருப்பினும் ஒரு அனடயாைமாக அவன் கீைிருந்து முயற்ெி எடுப்பதிலிருந்து ஜமலிருந்து வரும் 

அருளுக்குச் செல்ல முடியும். 

ஒரு அனடயாைம் குறியீட்டு அறினவ அைித்து, குறியீட்டு ெக்தினய சவைிப்படுத்துகிறது. 

ெின்னங்கள் மற்றும் இலக்கியங்கனைப் பற்றிய அறிவு ஒருவருக்குத் ஜதனவ. 

'ொவித்ாி' ெத்தியேீவிய வாழ்வின் ஒரு பார்னவ மற்றும் ஆன்மீகச் ெின்னங்கைில் ஒரு இலக்கியம் 

ஆகும். 

மனிதன் தன்னுணர்ஜவாடு முயலாத ஜபாதும்- ஆனால் அது ஒரு அனடயாைமாக அகந்னதயற்ற 

தன்முனனப்பாக இருக்க ஜவண்டும்-அன்னன அவனுனடய வாழ்க்னகனய இந்த அனனத்து 

நிகழ்வுகைாலும் நிரப்புகிறார். அவன் பார்க்க மட்டுஜம ஜவண்டும். நம்மால் பார்க்க இயலும்ஜபாதும் 

நாம் பார்ப்பதில்னல என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

அன்னன இனத தன்னுணர்வற்ற நினல என்றனைக்கிறார். 

The inevitable is not so inevitable 

தவிர்க்க முடியாதது அவ்வைவு தவிர்க்க முடியாததல்ல. 

105. “In this early example of what Lydia’s infamy must produce.” 

In each plane the rules of force are inexorable, inevitable. 

The inevitable is not so inevitable when one moves to the higher plane. 

Moving to the lower plane the inevitable unpleasant issue becomes a tragedy. 

Tragedy in a low plane is the very opposite in the highest plane. 

Pain in the body is intense joy in the Spirit. 

When one changes planes during an event, the event changes character. 

In the lowest plane itself the vibration evolving from body to Spirit, the event becomes a Marvel. 

Lydia and Wickham had not changed planes or their attitudes. 

Elizabeth had already at Hunsford moved from the vital to the rational Mental. 

Darcy looked at himself self-critically. 

A look that is self-critical, can help evolve self towards the Self. 

Initially he shed his vital pride, etc. i.e. moved to Mind’s good behaviur. 

Seeing her in distress and wanting to gain her love still, he, at Lambton, was faced with the further 

psychological move of accepting Lydia too. 

Accepting Lydia is to accept Elizabeth’s vital charm for falsehood. 

Had he accepted it mercenarily, he would have not discovered Lydia or would have discovered further 

abomination as Lydia’s elopement had done. 

Unconsciously he could take Lydia as an outer expression of his own inner imperfections. 

This is to move farther up in transformation. 

She thought of the social consequences of the elopement. 

He faced an effort which the greater it was, the nobler he became. 

The genuineness of his effort, naturally, made Mr. Bennet resolve to return the Money to Gardiner. 

Incidentally it reveals how comprehensive his power was over the course of events. 

Darcy’s moving inside had its repercussions in her father, sister Jane, Bingley, his sister. 

Lady Catherine too responded in the only way, she as the entrenched representative of aristocracy, could 

respond. 

Dead Organisation 

Lydia represents the dynamism of the dead ideal and its organization. 

In a far more positive atmosphere, its role is explained by the events here. 

The atmosphere can be so elevated, so pronouncedly positive that even an active disruption from the 

organized darkness, in spite of its total jolt to the sentiments, can positively shape the course of events. 

The only possible relationship with such a dead organization can be severance. 

 1.Such an organisation is not merely dead, but would have reversed the     direction of the growth of the 

original ideal. 

 2.Of course, every touch will be a disturbance. To know how we are affected in  

 each phase of our growth will be a guiding help. 

 3.The principle here is a negative aspect, such as corrupt police, has several roles to play in our 

lives. 
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— Its presence, as Auroville protects the world from wars, protects the society at large including us, at 

some basic level. 

— At the opposite end any live real emotional practical relationship with it directly proves to be more than 

tragic, even catastrophic. 

— Between them one has to graduate his responses according to the context. 

— Some of varied experiences I have noticed. 

 A flower offered to Mother carries the power of the relics taken when Mother was there. 

 A book published by one who has a personal animosity towards  

 you does not prove to be intelligible while the same title published long 

 before untouched by a hostile personality makes for intelligibility. 

 Experiences of those immediate after such a view are always a     guide. 

4. There are some who can still be blessed by that atmosphere in view of their    intensity of beliefs. 

5. Before severing one’s relationship, a 3 day prayer, better still consecration,  

 will prevent untoward occurrences. 

6. The rule, of course, varies from person to person, event to event. 

 Milk is amrita அமிர்தம் but for a liver patient it will harm. 

 One intense austerity may enjoy the taste of milk which is not permissible. 

 One should be able to see the quality of the atmosphere himself. 

Levels of Knowledge 

Elizabeth was unaware that it was she who was behind the elopement. 

Her contribution was psychological, vital attachment to Wickham. 

Her mother’s physical urge for their marriage precipitated as elopement. 

Her father’s impermissible freedom was the cause from his side. 

As superstition is at several levels, knowledge is also at various levels. 

In a wider sense superstition is knowledge, knowledge superstition. 

Some of them are 1) Tenth Man, 2) Broken pencil, 3) Copernicus, 4) We love our miseries,  

5) We believe totally those who have betrayed totally, 6) We do not know the Unknowable gives what we 

ask for, 7) There is something at every level knowing which all at that level is known, 8) We ask for that 

thing which will ruin us, 9) We stiffly resist asking for what is best for us, 10) We do not know our defects 

– We do not know our strengths, 11) We follow the very opposite we recommend to all others, 12) Our 

concentration on one will make him seek another, 13) All that we work for one is achieved by another who 

is other than our object or even the very opposite, 14) Our expectations cancel, 15) Not being aware of an 

endowment, all will acknowledge, 16) Silent will, 17) Goodwill achieves what work has not achieved, 18) 

Beneficiary invariably offends, 19) The body never falls ill, cures itself, 20) The subtle power in any 

accomplishment is more than the physical power, 21) Intellectuality explains what is already known, 22) 

Rationality justifies anything one chooses, 23) What achieves is intuition, Reason comes to harvest, 24) 

Reason can reach the Transcendent, 25) God whom we cannot know can be realised, 26) People love to 

be dominated and even tyrannised, 27) We all love only to give, Never to receive, 28) We cannot accept 

anything from anyone – in a subtle way it is extended to oneself too, 29) What we are long searching for is 

by our side – God is inside , 30) Abuse can be taken as celestial advice, 31) Those whom we have 

wronged will come to help in the end, 32) Whatever we have given will come back to us through someone 

else or in some other method, 33) karma dissolves, 34) A small act will lead to great results, 35) The 

doctor creates diseases and then cures, 36) Mind dominates Matter, 37) Small mercenary gains deprive us 

of vast higher benefits, 38) Life acts through good as well as evil, 39) One murder denied leads to many, 

40) Good is a bar to Spirituality. 

“லிடியா செய்த தவற்றின் முதல் பலன்.” 

ஒவ்சவாரு நினலயிலும் ெக்தியின் விதிகள் மறுக்க முடியாதனவ, தவிர்க்க முடியாதனவ. 

ஒருவர் உயர்ந்த நினலக்குச் செல்லும்ஜபாது தவிர்க்க முடியாதது அவ்வைவாக தவிர்க்க 

முடியாததாக இருக்காது. 

கீழ் நினலக்குச் செல்லும்ஜபாது விரும்பத்தகாத விஷயம் ஜபராபத்தாக மாறுகிறது. 

கீழ் நினலயில் உள்ை ஜபராபத்து மிகவும் உயர்ந்த நினலயில் அதற்கு ஜநர்மாறானதாக இருக்கும். 

உடலின் வலி ஆன்மாவில் தீவிர ெந்ஜதாஷமாகும். 

ஒரு நிகழ்வில் ஒருவர் நினலனய மாற்றும்ஜபாது நிகழ்வின் தன்னம மாறுகிறது. 
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மிகவும் தாழ்ந்த நினலயிஜலஜய உடலிலிருந்து ஆன்மானவ ஜநாக்கி அதிர்வு எழும்ஜபாது நிகழ்வு 

ஒரு அற்புதமாக மாறுகிறது.  

லிடியாவும், விக்காமும் நினலகனைஜயா அல்லது தங்கைது மஜனாபாவங்கனைஜயா மாற்றிக் 

சகாள்ைஜவயில்னல. 

ஹன்ஸ்ஜபார்டில் எலிெசபத் ஏற்கனஜவ உணர்விலிருந்து விஜவகத்திற்கு - மனதிற்கு 

மாறியிருந்தாள். 

டார்ெி தன்னனத்தாஜன சுய விமர்ெனம் செய்து சகாண்டான்.  

சுய பாிஜொதனன ேீவன் ஆன்மாவாக உயர உதவும். 

முதலில் அவன் தன்னுனடய உணர்வின் கர்வத்னதக் னகவிட்டான், அதாவது மனதின் 

நன்னடத்னதக்கு மாறினான்.  

அவளுனடய துயரத்னதப் பார்த்து இன்னமும் அவளுனடய காதனலப் சபற விரும்பிய அவன், 

லாம்ப்டனில் லிடியானவயும் ஏற்றுக்சகாள்ளும் மன மாற்றத்னத எதிர்சகாள்ை ஜநாிட்டது. 

லிடியானவ ஏற்றுக்சகாள்வது எலிெசபத்தின் சபாய்னம மீதான கவர்ச்ெினய ஏற்றுக் 

சகாள்வதாகும். 

ஆதாயத்திற்காக அவன் அனத ஏற்றுக்சகாண்டிருந்தால், அவன் லிடியானவக் கண்டுபிடித்திருக்க 

மாட்டான், அல்லது லிடியா ஓடிப்ஜபான நிகழ்வின் வினைவினனப்ஜபால ஜமலும் ஒரு 

அருவருப்னபக் கண்டிருப்பான். 

தன்னன அறியாமஜலஜய லிடியானவ தன்னுனடய அக குனறபாடுகைின் புற சவைிப்பாடாகப் 

பார்த்திருப்பான். 

இது திருவுருமாற்றத்தில் ஜமலும் ஒரு படி உயருவதாகும். 

ஓடிப்ஜபானதன் ெமூக வினைவுகனைப்பற்றி அவள் எண்ணினாள். 

அவன் எந்த அைவிற்கு சபாிய முயற்ெினய எதிர்சகாண்டாஜனா அந்த அைவிற்கு 

ஜமன்னமயானவனாக மாறினான். 

அவனுனடய முயற்ெியின் உண்னமத்தன்னம இயல்பாகஜவ கார்டினருனடய பணத்னதத் திருப்பித் 

தர திரு சபன்னட்னடத் தீர்மானம் எடுக்க னவத்தது. 

நிகழ்வுகைின் ஜபாக்கில் அவனுனடய ெக்தி எவ்வைவு விாிவாக இருந்தது என்பனத இது 

சவைிப்படுத்துகிறது.  

டார்ெியிடம் ஏற்படும் அக மாறுதல், எலிெசபத்தின் தந்னத, ெஜகாதாி ஜேன், பிங்கிலி மற்றும் 

அவனுனடய ெஜகாதாியிடம் தாக்கங்கனை ஏற்படுத்தியது. 

பிரபுத்துவத்தின் ஜவரூன்றிய பிரதிநிதி எவ்வாறு பதிலைிக்க முடியுஜமா அவ்வாறு மட்டுஜம  

ஜலடி காதாின் பதிலைித்தாள். 

ேீவனற்ற அனமப்பு. 

லிடியா ேீவனற்ற இலட்ெியத்தின் ஆற்றனலயும் மற்றும் அதன் அனமப்னபயும் பிரதிபலித்தாள். 

ஒரு ஜமலும் ஜநர்மனறயான சூைலில், அதன் பங்கு இங்குள்ை நிகழ்வுகைால் விவாிக்கப்படுகிறது. 

இத்தனகய ேீவனற்ற அனமப்புடன் இருக்கக்கூடிய ஒஜர உறவு அனத விட்டு விலகுவஜதயாகும். 

1. இத்தனகய அனமப்பு ேீவனற்றதாக மட்டும் இருப்பதில்னல, ஆரம்ப இலட்ெியத்தினுனடய 

வைர்ச்ெியின் தினெனய மாற்றியும் இருக்கும். 

2. நிச்ெயமாக ஒவ்சவாரு விஷயமும் ஒரு சதாந்தரவாகஜவ இருக்கும். நமது வைர்ச்ெியின் 

ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் நாம் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிஜறாம் என்பனத அறிந்துசகாள்வது ஒரு 

வைிகாட்டும் உதவியாக இருக்கும்.  

3. ஊைல் நினறந்த காவல்துனற ஜபான்ற ஒரு எதிர்மனறயான அம்ெம் நமது வாழ்வில் பல்ஜவறுப் 

பங்கினன வகிக்கிறது என்பஜத இங்குள்ை தத்துவம் ஆகும். 

— இது இருப்பது, ஆஜராவில் உலகத்னத யுத்தங்கைிலிருந்து காப்பாற்றுவனதப்ஜபால் நம்னம 

உட்பட, ெமூகத்னத ெில அடிப்பனட நினலயில் பாதுகாக்கிறது.  

— எதிர்முனனயில், அதனுடன் இருக்கும் எந்த ஜநரடியான உண்னமயான உணர்ச்ெிபூர்வமான 

நனடமுனற உறவும் துயரத்னத அைிப்பதற்கும் ஜமலாக, ஜபராபத்தாகவும் மாறுகிறது.  

— அவற்றிற்கினடஜய ஒருவர் தன்னுனடய பதில்கனை, சூைனலப் சபாறுத்து முன்ஜனறச் செய்ய 

ஜவண்டும். 

— நான் கவனித்த பலவிதமான அனுபவங்கள்:  

- அன்னன இருக்கும்சபாழுது அன்னன பயன்படுத்திய சபாருட்களுக்கு இருந்தது ஜபாலஜவ 

அன்னனக்கு அர்ப்பணிக்கும் ஒரு மலருக்கும் ெக்தி உள்ைது. 
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- நம்மிடம் விஜராத மனப்பான்னம உனடய ஒருவரால் சவைியிடப்பட்ட ஒரு புத்தகம் நமக்குப் 

புாிவதில்னல. ஆனால் எந்தவித விஜராதமும் இல்லாத ஒருவர் நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பு 

சவைியிட்ட அஜத தனலப்னபக் சகாண்ட புத்தகத்னத நம்மால் புாிந்துசகாள்ை முடிகிறது. 

- அத்தனகய பார்னவக்குப் பின் உடனடியாக வரும் அனுபவங்கள் எப்ஜபாதும் ஒரு வைிகாட்டியாக 

இருக்கும்.  

4. அவர்கைது நம்பிக்னககைின் தீவிரத்தின் காரணமாக அந்தச் சூைலால் இன்னமும் அருனைப் 

சபறும் ெிலர் உள்ைனர். 

5. ஒருவரது உறவினன முறித்துக்சகாள்ளும் முன்பு, மூன்று நாள் பிரார்த்தனனயும், இதனனவிடச் 

ெிறப்பாகச் ெமர்ப்பணமும் விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகனைத் தடுக்கும். 

6.விதிகள், நபருக்கு நபர், நிகழ்வுக்கு நிகழ்வு ஜவறுபடும்.  

பால் அமிர்தமாகும், ஆனால் ஈரல் ஜநாயாைிக்கு அது நல்லதல்ல. 

தீவிரமான ஒரு கட்டுப்பாடு அனுமதிக்கப்படாத பாலின் ருெினய அனுபவிக்கும். 

சூைலின் தரத்னதக் கவனிக்க ஒருவரால் முடிய ஜவண்டும்.  

அறிவின் நினலகள். 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வுக்கு தான்தான் காரணம் என்பது எலிெசபத்திற்குத் சதாியவில்னல. 

அவைது பங்கைிப்பு மஜனாாீதியானது, விக்காம் மீது அவளுக்கு இருந்த உணர்வுபூர்வமான 

பினணப்ஜப அதற்கான காரணமாகும். 

அவர்களுனடய திருமணத்னதப் சபாறுத்து அவளுனடய தாயாாின் ேடநினல உந்துதல் 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வில் முடிந்தது.  

அவளுனடய தந்னதயின் பங்கைிப்பு, அவர் அைித்த அனுமதிக்க முடியாத சுதந்திரம் ஆகும். 

மூடநம்பிக்னக பல நினலகைில் இருப்பனதப்ஜபால், அறிவும் பல்ஜவறு நினலகைில் உள்ைது. 

ஒரு ஜமலும் விொலமான பார்னவயில் மூடநம்பிக்னக அறிவாகும், அறிவு மூடநம்பிக்னக ஆகும். 

அவற்றில் ெில: 

1)பத்தாவது மனிதன் 2)உனடந்த எழுதுஜகால் 3)ஜகாபர்னிகஸ் 4)துன்பங்கனை நாம் விரும்புவது 

5)முழுனமயாக நம்பிக்னக துஜராகம் செய்தவர்கனை நாம் முழுனமயாக நம்புவது 6)நாம் 

ஜகட்பததஜய இனறவன் சகாடுக்கிறான் என்பனத நாம் அறியாதது 7)ஒவ்சவாரு நினலயிலும் 

உள்ை ஒன்னற அறிவதன் மூலம் அந்நினலயில் உள்ை அனனத்னதயும் அறிந்துசகாள்வது 

8)நமக்குத் தீங்கினைப்பனதஜய நாம் ஜகாருவது 9)நமக்குச் ெிறந்தனதக் ஜகாருவனத நாம் 

வலினமயாகத் தடுப்பது 10)நமது குனறகனையும் வலினமகனையும் சதாிந்துசகாள்ைாமல் இருப்பது 

11)மற்றவர்களுக்கு நாம் பாிந்துனரப்பவற்றிற்கு ஜநர்மாறானனத நாம் பின்பற்றுவது 12)ஒருவர் மீது 

நாம் செலுத்தும் கவனம், அவனர இன்சனாருவனர நாட னவப்பது 13)ஒருவருக்காக நாம் செய்யும் 

ஜவனல, ஜவசறாருவராஜலா அல்லது எதிரானவராஜலா ொதிக்கப்படுவது 14)நமது எதிர்பார்ப்பு 

ரத்து செய்வது 15)அனனவரும் அறியும் நமது ஒரு திறன் நமக்குத் சதாியாமல் இருப்பது 16)சமௌன 

விருப்புறுதி, 17)ஜவனல ொதிக்காதனத நல்சலண்ணம் ொதிப்பது, 18)பயன்சபறுபவர் நிச்ெயமாக 

துன்புறுத்துவது 19)உடல் ஒருஜபாதும் ஜநாயுறாது தன்னனஜய குணப்படுத்திக் சகாள்வது 20)எந்த 

ஒரு ொதனனயின் சூட்சும ெக்தியும் ேட ெக்தினயவிட ெக்திவாய்ந்தது 21)ஏற்கனஜவ 

அறிந்திருப்பனத அறிவுத் திறன் விைக்குகிறது 22)ஒருவர் ஜதர்ந்சதடுக்கும் எந்த ஒன்னறயும் 

பகுத்தறிவு நியாயப்படுத்துகிறது, 23)உள்ளுணர்வு ொதிப்பதன் பலனன அறிவு அனுபவிக்கிறது 

24)அறிவால் பிரம்மத்னத அனடய முடியும் 25)நாம் அறியமுடியாத இனறவனன நாம் அறிய முடியும் 

26)மனிதர்களுக்கு தாங்கள் ஆைப்படவும், சகாடுனமக்கு ஆைாகப்படுவதும் பிடிக்கும் 27)நமக்கு 

எப்சபாழுதும் அைிப்பதற்ஜக பிடிக்கும், ஒருஜபாதும் சபறுவதற்கு அல்ல 28) நம்மால் 

எவாிடமிருந்தும் எனதயும் சபற்றுக்சகாள்ை முடியாது, ஒரு சூட்சும கண்ஜணாட்டத்தில் நம்மால் 

நம்மிடமிருந்ஜத சபற்றுக்சகாள்ை முடியாது 29)நாம் நீண்ட காலமாக ஜதடிக் சகாண்டிருப்பது நமது 

அருகிஜலஜய உள்ைது- இனறவன் நம்முள் இருக்கிறான் 30)நிந்தனனனய சதய்வீக அறிவுனரயாகக் 

கருதலாம் 31)நம்மால் தவறினைக்கப்பட்டவர்கள் இறுதியில் நமக்கு உதவுவார்கள் 32)நாம் 

அைித்தது அனனத்தும் ஜவசறாருவர் மூலமாகஜவா அல்லது ஜவறு விதமாகஜவா நமக்ஜக திரும்பி 

வரும் 33)கர்மம் கனரகிறது 34)ஒரு ெிறிய செயல் சபாிய பலனன அைிக்கும், 35)டாக்டர் ஜநாய்கனை 

உருவாக்கி, பிறகு குணப்படுத்துகிறார் 36)மனம் ேடத்னத ஆள்கிறது 37)ெிறிய சபாருள்ாீதியான 

பலன்கள் ஜமலும் சபாிய பலன்கனைத் தடுக்கிறது 38)நல்லது, சகட்டது இரண்டின் மூலமும் வாழ்வு 

செயல்படுகிறது 39)மறுக்கப்பட்ட ஒரு சகானல பல சகானலகளுக்கு வைி வகுக்கிறது 

40)ஆன்மீகத்திற்கு நற்குணம் ஒரு தனடயாகும்.  

Consecration of inner space 

அகத்தின் ெமர்ப்பணம். 
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106. “Found additional anguish as she reflected on that wretched business.” 

Reflection reinforces the wretchedness and hence the additional anguish. 

A devotee should not reflect, but must consecrate the anguish or wretchedness.  

Normally we pray, but one in despair forgets to pray. 

An idea for praying is annoying and we put it off till the intensity passes away. 

For a prayer to be successful it must arise from an equal depth, equal to that of the problem. 

One who can reach that equal depth will not have that problem or when it is there can pray from the 

same depth. 

Prayer relieves, removes the problem, but does not ensure against its recurrence. 

But consecration removes or transforms the consciousness of the problem. 

This is ideal, but difficult. 

Consecration often meets with a flat refusal or dull resistance. 

Two options are 1) to persist and call in the help of call, 2) to go behind the problem to our own concern, 

the shape of our inner being the problem assumes. 

If possible at this stage of opening, one can move to the inner space of our being which holds the 

concern. 

One can go further if the opening persists – to the inner Time which that inner space represents. 

Incidentally, if one perceives the Law of causality – that which express Time in Space, he can try to 

consecrate it. 

Beyond this lies his own Spirit that expresses as Time and Space. 

That Spirit is the subjective state of our Being, Purusha. 

By this route what began as consecration of a problem turns into yoga of surrender of one’s being 

itself. 

No longer is he a victim of such problems of his. 

Beyond this, what comes to him is the problem of others. 

Consecration of others’ problems confers a blessings on the recipient. 

Even this begins with a problem and leads to conferment of spiritual blessings on another. 

Mother in Her public Darshans conferred such spiritual blessings on the thousands who congregated. 

Forgetting the consecration 

Man feeling helpless gives up. It is half way to consecration. 

Elizabeth was in such a state of Mind. 

For one who has taken to consecration seriously, there are revealing moments. Often when he remembers 

the important occasions, he forgets consecration. 

A court summons comes and the mediation is on for four months. 

Everything goes on smoothly and in his favour. 

After four months suddenly it strikes him that if he had he remembered to consecrate in the 

beginning, there would not have been this ‘smooth work’. 

One forgets the consecration, as he enjoys expressing his energy and capacity. 

Now that he has remembered his past forgetting, is it possible for him to consecrate the original forgetting? 

If he could, the case will vanish. 

Is it possible to do it Now? 

A deeper consecration can do so. 

Or, the elements of the surface – ego, Mind, Time, finite – worked on to reverse themselves can do it. 

Even one done fully gives the complete result. 

Reading Around the World in Eighty Days to distinguish the places where Fogg insists on his punctuality, 

one will see the secret of this principle. 

There was no excess time, he was told. He said it was not necessary. 

There could be unforeseen events. He said there was nothing unseen. 

Natural calamities might arise, they said. There were none such said he. 

He had troubles, breakdowns, storms, attacks but he could succeed. 

One trait taken to perfection WON the wager. The rest is immaterial. 

Go back to forgetting, sift the events into minute parts, overcome the then egoistic attitudes NOW, the 

situation will suddenly and fully reverse. 
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Mind is so handled if silence is now attempted with respect to the work for which consecration was 

forgotten. 

About the finite – look for ALL small attitudes and reverse. 

Time is overcome by moving into Timelessness. It is done by moving Time from the Mental plane to the 

Spiritual plane i.e. by silencing the thought. 

Even the belief that a work needs Time for completion, if can be given up, will serve the purpose. 

New road must be laid 

Man has a way of increasing his despair when he is in despair. 

Pride and Prejudice is of a new cast unknown even to Jane Austen’s other works. 

All her other works are of social aspirations or expressions. 

Trollope successfully presents in his novels an ideal which had been fully lost by then.  

A nation’s social, political, cultural, economic aspirations are mostly similar. 

Jane Austen lived in a period when there was absolutely no freedom to children, women and labour, but 

the Englishman, maybe the Western Man, held the woman in very high inner psychological regard. 

In India where even now woman’s freedom is just a mere fiction, she is thought of as sacred in essence 

and experience. 

By Trollope’s period women had fully exhausted her social freedom by ‘rising to the occasion’. 

As a parallel there was a corrosion of the aristocratic sense of honour, though not to that extent. 

The rise and fall of British trade, wealth, Empire, honour, purity of motives have a close parallel to 

the real respect accorded to women and the way she upheld it. 

The reverse phenomenon of increasing nation’s wealth as values deteriorate exemplifies the truth of rigid 

structure releasing energy while disintegrating. 

In the Foundations of Indian Culture Sri Aurobindo touches upon these aspects of social realities in India. 

Only that the reader finds it passes his comprehension, as he does not have the same insight or even 

information. 

Today we see values fast disappearing while wealth is accumulating as never before, illustrating the 

infinite energy released by the old oppressive structures abolished by law, dishonoured in social practice 

while the individual delights in the surge of the flood of energy. 

Literally Money is carried in BAGS by buses and vans at times. 

Society is a power house, one that increases in its Power as and when it is drawn upon. 

In the sixties we saw utter poverty and unbridled indiscipline ruling the roost in every establishment. India 

has a Mind big enough to comprehend it. 

“லிடியாவின் செயனல நினனத்து அவள் ஜமலும் வருத்தமனடந்தாள்.” 

நினனத்துப் பார்ப்பது ஜவதனனனய வலுப்படுத்துவதால் வருத்தம் அதிகாிக்கிறது. 

ஒரு அன்பர் பனையனவற்னற நினனத்துப் பார்க்கக் கூடாது, ஆனால் வருத்தத்னத, ஜவதனனனயச் 

ெமர்ப்பணம் செய்ய ஜவண்டும். 

சபாதுவாக நாம் பிரார்த்தனன செய்கிஜறாம், ஆனால் துயரத்தில் இருப்பவர் பிரார்த்தனனனய 

மறந்து விடுகிறார். 

பிரார்த்தனன செய்வதற்கான ஜயாெனன எாிச்ெலூட்டுவதாக இருக்கிறது, அதன் தீவிரம்  

குனறயும்வனர நாம் அனதத் தள்ைிப் ஜபாடுகிஜறாம். 

பிரார்த்தனன சவற்றி சபறுவதற்கு, பிரச்ெினனயின் ஆைத்திற்குச் ெமமான ஆைத்திலிருந்து 

பிரார்த்தனன எை ஜவண்டும். 

அந்தச் ெமமான ஆைத்னத அனடயக்கூடிய ஒருவருக்கு அந்தப் பிரச்ெினன இருக்காது, அல்லது அது 

இருந்தால், அவரால் அஜத ஆைத்திலிருந்து பிரார்த்தனன செய்ய முடியும். 

பிரார்த்தனன தீர்வு அைிக்கிறது, பிரச்ெினனனயத் தீர்க்கிறது, ஆனால் மீண்டும் எைாது எனும் 

உத்திரவாதத்னத அைிப்பதில்னல.  

ஆனால் ெமர்ப்பணம் பிரச்ெினனயின் ேீவியத்னதஜய அகற்றி விடுகிறது, அல்லது 

திருவுருமாற்றமனடயச் செய்கிறது. 

இது ெிறப்பானது, ஆனால் கடினமானது. 

ெமர்ப்பணம் சபரும்பாலும் முழுனமயான அல்லது மந்தமான எதிர்ப்னபச் ெந்திக்கிறது. 

நமக்கு முன் இருக்கும் இரண்டு ஜதர்ந்சதடுப்புகள் 1)சதாடர்ந்து அனைப்பின் உதவியால் 

அனைப்பது, 2) நமக்கு அக்கனற இருக்கும் பிரச்ெினனயின் பின்னால் செல்வது. 
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ஒருவரால் இயன்றால், விைிப்பின் இந்தக் கட்டத்தில் அக்கனற சகாண்டிருக்கும் நமது ேீவனின் 

அகத்திற்குச் செல்லலாம். 

விைிப்பு சதாடர்ந்தால், ஒருவர் ஜமலும் சதாடர்ந்து செல்லலாம், அகம் குறிக்கும் அகத்தின் 

காலத்திற்குச் செல்லலாம். 

காலத்னத இடத்தில் சவைிப்படுத்தும் காரண விதினய ஒருவர் உணர்ந்தால், அவர் அனதச் 

ெமர்ப்பணம் செய்ய முயலலாம். 

காலம் மற்றும் இடமாக சவைிப்படும் அவனது ஆன்மா இதற்கு அப்பால் உள்ைது. 

அந்த ஆன்மா நமது ேீவனின் புருஷா எனும் அக நினலயாகும். 

இந்தப் பானதயின் மூலம் ஒரு பிரச்ெினனனயச் ெமர்ப்பணம் செய்வது எை ஆரம்பித்தது, ஒருவரது 

ேீவஜன ெரணனடதலின் ஜயாகமாக மாறுகிறது.  

இனி அவன் தன்னுனடய இத்தனகய பிரச்ெினனகளுக்கு உள்ைாக மாட்டான். 

இதற்குஜமல் அவனிடம் வருவது மற்றவர்களுனடய பிரச்ெினனஜய ஆகும். 

மற்றவர்களுனடய பிரச்ெினனகனைச் ெமர்ப்பணம் செய்வது, சபறுபவருக்கு நன்னமகனை 

அைிக்கிறது. 

இதுவும்கூட ஒரு பிரச்ெினனயுடன் ஆரம்பித்து, மற்றவருக்கு ஆன்மீகப் பலன்கனை அைிக்கிறது. 

அன்னன தனது சபாது தாிெனங்கைில் அங்கு கூடியிருந்த அனனவருக்கும் இத்தனகய ஆன்மீகப் 

பலன்கனை வைங்கி வந்தார். 

ெமர்ப்பணத்னத மறப்பது. 

நம்பிக்னகனய இைக்கும் மனிதன் னகவிட்டு விடுகிறான், இது முழுனமயான ெமர்ப்பணம் அல்ல. 

எலிெசபத் இத்தனகய மன நினலயில் இருந்தாள். 

ெமர்ப்பணத்னதத் தீவிரமாக ஜமற்சகாண்டவருக்கு சவைிப்படுத்தும் தருணங்கள் எழுகின்றன. 

சபரும்பாலும் முக்கியமான ெந்தர்ப்பங்கனை அவர் நினனவில் சகாள்ளும்சபாழுது, அவர் 

ெமர்ப்பணத்னத மறந்து விடுகிறார். 

நீதிமன்றத்திலிருந்து ெம்மன் வருகிறது, மத்தியஸ்தம் நான்கு மாதங்களுக்குத் சதாடர்கிறது. 

அனனத்தும் சுமுகமாக அவருக்குச் ொதகமாகஜவ நனடசபறுகிறது. 

ஆரம்பத்திஜலஜய அவருக்கு ெமர்ப்பணம் ஞாபகத்திற்கு வந்திருந்தால், ஜவனல இவ்வைவு 

சுமுகமாக நடந்திருக்காது என்று நான்கு மாதங்களுக்குப் பின் திடீசரன அவருக்குத் ஜதான்றுகிறது. 

ஒருவர் தனது ஆற்றனலயும் திறனனயும் சவைிப்படுத்துவதில் ெந்ஜதாஷம் அனடவதால், 

ெமர்ப்பணத்னத மறந்து விடுகிறார். 

முன்பு மறந்துவிட்டனத இப்சபாழுது அவர் நினனவுகூரும் சபாழுது, முதலில் மறந்தனத 

இப்சபாழுது அவரால் ெமர்ப்பணம் செய்ய முடியுமா?  

அவரால் முடியும் எனில் வைக்கு மனறந்துவிடும்.  

இப்சபாழுது செய்ய முடியுமா? 

ஒரு ஆைமான ெமர்ப்பணத்தால் இனதச் செய்ய முடியும். 

அல்லது, அகந்னத, மனம், காலம், அைவுக்குட்பட்டது ஆகிய ஜமற்பரப்பின் கூறுகள் தங்கனைஜய 

மாற்றிக்சகாள்ை முனனந்தால் இது ொத்தியமாகும். ஏஜதனும் ஒன்னற முழுனமயாகச் செய்வது 

பூரணமானப் பலனன அைிக்கும். 

‘Around the World in Eighty Days’ எனும் நாவனலப் படித்து, ஆெிாியர் Fogg ஜநரந்தவறானமனய 

வலியுறுத்தும் இடங்கனைக் கவனித்தால் இந்தத் தத்துவத்தின் இரகெியம் புாியும். 

கூடுதல் ஜநரம் கினடயாது என அவருக்குக் கூறப்பட்டது. அது ஜதனவயில்னல என்று அவர் 

கூறினார். 

எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் ஏற்படலாம் என்றனர். எதிர்பாராதது என எதுவும் இல்னல என்று அவர் 

பதிலைித்தார். 

இயற்னக ெீற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்று அவர்கள் கூறினர். அதுஜபால் எதுவும் இல்னல என்றார் 

அவர். 

சதாந்தரவுகள், இனடஞ்ெல்கள், புயல்கள், தாக்குதல்கள் எழுந்தன, ஆனால் அவரால் அவற்னற 

சவற்றிசகாள்ை முடிந்தது. 

ஒரு அம்ெத்னதப் பூரணமாக்கியது பந்தயத்தில் சவற்றினய அைித்தது. மற்றனவ முக்கியமற்றனவ.  

மறந்துவிட்டனத நினனவு கூர்ந்து, நிகழ்வுகனை நுண்ணிய பகுதிகைாகப் பிாித்து ஆராய்ந்து, முன்பு 

இருந்த அகந்னதயுடன்கூடிய கண்ஜணாட்டத்னத இப்சபாழுது கடந்து வந்தால், நினலனம 

திடீசரன முழுனமயாகத் தனலகீைாக மாறும்.  

ெமர்ப்பணம் செய்ய மறந்துவிட்டிருந்த ஜவனலனயப் சபாறுத்தவனர இப்சபாழுது சமௌனத்னதக் 

கனடப்பிடித்தால் மனம் இவ்வாறு னகயாைப்படுகிறது. 
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அைவுக்குட்பட்டனதப் பற்றிய அனனத்து ெிறிய மனப்பான்னமகனையும் கண்டுபிடித்து, 

மாற்றிக்சகாள்ை ஜவண்டும். 

காலமின்னமக்குள் செல்வதன் மூலம் காலம் கடக்கப்படுகிறது. காலத்னத மனதின் நினலயிலிருந்து 

ஆன்மீக நினலக்கு நகர்த்துவதன் மூலம் இது செய்யப்படுகிறது, அதாவது எண்ணத்னத 

அனமதிப்படுத்துவதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது. 

ஒரு ஜவனலனய முடிக்க ஜநரம் ஜதனவப்படும் என்ற நம்பிக்னகனயக்கூட னகவிடுவது 

ஜநாக்கத்னதப் பூர்த்தி செய்யும். 

புதிய பானதனய வகுக்க ஜவண்டும். 

மனிதன் நம்பிக்னகயின்னமயில் இருக்கும்சபாழுது, அனத அதிகாிக்கச் செய்யும் வைி அவனுக்குத் 

சதாியும். 

ஜேன் ஆஸ்டினுனடய மற்ற பனடப்புகைில் இல்லாத ஒரு கனதப்பனடப்பு ‘Pride and Prejudice’-ல் 

உள்ைது. 

அவைது மற்ற அனனத்து பனடப்புகளும் ெமூக அபிலானஷகனைஜயா அல்லது 

சவைிப்பாடுகனைஜயா சகாண்டனவ. 

திராலப் தனது நாவல்கைில் அப்சபாழுது முழுனமயாகத் சதானலந்து ஜபாயிருந்த ஒரு 

இலட்ெியத்னத சவற்றிகரமாக வைங்கியுள்ைார். 

ஒரு நாட்டின் ெமூக, அரெியல், கலாச்ொர, சபாருைாதார ஆர்வங்கள் சபரும்பாலும் ஒஜர 

மாதிாியானனவ. 

குைந்னதகள், சபண்கள், சதாைிலாைர்கள் ஆகிஜயாருக்கு முற்றிலும் சுதந்திரஜம இல்லாத ஒரு கால 

கட்டத்தில் ஜேன் ஆஸ்டின் வாழ்ந்தாள். ஆனால் ஆங்கிஜலயர், ஜமற்கத்திய நாட்டு ஆணாகவும் 

இருக்கலாம், சபண்ணுக்கு மனாீதியாக ஒரு உயர்ந்த இடத்னத அைித்திருந்தான்.  

இந்தியாவில், இப்சபாழுதும்கூட சபண்கைின் சுதந்திரம் சவறும் ஒரு கற்பனனக் கனதயாக 

இருக்கும்ஜபாது, ொரத்திலும் அனுபவத்திலும் அவள் புனிதமானவைாகக் கருதப்படுகிறாள். 

ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உயர்ந்ததன் மூலம் திராலப்பின் காலத்தில் சபண்கள் அவர்கைது ெமூக 

சுதந்திரத்னத முழுனமயாகத் தீர்த்து விட்டிருந்தனர். 

இதற்கு இனணயாக இந்த அைவிற்கு இல்லாவிடினும் பிரபுத்துவ மாியானதக்கு ெற்று இறக்கம் 

ஏற்பட்டது. 

ஆங்கிஜலயாின் வர்த்தகம், செல்வ வைம், அரசு, சகௌரவம், ஜநாக்கங்கைின் தூய்னம 

ஆகியவற்றின் எழுச்ெியும் வீழ்ச்ெியும் சபண்களுக்கு வைங்கப்பட்ட உண்னமயான மாியானதக்கும் 

அவர்கள் அனத ஆதாித்த விதத்திற்கும் இனணயாக இருந்தது. 

பண்புகள் ஜமாெமனடயும்சபாழுது நாட்டின் செல்வவைத்னத அதிகாிக்கும் இதற்கு எதிரான 

நிகழ்வு, ெினதந்து ஜபாகும்சபாழுது உறுதியான கட்டனமப்பு ெக்தினய சவைிப்படுத்தும் என்ற 

உண்னமனய எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

இந்தியக் கலாச்ொரத்தின் அடித்தைங்கைில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் இந்தியாவின் ெமூக நிதர்ெனங்கைின் 

இந்த அம்ெங்கனைக் குறிப்பிடுகிறார். 

வாெகருக்கு அஜத உட்பார்னவஜயா அல்லது தகவஜலாகூட இல்லாத காரணத்தால், இது 

தன்னுனடய புாிதலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பனத அவர் காண்கிறார்.  

இன்று இதுவனர இல்லாத அைவிற்கு செல்வம் சபருகும்ஜபாது, பண்புகள் ஜவகமாக மனறந்து 

வருவனத நாம் காண்கிஜறாம். இது ெட்டத்தால் ஒைிக்கப்பட்டு, ெமூக நனடமுனறயில் ஒதுக்கப்பட்ட 

பனைய அடக்குமுனற கட்டனமப்புகைால் விடுவிக்கப்பட்ட அைவற்ற ஆற்றனல 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. அஜத ஜநரத்தில் சவைிப்படும் ெக்தியின் சவள்ைத்தின் எழுச்ெியில் தனி 

மனிதன் மகிழ்ச்ெி அனடகிறான். 

ெில ெமயங்கைில் ஜபருந்துகைிலும், வண்டிகைிலும் மூட்னடகைில் பணம் எடுத்துச் 

செல்லப்படுகிறது. 

ெமூகம் ெக்தினய உருவாக்கும் ஒரு இடமாகும், ெக்தினய அது சவைிஜயற்றும்ஜபாது அதன் ெக்தியும் 

அதிகாிக்கிறது. 

அறுபதுகைில் ஒவ்சவாரு துனறயிலும் ஜமாெமான வறுனமனயயும் கட்டுப்பாடற்ற 

ஒழுங்கீனத்னதயும் நாம் பார்த்ஜதாம். இனதப் புாிந்துசகாள்ளும் அைவிற்கு ஒரு சபாிய மனம் 

இந்தியாவிற்கு உள்ைது. 

107. Mantra of Life 

“Never since reading Jane’s second letter, had she entertained a hope of Wickham’s meaning to marry 

her.” 
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Mother never explained what Mantra of Life ever meant. 

Of course we are free in our single-mindedness to assume that it means some force that dissolves all our 

problems. 

Power was felt for ages as one such. 

Money is now considered by many as one such. 

There is truth in such assumptions. 

We see power includes Money, but also see Money is superior to Power. 

Though power and Money meet the needs of most, it is still short of a universal formula. 

Kural said two thousand years ago to smile in the face of adversity. 

It is the ultimate Truth and many more will be able to smile today in the face of adversity. 

A food taken periodically that can overcome ill health, an attitude that can convert difficulties into 

opportunities must be there around us. 

Non-Reaction is, we know, most powerful. 

Non-Reaction to pain and suffering can result in their opposites. 

Elizabeth, though unconsciously, found her GOODWILL for Jane such a panacea for the entire family. 

Conscious natural Goodwill to all, at least to all around us, will meet the criterion for Mantra of Life 

at the level of devotees. 

Tasty, healthy, natural, food cooked by goodwill and eaten with goodwill will serve the food-equivalent of 

the Mantra. 

Money earned rightly and spent freely can increase one’s income to one lakh of rupees a day beyond 

which Money may not be needed for existence. 

A family aiming at the three above can be presided over by one who refuses to take unfair advantage of 

others. 

His formula will shed its vitiating side-effects if he does not allow unfair advantage to be taken of him. 

So, the formula can be, “Unfair advantage fully denied with calm strength.” 

Freedom 

The prosperity of this story issues out of the father’s freedom to all. 

He said Freedom is the final law and last consummation. 

What is this freedom? 

Is it a spiritual aspect like Silence or Peace or an experience like delight or a shape like form?  

What is it? 

Freedom is a condition, the absence of term or bound or limit. 

Infinity is the freedom in Space, Eternity is freedom in Time, but the Absolute is utterly free in Time, or 

Space or any other conceivable aspect or term. 

Is freedom a form or force? It is not. 

Freedom is a condition that transcends Mind. 

Even Supermind exists in harmony, mutuality and Unity. 

The only attribute, if it can be called an attribute, Sri Aurobindo allows the Absolute is Unity. He qualifies 

it as intensive Unity and explains it is something that includes Unity and Multiplicity. Perhaps for want of 

a word or concept He calls it Identical, intensive Unity. 

Freedom is the condition in which It exists. It is That or Absolute. 

Structure or form creates. Formlessness or Structurelessness creates more. 

Creativity increases in direct proportion to the absence of limits. 

Time is Eternal, Space is infinite. 

They are found in the physical subtle, causal planes. 

There is a plane transcendent of these planes. 

The Self exists there. 

Infinity and Eternity allow endless freedom in Time and Space. 

Freedom is not constrained even by Time or Timelessness. 

Space is objective, Time is subjective. 

Spacelessness, Timelessness belong to Spirit and Self. 

Self may have a form; Spirit may have a substance. 

Freedom divests of form or substance. 
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The Absolute is infinite in infinite ways in infinite dimensions. 

Can we conceive of something opposite to Absolute. 

The Absolute does not permit anything that can enjoy an opposite status, as It has no status, or beyond 

status. 

The Witness 

The world exists for the Witness. 

Philosophy tried to say there will be no world, if there is no Witness. 

Shankara made it his Adwaita. 

Can we say, if Elizabeth had refused to be a witness, there would have been no elopement? 

In her situation it was a distressing despair. 

If only she could have the foreknowledge of what was really going to follow, she would have not seen a 

witness, but the three marriages. 

Integral yoga offers such a knowledge if not as foreknowledge at least as presentiment. 

Man being a witness, there is the world. 

The Absolute being the witness, there need be no world or it can permit one. 

For us we suppose a witness who can move his perception upwards. 

Inexperience or ignorance creates problems. 

Knowledge dissolves problems. 

For the villager in his superstition the will-o-the wisp is real. 

For the urban citizen there is no such phenomenon. 

The world is the will-o-the wisp of Ignorance. 

All this may be unconvincing. 

Mind has a creative consciousness. 

It can conceive of a level of life ten or twenty levels higher than the present. 

A village boy volunteer had an intense ambition to become the Prime Minister and he became one for a 

while. 

The knowledge of this yoga can supramentalise the sadhak. 

When he fails, his energies can go to create an intensity in his Mental consciousness to raise him several 

levels. 

This is no yogic aim. For one who has failed in yoga it is a goal. 

He will find himself there in time. 

It is in the power of Mind to be a witness of any level of life. 

Of course, it has the power not to witness it too. 

The Absolute is the Eternal Witness. 

He can be here as Man, or there as the Absolute. 

“ஜேனுனடய இரண்டாவது கடிதத்னதப் படித்த பின், விக்காம் லிடியானவத் திருமணம் செய்து 

சகாள்வான் என்ற நம்பிக்னகனய அவள் முழுனமயாக இைந்து விட்டாள்.” 

வாழ்வின் மந்திரம். 

வாழ்வின் மந்திரம் எனதக் குறிப்பிடுகிறது என்பனத அன்னன ஒரு ஜபாதும் விைக்கவில்னல. 

ஏஜதா ெில ெக்தி நம்முனடய அனனத்துப் பிரச்ெினனகனையும் தீர்த்து னவக்கிறது என்பனத அதன் 

விைக்கமாக நாம் சகாள்ைலாம். 

அதிகாரம் இத்தனகய ஒன்றாக பல காலமாக உணரப்பட்டு வருகிறது. 

பணம் இது ஜபான்ற ஒன்றாக பலரால் இன்று கருதப்படுகிறது. 

இத்தனகய யூகங்கைில் உண்னம உள்ைது. 

அதிகாரம் பணத்னத உள்ைடக்கியுள்ைனதயும், பணம் அதிகாரத்னதவிட உயர்ந்தது என்பனதயும் 

நாம் பார்க்கிஜறாம். 

பணமும், அதிகாரமும் பலருனடய ஜதனவகனைப் பூர்த்தி செய்தாலும், உலகைாவிய ஒரு 

பயன்பாட்னட அது இன்னமும் எட்டவில்னல. 

‘இடுக்கண் வருங்கால் நகுக’ என்று இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்ஜப திருக்குறள் 

கூறியுள்ைது. 

இது இறுதியான உண்னமயாகும், இன்று பலராலும் துன்பங்கனை எதிர்சகாண்டு புன்னனக புாிய 

முடியும். 
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உடல் நலக் குனறனவக் கடந்து வர உதவும் ஒரு உணவும், கஷ்டங்கனை வாய்ப்புகைாக மாற்றும் 

ஒரு மஜனாபாவமும் நம்மிடம் இருக்க ஜவண்டும். 

எதிர்வினன ஆற்றாமலிருப்பது மிகவும் ெக்திவாய்ந்தது என்பனத நாம் அறிஜவாம். 

வலி மற்றும் துன்பத்திற்கு எதிர்வினன ஆற்றாமலிருப்பது அவற்றிற்கு ஜநசரதிர் வினைவுகனை 

ஏற்படுத்தும். 

எலிெசபத் தன்னன அறியாமஜலஜய ஜேனிடம் சகாண்டிருந்த நல்சலண்ணம் குடும்பம் 

முழுவதற்கும் ஒரு அருமருந்தாக அனமந்தனதக் கண்டாள். 

அனனவாிடமும் நாம் சுயநினனவுடன் சகாள்ளும் நல்சலண்ணம், குனறந்தபட்ெம் நம்னமச் சுற்றி 

இருப்பவர்கைிடம் மட்டுமாவது சகாள்ளும் நல்சலண்ணம், அன்பர்களுக்கு ‘வாழ்வின் மந்திரத்தின்’ 

ஜதனவனயப் பூர்த்தி செய்யும்.  

நல்சலண்ணத்ஜதாடு ெனமக்கப்பட்ட சுனவயான, ஆஜராக்கியமான, இயற்னகயான உணனவ 

நல்சலண்ணத்துடன் உண்ணும்சபாழுது, அது வாழ்வின் மந்திரத்திற்குச் ெமமான உணவாக 

இருக்கும். 

பணத்னதச் ொியான வைியில் ெம்பாதித்து, தாராைமாகச் செலவு செய்தால், அது ஒருவர் 

வருமானத்னத ஒரு நானைக்கு ஒரு இலட்ெ ரூபாயாக உயர்த்தும். அதற்கும் ஜமலாக வாழ்க்னகயில் 

பணத் ஜதனவ இருக்காது. 

ஜமஜல கூறப்பட்ட மூன்று விஷயங்கனை ஜநாக்கமாகக் சகாண்ட ஒரு குடும்பத்தத, மற்றவர்கனை 

நியாயமற்ற முனறயில் பயன்படுத்த மறுக்கும் ஒருவர் தனலனமத் தாங்க முடியும். 

ஒருவர் தன்னன நியாயமற்ற முனறயில் பயன்படுத்திக்சகாள்ை அனுமதிக்காதஜபாது, அவரது 

செயல்பாடு அதன் ஜமாெமான பக்க வினைவுகனைக் னகவிடும்.  

அதனால் “நியாயமற்ற வனகயில் பயன்படுத்திக்சகாள்வனத அனமதியான வலினமயுடன் 

முழுனமயாக மறுப்பது” என்பஜத அவரது வாழ்வின் மந்திரமாக இருக்க ஜவண்டும். 

சுதந்திரம். 

இக்கனதயின் சுபீட்ெம் தந்னத அனனவருக்கும் அைித்த சுதந்திரத்திலிருந்து எழுகிறது. 

சுதந்திரம் என்பது இறுதிச் ெட்டம், மற்றும் கனடெி நினறவு என்று பகவான் கூறுகிறார். 

இந்தச் சுதந்திரம் என்பது என்ன? 

இது சமௌனம் அல்லது அனமதினயப்ஜபால் ஒரு ஆன்மீக அம்ெமா அல்லது ஆனந்தம் ஜபான்ற ஒரு 

அனுபவமா அல்லது வடிவத்னதப் ஜபான்றசதாரு ஒரு உருவமா? 

இது என்ன? 

சுதந்திரம் என்பது ஒரு நினல ஆகும். காலம், வரம்பு மற்றும் எல்னல இல்லாதது. 

அனந்தம் இடத்தில் சுதந்திரம், நித்தியத்துவம் காலத்தில் சுதந்திரம், ஆனால் பரம்சபாருஜைா காலம் 

அல்லது இடம் அல்லது நினனத்துப்பார்க்கக் கூடிய எந்த ஒருஅம்ெத்திலும் சொல்லிலும் 

முழுனமயான சுதந்திரம் ஆகும். 

சுதந்திரம் ஒரு வடிவமா அல்லது ெக்தியா? அது அல்ல. 

சுதந்திரம் என்பது மனனதக் கடந்த ஒரு நினலயாகும். 

ெத்தியேீவிய மனம் கூட சுமுகம், பரஸ்பரம் மற்றும் ஒற்றுனமயில் உள்ைது. 

பண்பு, அனத ஒரு பண்பு என்று கூறமுடியுமானால், பிரம்மத்திற்கு ஸ்ரீ அரவிந்தர் அனுமதிக்கும் 

பண்பு ஒற்றுனம ஆகும். அனத தீவிர ஒற்றுனம என்று பகவான் கூறுகிறார். ஜமலும் அது ஒற்றுனம 

மற்றும் பலவனகப்பாட்டினன உள்ைடக்கியது என்றும் அனத விைக்குகிறார். ஒரு சொல் அல்லது 

ஒரு கருத்து ஜவண்டும் என்பதற்காக அனத பகவான் ஒத்ததாகவும், தீவிர ஒற்றுனம என்றும் 

அனைக்கிறார். 

அது இருக்கும் நினலனம சுதந்திரம் ஆகும். அது பிரம்மம் அல்லது பரம்சபாருள் ஆகும். 

கட்டனமப்ஜபா அல்லது வடிவஜமா உருவாக்குகிறது. உருவமற்ற தன்னம அல்லது கட்டனமப்பு 

இல்லாதது ஜமலும் அதிகமாக உருவாக்குகிறது. 

வனரயனறகள் இல்லாததற்கு ஏற்ப பனடக்கும் திறன் அதிகாிக்கிறது.  

காலம் நித்தியத்துவம் வாய்ந்தது, இடம் அனந்தமானது. 

அனவ ேட, சூட்சும, காரண நினலகைில் காணப்படுகின்றன. 

இந்த நினலகனைக் கடந்த நினல ஒன்றுள்ைது. 

சுயம் அங்குள்ைது. 

அனந்தமும் நித்தியத்துவமும் காலத்திலும் இடத்திலும் முடிவற்ற சுதந்திரத்னத அனுமதிக்கின்றன. 

சுதந்திரம் காலத்தினாஜலா அல்லது காலமின்னமயினாஜலா கூட கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்னல. 

இடம் புறத்திற்குாியது, காலம் அகத்திற்குாியது. 

இடமின்னமயும் காலமின்னமயும் ஆன்மா மற்றும் சுயத்னதச் ொர்ந்தது. 
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சுயத்திற்கு ஒரு வடிவம் இருக்கலாம்; ஆன்மாவிற்கு ஒரு சபாருள் இருக்கலாம். 

சுதந்திரம் வடிவத்னதஜயா அல்லது சபாருனைஜயா விலக்குகிறது. 

பரம்சபாருள் அனந்தமான வைிகைில் அனந்தமான பாிமாணங்கைில் அனந்தமாக உள்ைது. 

பரம்சபாருளுக்கு எதிரான ஏஜதனும் ஒன்றினன நம்மால் நினனத்துப் பார்க்க முடியுமா? 

பரம்சபாருளுக்கு நினல என்று எதுவும் இல்லாததாலும் அல்லது அது நினலனயத் தாண்டி 

உள்ைதாலும் அதற்கு எதிரான நினலயினன அனுபவிக்கும் எனதயும் அது அனுமதிப்பதில்னல.  

ொட்ெி. 

உலகம் ொட்ெிக்காகஜவ உள்ைது.  

ொட்ெி இல்னலசயனில் உலகம் என்று ஒன்று இருக்காது என்று தத்துவம் கூற முயன்றது. 

ெங்கரர் இனத தனது அத்னவதமாக வைங்கினார். 

எலிெசபத் ஒரு ொட்ெியாக இருப்பதற்கு மறுத்திருந்தால், ஓடிப்ஜபாவது நிகழ்ந்திருக்காது என்று 

நம்மால் கூற முடியுமா? 

அவைது நினலனமயில் அது ஒரு கவனலயுடன் கூடிய விரக்தியாக இருந்தது. 

உண்னமயில் சதாடர்ந்து என்ன நடக்கப் ஜபாகிறது என்கிற முன்னறிவு அவளுக்கு மட்டும் 

இருந்திருந்தால், அவள் ஒரு ொட்ெினயக் கண்டிருக்க மாட்டாள், ஆனால் மூன்று திருமணங்கனைப் 

பார்த்திருப்பாள்.  

பூரண ஜயாகம் இத்தனகய ஞானத்னத முன்னறிவாக இல்லாவிட்டாலும், முன் உணர்வாகவாவது 

அைிக்கிறது. 

மனிதன் ஒரு ொட்ெி புருஷனாக இருப்பதால் உலகம் இயங்குகிறது. 

பரம்சபாருள் ொட்ெியாக இருப்பதால், உலகம் என்று ஒன்று ஜதனவயில்னல அல்லது ஒரு 

உலகத்னத அது அனுமதிக்கலாம். 

தனது கருத்னத ஜமல்ஜநாக்கி நகர்த்தக்கூடிய ஒருவனர நாம் ொட்ெி எனக் கருதுகிஜறாம். 

அனுபவமின்னமஜயா அல்லது அறியானமஜயா பிரச்ெினனகனை உருவாக்குகிறது. 

அறிவு பிரச்ெினனகனைத் தீர்த்து னவக்கிறது. 

ஒரு கிராமவாெிக்கு தனது மூடநம்பிக்னகயின் காரணமாக சபற முடியாத ஒன்று உண்னமயாகத் 

ஜதான்றுகிறது. 

நகர்ப்புறத்தில் இருப்பவருக்கு இதுஜபான்ற நிகழ்வு எதுவும் இருப்பதில்னல. 

உலகம் அறியானமயின் ொத்தியமற்ற பதாற்றம் ஆகும். 

இனவ அனனத்துஜம நம்ப முடியாதனவயாக இருக்கலாம். 

மனதிற்கு பனடப்பாற்றலுடன் கூடிய ேீவியம் ஒன்று உள்ைது. 

தற்சபாழுனதய வாழ்வின் நினலனயவிட பத்து அல்லது இருபது நினலகள் உயர்ந்த ஒரு வாழ்னவ 

இதனால் நினனத்துப் பார்க்க முடியும்.  

தன்னார்வலனாக இருந்த ஒரு கிராமத்துச் ெிறுவனுக்குப் பிரதமராக ஜவண்டும் என்ற தீவிர 

இலட்ெியம் இருந்தது, அவர் ெிறிது காலத்திற்குப் பிரதமராக இருந்தார். 

இந்த ஜயாகத்தின் அறிவு ொதகனர ெத்திய ேீவியமயமாக்கும். 

அவர் ஜதால்வியுற்றால், அவரது ஆற்றல்கள் அவனரப் பல நினலகள் உயர்த்தும் அைவிற்கு அவரது 

மனதின் ேீவியத்தில் ஒரு தீவிரத்னத உருவாக்கும். 

இது ஜயாக ஜநாக்கம் அல்ல. ஜயாகத்தில் ஜதால்வி அனடந்தவருக்கு இது ஒரு இலக்காகும். 

அங்கு அவர் ொியாை ஜநரத்தில் இருப்பார். 

வாழ்க்னகயின் எந்த ஒரு நினலயிலும் ஒரு ொட்ெியாக இருப்பது மனதின் ெக்தியில் உள்ைது,  

ொட்ெியாக இல்லாமல் இருப்பதற்கும் இதற்கு அதிகாரம் உள்ளது. 

பரம்சபாருஜை நினலயான ொட்ெி ஆகும். 

இனறவன் இங்கு மனிதனாக இருக்கலாம், அல்லது அங்கு பரம்சபாருைாக இருக்கலாம். 

108. Omnipresent Reality 

“No one but Jane could flatter herself with such an expectation.” 

No one who is not the Omnipresent Reality could offer a hypothesis that God became the world. 

No one but him who could raise the Money could promise to the Gardiners. 

In a subtle sense, that Money was in him or in his power. 

Those who have attained a realisation must have had it in them. 

The Spirit has no ideal before it, but from inside it evolves, says He. 

The Rishi who had first realised Sachchidananda must have been Sachchidananda. 

Others may have made towards it as a goal. 

Even in their cases the above implication may hold to be true. 
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It is the Hour of God that brought Him to earth. 

It is the Omnipresent Reality in Him He offered as a hypothesis. 

Legend says Shankara was the Superconscient, பரமாத்மா. 

India lost the power of thinking and all her old splendours even before the Britisher arrived. 

In comparison to the Englishman, the Indian is a valueless dust. 

She speaks of the light in the bodies of the Indians. 

It is true a great value is often preserved by its very opposite. 

Outer success and inner value are often in opposition or at variance. 

That Indian Freedom led to Asian freedom speaks of the spiritual value of the Indian soil. 

Maybe as she is offering guaranteed employment, the world may follow. 

Maybe the values of the world government are being fashioned in India partly directly and partly in the 

reverse. 

Of course, Her aim in Auroville abundantly fulfilled itself. 

The descent of 1956 may have endowed every devotee of The Mother with the potential of being the 

Omnipresent Reality. 

He who finds his own world is his own creation is that Reality in that measure. 

The devotee’s surrender to The Mother may lead him, incidentally, to discover he is that Reality. 

Response 

Jane’s response to elopement reveals how naïve she was. 

It did serve one purpose. Her belief being one of unreserved comprehension, its power of life helped to 

restore Lydia. 

We evaluate our response to others by their acceptance. 

The best approach we all know is how the other Man is pleased. 

One better will be what can inspire him to action. 

Great Men have always given ideas to which a nation responds. 

Shankara holds the whole of India for a thousand years by Maya. 

Spiritually an individual or social response can be given when practical ignorance is overcome. 

The right response will be the Marvel for the one who responds. 

The greatest that the world knows is the one who disentangles a knotty issue. 

The Life Divine is His response to Mother in the Hour of God when the Mother of the world 

physically responded to His being in Pondicherry. 

We know great souls rousing the nation to action in critical times. 

We see people, especially women, to whom babies even from their mother’s arms, leap out in joy. 

It is a spiritual response of fresh souls to a ripe human soul. 

An ideal response should 1) Please the listener, 2) Inspire him to action, 3) It must address the function the 

other had on hand, 4) It must know his faculties for action, 5) The outcome of it must be a successful 

act, 6) Obviously it cannot be from our initiative or issue from our enthusiasm, 7) The result aimed at is it 

better be a greater joy all around than its material accomplishment, 8) It must be in harmony with the work 

and all related, 9) Initiation, being of the spiritual plane, is the highest creative response I can think 

of, 10) Mother’s Balcony Darshan, as described by Her was to collect all the aspirations of those 

assembled and offer it to the Divine for blessing. Human gurus cannot handle more than one disciple at a 

time. 

Obviously overcoming practical ignorance is followed, rather preceded by shedding original 

Ignorance. 

Elizabeth gave an intelligent response to her situation. 

Darcy gave a spiritual response of self-giving in love. 

Response itself is an act of self-giving. 

Transformation  

Had the situation been transformed, Lydia would have been married. 

Bingley was in their ambition, not in the scheme of life. 

Still, Pemberley was not even in their ambitious expectation. 

It came about as transformation has a greater effect than we know. 

Darkness is transformed into light is the idea of transformation. 
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One who becomes bankrupt by transformation recovers the lost wealth. 

In practice always he goes beyond. 

The inbuilt dynamics achieve this. 

Sri Aurobindo talks of radical and integral transformation. 

Radical can indicate more by the transformation, more than before the fall. 

For an integral transformation, the movement has to rise from a static plane to a plane of creativity on a 

parallel between Sachchidananda and Supermind. 

Sachchidananda is an integral concentration but is Unitarian. 

Supermind too is an integral concentration but is its objective state where the bliss of the former becomes 

Delight. 

Maya creates out of the infinite Absolute, maybe while it is passive. 

Maya is a creative force of the consciousness of the Being. 

Maya creates an inverse energy as if to deny the Being. 

Transformation is from ignorance to knowledge. 

Maya is the phenomenal Existence. 

Again transformation is from the phenomenon to Essential Existence. 

Maybe, after transformation it goes back to active Absolute. 

If the first status is infinity, after transformation it goes to the infinity of infinities to qualify for integrality. 

Human life after transformation loses its ignorance, the lower four become the higher four, compelling the 

universal Purusha to transform itself into transcendental Ishwara. 

In human life physical welfare becomes the well being of the Spirit, material prosperity becomes spiritual 

prosperity, vital happiness becomes spiritual Joy. 

Matter instead of returning to the immutable Purusha, goes back to the mutable Ishwara of the Marvel. 

Transformation has one more dimension implicitly. 

 எங்கும் நினற பரம்சபாருள். 

“இது ஜபான்ற எதிர்பார்ப்பு ஜேனனத் தவிர ஜவறு எவருக்கும் இருக்க முடியாது.” 

எங்கும் நினற பரம்சபாருள் மட்டுஜம இனறவன் உலகமானார் எனும் அனுமானத்னத முன்னவக்க 

முடியும். 

பணத்னதத் திரட்ட இயலும் டார்ெியால் மட்டுஜம கார்டினர் தம்பதிகளுக்கு வாக்குறுதி அைிக்க 

முடியும். 

ஒரு சூட்சுமமான அர்த்தத்தில், அந்தப் பணம் அவனிடத்தில் இருந்தது, அல்லது அவனது 

அதிகாரத்தில் இருந்தது. 

ஒரு 'ெித்தி'-னய அனடந்தவர்கைிடம் அது இருந்திருக்க ஜவண்டும். 

ஆன்மாவின் முன் எந்த இலட்ெியமும் கினடயாது, ஆனால் அது உள்ைிலிருந்து சவைிவருகிறது 

என்று பகவான் கூறுகிறார். 

ெச்ெிதானந்தத்னத முதலில் உணர்ந்த ாிஷி ெச்ெிதானந்தமாக இருந்திருக்க ஜவண்டும்.  

மற்றவர்கள் அனத ஒரு இலக்காக அனடந்திருக்க ஜவண்டும். 

அவர்கள் விஷயத்தில்கூட ஜமற்கூறியது உண்னமயாக இருக்கலாம். 

இனறவன் வரும் தருணம் பகவானன உலகுக்கு அனைத்து வந்தது. 

பகவானிடம் இருந்த எங்கும் நினற பரம்சபாருனை அவர் ஒரு அனுமானமாக வைங்கியுள்ைார். 

ெங்கரர் ஒரு பரமாத்மா என்று புராணம் கூறுகிறது. 

ஆங்கிஜலயர்கள் வருவதற்கு முன்ஜப இந்தியா ெிந்திக்கும் திறனனயும், அதன் பனைய 

சபருனமகனையும் இைந்தது. 

ஆங்கிஜலயனுடன் ஒப்பிடும்சபாழுது இந்தியன் ஒரு தூெிக்குச் ெமமானவன். 

இந்தியர்கைின் உடலில் ஒைி இருப்பதாக அன்னன கூறுகிறார். 

ஒரு உயர்ந்த பண்பு சபரும்பாலும் அதன் ஜநசரதிரானதன் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்பது 

உண்னம. 

புற சவற்றியும், அக மதிப்பும் சபரும்பாலும் எதிசரதிராக இருக்கும், அல்லது மாறுபட்டு இருக்கும். 

இந்திய சுதந்திரம் ஆெிய சுதந்திரத்திற்கு வைி வகுத்தது, இந்திய மண்ணின் ஆன்மீகப் பண்னபப் 

பனறொற்றுகிறது. 

ஜவனல வாய்ப்பின் உத்திரவாதத்னத இந்தியா அளிப்பதால் உலகமும் இனதப் பின்பற்றக்கூடும். 

உலக அரொங்கத்தின் பண்புகள் இந்தியாவில் ஓரைவு ஜநரடியாகவும், ஓரைவு மாறுபட்டும் 

வடிவனமக்கப்பட்டிருக்கலாம். 
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நிச்ெயமாக, ஆஜராவில்லில் அன்னனயின் ஜநாக்கம் அபாிமிதமாக நினறஜவறியது. 

1956-ல் புவியில் இறங்கிய ெத்திய ேீவிய ெக்தி அன்னன அன்பர் அனனவர்களுக்கும், எங்கும் நினற 

பரம்சபாருைாக இருப்பதற்கான ொத்தியத்னத அைித்திருக்கலாம். 

தன்னுனடய உலகம் தன்னுனடய பனடப்பு என்பனதக் காண்பவர், அந்த அைவில் அந்த நிதர்ெனம் 

ஆவார். 

அன்பர் அன்னனயிடம் ெரணனடவது, அவஜர அந்த ெத்தியம் என்பனதக் கண்டறிய வைி வகுக்கும். 

மறுசமாைி. 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்விற்கு ஜேன் அைித்த மறுசமாைி அவைது அப்பாவித்தனத்னத 

சவைிப்படுத்துகிறது. 

அது ஒரு ஜநாக்கத்னதப் பூர்த்தி செய்தது. கள்ைங்கபடமற்ற புாிதலாக இருந்த அவைது 

நம்பிக்னகயின் வாழ்வின் ெக்தி லிடியானவ மீட்சடடுக்க உதவியது.  

மற்றவர்கள் ஏற்றுக்சகாள்வனதப் சபாறுத்து அவர்களுக்கு நாம் அைிக்கும் மறுசமாைினய நாம் 

மதிப்பிடுகிஜறாம். 

மற்ற மனிதன் எவ்வாறு திருப்தி அனடகிறான் என்பஜத நாம் அனனவரும் அறிந்த ெிறந்த 

அணுகுமுனற ஆகும். 

எது அவனனச் செயலாற்றத் தூண்டுகிறது என்பது ஜமலும் ெிறந்த ஒரு அணுகுமுனறயாகும்.  

ெிறந்த மனிதர்கள் எப்சபாழுதுஜம நாடு மறுசமாைி அைிக்கும் வனகயில் கருத்துகனை 

அைித்துள்ைனர். 

ெங்கரர் தனது மானய எனும் தத்துவத்தினால் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இந்தியா முழுவனதயும் 

கட்டுக்குள் னவத்திருந்தார். 

நனடமுனற அறியானமனய சவற்றி சகாண்டபின் ஆன்மீகாீதியாக, தனிப்பட்ட முனறயிஜலா 

அல்லது ெமூகாீதியாகஜவா ஒரு மறுசமாைினய அைிக்க முடியும். 

மறுசமாைி அைிப்பவருக்கு ொியான பதில் அற்புதமாகஜவ இருக்கும். 

ெிக்கலான விஷயத்னத விடுவிக்கும் ஒருவஜர உலகம் அறியும் மிகப் சபாிய ஒன்றாகும். 

பகவான் பாண்டியில் இருப்பதற்கு உலகத்தின் அன்னன ேடநினலயில் பதிலைித்தசபாழுது, 

இனறவன் வரும் தருணத்தில் அன்னனக்கு அைித்த பகவானின் பதில், ‘தி னலப் டினவன்’ ஆகும்.  

சநருக்கடியான காலங்கைில் உயர்ந்த ஆன்மாக்கள் நாட்னடத் தட்டி எழுப்புவனத நாம் அறிஜவாம். 

தாயிடமிருந்துகூட குைந்னதகள் ெந்ஜதாஷத்துடன் துள்ைிக் குதித்து மற்றவர்கைிடம், முக்கியமாகப் 

சபண்கைிடம் செல்வனத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

ஒரு முதிர்ந்த மனித ஆன்மாவிற்கு புதிய ஆன்மாக்கைின் ஒரு ஆன்மீகாீதியான பதிலிது. 

ஒரு ெிறந்த பதில் கீழ்க்கண்டவாறு இருக்க ஜவண்டும் 1)ஜகட்பவனர மகிழ்விக்க ஜவண்டும்  

2) செயலாற்றுவதற்கு அவனரத் தூண்ட ஜவண்டும் 3)அடுத்தவர் னகயிலிருக்கும் செயற்பாட்னடக் 

குறிப்பிட ஜவண்டும் 4)செயல்படுவதற்கான தனது திறன்கனை அறிந்திருக்க ஜவண்டும் 5)அதன் 

பலன் ஒரு சவற்றிகரமான செயலாக இருக்க ஜவண்டும் 6)இது நமது தன்முனனப்பினால் இருக்கக் 

கூடாது அல்லது நமது உற்ொகத்திலிருந்து எைக் கூடாது. 7)எதிர்பார்க்கும் பலன் சபாருள்ாீதியாக 

இருப்பனதவிட, அனனத்து விஷயங்கைிலும் ஒரு சபாிய ெந்ஜதாஷமாக இருக்க ஜவண்டும். 

8)ஜவனல மற்றும் மற்ற அனனத்ஜதாடு சுமுகமாக இருக்க ஜவண்டும் 9)ஆன்மீக நினலயில் துவக்கம் 

நாம் நினனத்துப் பார்க்கக்கூடிய உயர்ந்தபட்ெ ஆக்கபூர்வமான பதிலாகும் 10)கூடியிருந்தவர்கைின் 

அனனத்து அபிலானஷகனையும் ஜெகாித்து அனத இனறவனிடம் ஆெிகளுக்காக அனுப்புவஜத 

பால்கனி தாிெனத்தின் குறிக்ஜகாள் என்று அன்னன விைக்கியுள்ைார். மனித குருவினால் ஒரு 

ெமயத்தில் ஒன்றுக்கு ஜமற்பட்ட ெிஷ்யர்கனைக் னகயாை முடியாது. 

நனடமுனற அறியானமனய சவற்றிசகாள்வனத பின்சதாடருவது, ஆரம்ப அறியானமனயக் 

னகவிடுவதாகும்.  

எலிெசபத் அவளுனடய நினலனமக்கு ஒரு அறிவுபூர்வமான பதினல அைித்தாள். 

டார்ெி காதலில் சுய அர்ப்பணத்தின் ஆன்மீகாீதியான பதினல அைித்தான். 

பதிலைிப்பஜத சுய அர்ப்பணத்தின் ஒரு செயலாகும். 

திருவுருமாற்றம். 

நினலனம மாறியிருந்தால் லிடியாவிற்குத் திருமணம் நனடசபற்றிருக்கும். 

பிங்கிலி அவர்களுனடய எதிர்பார்ப்பில் இருந்தான், வாழ்வின் திட்டத்தில் இல்னல. 

இன்னமும், சபம்பர்லி அவர்களுனடய லட்ெிய எதிர்பார்ப்பில்கூட இல்னல. 

திருவுருமாற்றத்திற்கு நமக்குத் சதாிந்தனதக் காட்டிலும் ஜமலான பலன் இருப்பதால் அனதப் சபற 

முடிந்தது. 

இருள் ஒைியாக மாற்றப்படுவது திருவுருமாற்றத்தின் கருத்தாகும்.  
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திவாலான ஒருவர் திருவுருமாற்றத்தின் மூலம் இைந்த சொத்னத மீட்சடடுக்கிறார்.  

நனடமுனறயில் அவர் எப்சபாழுதும் அனதயும் தாண்டிச் செல்கிறார். 

உள்ைிலிருக்கும் ஆற்றல் இதனனச் ொதிக்கிறது. 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் தீவிரமான மற்றும் பூரணமான திருவுருமாற்றத்னதப் பற்றிப் ஜபசுகிறார். 

வீழ்ச்ெிக்கு முன்பு இருந்த நினலயிலிருந்து, திருவுருமாற்றத்திற்குப் பின் ஏற்பட்ட மாறிய நினலனய 

தீவிரம் சுட்டிக் காட்டும். 

ஒரு பூரணமான திருவுருமாற்றத்திற்கு, இயக்கம், ெச்ெிதானந்தம் மற்றும் ெத்திய ேீவியத்திற்கு 

இனடஜய இனணயாக, நினலயான தைத்திலிருந்து பனடக்கும் நினலக்கு உயர ஜவண்டும்.  

ெச்ெிதானந்தம் ஒரு பூரணமான செறிவாகும், ஆனால் ஏகத்துவமாக உள்ைது. 

ெத்திய ேீவியமும் ஒரு செறிவு என்றாலும், முந்னதயதன் ஜபாின்பம் ஆனந்தமாக மாறும் அதன் 

புறநினல ஆகும். 

மானய, ஒருஜவனை அது செயலற்றதாக இருக்கும்சபாழுது, அைவற்ற முழுனமயிலிருந்து 

உருவாக்குகிறது.  

மானய ேீவனின் ேீவியத்தின் ஒரு பனடக்கும் ெக்தியாகும். 

ேீவனன மறுப்பதுஜபால் மானய ஒரு தனலகீழ் ெக்தினய உருவாக்குகிறது. 

திருவுருமாற்றம் அறியானமயிலிருந்து அறிவுக்கு மாறுவதாகும். 

மானய ஆச்ொியமான சபரு வாழ்வாகும். 

திருவுருமாற்றம் ஆச்ொியமான சபருவாழ்விலிருந்து அடிப்பனடயான சபருவாழ்விற்கு 

ஏற்படுகிறது. 

மாற்றத்திற்குப் பிறகு ஒரு ஜவனை அது செயலாற்றும் பரம்சபாருளுக்குச் சென்று விடுகிறது 

ஜபாலும். 

முதல் நினல அனந்தம் எனில், திருவுருமாற்றத்திற்குப் பிறகு பூரணத்துவத்திற்குத் தகுதி சபற அது 

அனந்தங்கைின் அனந்தத்திற்குச் செல்கிறது. 

திருவுருமாற்றத்திற்குப் பிறகு மனித வாழ்வு அறியானமனய இைக்கிறது, கீழ் நான்கும் ஜமல் 

நான்காக மாறுகிறது, பிரபஞ்ெ புருஷானவ பிரம்ம ஈஸ்வராவாக மாற வற்புறுத்துகிறது. 

மனித வாழ்வில் உடல் நலன் ஆன்மாவின் நல் வாழ்வாக மாறுகிறது, சபாருள்ாீதியான சுபீட்ெம் 

ஆன்மீகாீதியான சுபீட்ெமாக மாறுகிறது, உணர்வின் ெந்ஜதாஷம் ஆன்மீகச் ெந்ஜதாஷமாக 

மாறுகிறது. 

மாற்றமற்ற புருஷாவிடம் திரும்பச் செல்வதற்குப் பதிலாக, ேடம் அற்புதத்தின் மாறக்கூடிய 

ஈஸ்வராவிடம் திரும்பச் செல்கிறது.  

திருவுருமாற்றத்திற்கு மனறமுகமாக ஜமலும் ஒரு பாிமாணம் உள்ைது. 

109. Closest Danger  

“Surprise was the least of her feelings.” 

Man’s danger is closest around him. 

Further still, it is himself. 

Lizzy could not know the source of danger was Wickham. 

Man’s love of danger is his love of adventure perversely. 

Ego’s rules in life -- 

 Only I should exist. 

 Anyone else exists only for me. 

 Loyalty is only to myself. 

 Cannot hesitate to destroy anyone else for my benefit. 

 Loyalty is what everyone gives me. 

 If I don’t destroy another, he will destroy me. 

 Destruction can be physical or vital. 

 I cannot stand another Man benefitting through me. 

 I claim precedence over relations. 

 Over the closest friend I prevail. 

 I am the centre of the world. 

 Even god is there only to help me. 

 My universe is myself. 

 Friendship is the illusion of the ineffective. 

 I do not find anyone different from me. 
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 Idealism is the aspiration of one in illusion. 

 I fail when I step out of this boundary. 

 Goodness is the superstition of the silly. 

 I am the world, I am the ideal, the world should serve me. 

 Family exists for me. 

 I cannot commit the folly of existing for the family. 

 I am real, I am the only reality. 

 The moment another benefits out of my labour I lose my hold on life. 

 Anything contrary the world has not witnessed. 

 I am not jealous, I am only exercising my commonsense. 

Problem solving 

Problems are there not so much to be solved as to learn how they dissolve our ignorance. 

Every problem has its solution inbuilt into it. 

Problems created by Man can be solved by him. 

In saying so, we see Man has seen a glimpse of Infinity. 

Problems are in the physical, gross plane. 

Their solutions lie in the subtle plane. 

To solve a problem, Man has to rise to the subtle plane and know it from there. 

Trying to solve a problem from its own physical plane, the problem will dissolve the Man’s ignorance --

the problem will solve him. 

Elizabeth or anyone in her position cannot think of solving the problem of elopement. 

The radical transformation Integral yoga has in view requires Man first to move into the subtle plane. 

Consecration essentially is moving from the physical to the subtle plane. 

Insight sees the clue in the subtle plane. 

Intuition is the power of the subtle plane to solve the problem. 

Darcy’s idea of finding Wickham with Mrs. Young, is the subtle clue. 

His capacity to compel Wickham to marry and pay him is the power of intuition. 

In that situation of elopement, one who consecrates will get that clue as well as that power. 

Consecration gives the subtle clue as well as the intuitive power over a problem. 

With respect to an opportunity, consecration raises the Man to the subtle plane for him to have all the 

knowledge of its accomplishment and the intuition of that plane which puts the necessary power into his 

hands. 

One who begins consecration never parts company with it. 

Accomplishment needs authority and Money. 

Money is subtle social power; authority is subtle psychological power. 

Go back to any experience of consecration, these details will reveal themselves to you as realities of recent 

experiences fully real in their nature. 

Electric shock 

Elizabeth was an electric shock to Darcy at his proposal. 

Women can be compared to electricity in its creative capacities. 

Handled carelessly, a shock is administered. 

Still no one avoids electricity. 

If women are found abominable, such an abomination is the right of all humanity, not special to women. 

She is abominable as he lovingly seeks her. 

Women when they are good are a wonder. 

Certainly she excels him there. 

Her creativity is endless and Men have the wrong knack of making her negatively creative. 

Her wonder comes to the surface when he is wonderful. 

Darcy sought to be confidential about the gratuitous good he offered her family. 

Here he excels himself, though reaching only the penultimate step. 

He became a wonder as he sought to love her better parts and received her abuse as a desirable advice. 

Had she reversed herself vitally, given up Wickham, and found the springs of her love open towards 

Darcy, Jane Austen would have risen to the heights of Shakespeare, at least in novel, as Francis Thomson 
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excelled in ‘The Hound of Heaven’. 

That would have made Darcy an uxorious husband.  

That way she would have seen her vital evolving its hidden spirit. 

The creative power of her father’s freedom brought her Pemberley, its wealth and status stopping short of 

romantic love. 

If she had had a spiritual background, it could have emerged in her as love. 

Europe enjoyed Mental culture, not spiritual culture. 

The force that activated her was that of the French Revolution whose ideal was equality, not spiritual 

freedom which alone could create romance. 

His own greatness was still intensely enveloped in selfishness not allowing love to blossom as romance. 

Knowing where he started, the height he touched was commendable, nor was she endowed with a higher 

force to let him rise further. 

சநருக்கமான ஆபத்து. 

“ஆச்ொியம் என்பது அவைது உணர்வுகைில் மிகவும் குனறவாகஜவ இருந்தது.” 

ஆபத்து மனிதனனச் சுற்றி மிக அருகில் உள்ளது. 

ஜமலும் அவஜன ஆபத்தாவான். 

விக்காம்தான் ஆபத்துக்கான காரணம் என்பனத எலிெசபத்தால் அறிய முடியவில்னல. 

ஆபத்திற்கு மனிதன் ஆனெப்படுவது ொகெத்னத விபாீதமாக ஜநெிப்பதாகும். 

வாழ்வில் அகந்னதயின் ெட்டங்கள்: 

நான் மட்டுஜம இருக்க ஜவண்டும்.  

மற்றவர்கள் எனக்காக மட்டுஜம இருக்கின்றனர்.  

விசுவாெம் எனக்கு மட்டுஜம.  

என்னுனடய நன்னமக்காக எவனரயும் அைிக்கத் தயங்க மாட்ஜடன்.  

அனனவரும் எனக்கு விசுவாெமாக இருக்க ஜவண்டும்.  

நான் மற்றவனர அைிக்கவில்னல எனில் அவர் என்னன அைித்து விடுவார். 

அைிப்பது உடல்ாீதியாகஜவா அல்லது உணர்வுாீதியாகஜவா இருக்கலாம் 

ஜவசறாரு மனிதன் என் மூலம் பயனனடவனத என்னால் சபாறுத்துக்சகாள்ை முடியாது.  

உறவுகைில் நான் முன்னுாினம ஜகாருகிஜறன்.  

மிகவும் சநருங்கிய நண்பன் மீது நான் ஆதிக்கம் செலுத்துகிஜறன். 

உலகத்தின் னமயம் நான்தான்.  

கடவுள்கூட எனக்கு உதவி செய்வதற்காக மட்டுஜம இருக்கிறார்.  

நாஜன எனது பிரபஞ்ெமாஜவன்.  

நட்பு என்பது செயல்பட இயலாதவர்கைின் மாயத் ஜதாற்றஜம ஆகும்.  

என்னனவிட வித்தியாெமாக எவனரயும் என்னால் காண முடியவில்னல. 

மானயயில் இருக்கும் ஒருவரது ஆர்வஜம இலட்ெியவாதம் ஆகும்.  

நான் இந்த எல்னலனயத் தாண்டும்சபாழுது ஜதால்வி அனடகிஜறன்.  

அற்பமானவர்கைின் மூடநம்பிக்னகஜய நற்குணமாகும்.  

நாஜன உலகம், நாஜன இலட்ெியம், உலகம் எனக்குச் ஜெனவ செய்ய ஜவண்டும்.   

குடும்பம் எனக்காகஜவ இருக்கிறது.  

குடும்பத்திற்காக வாழும் முட்டாள்தனத்னத என்னால் செய்ய முடியாது.  

நான் உண்னமயானவன், நான் மட்டுஜம உண்னம. 

என்னுனடய உனைப்பினால் மற்றவர் பலன் சபறும் தருணத்தில் வாழ்வின் மீது எனது பிடினய 

நான் இைக்கிஜறன்.  

இதற்கு மாறாக உலகம் எனதயும் ெந்தித்ததில்னல.  

எனக்குப் சபாறானமயில்னல, நான் எனது இயல்பறினவ மட்டுஜம பயன்படுத்துகிஜறன். 

பிரச்ெினனதயத் தீர்ப்பது. 

பிரச்ெினனகள், அவற்னறத் தீர்ப்பதற்காக மட்டுஜம வருவதில்னல, அதற்கும் ஜமலாக நமது 

அறியானமனய எவ்வாறு கனரக்கிறது என்று நாம் கற்றுக் சகாள்வதற்காகவும் வருகிறது. 

ஒவ்சவாரு பிரச்ெினனக்குள்ஜைஜய அதற்கான தீர்வும் இருக்கிறது. 

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பிரச்ெினனகனை அவனாஜலஜய தீர்க்கவும் முடியும். 

இவ்வாறு கூறும்சபாழுது மனிதன் அனந்தத்தின் ஒரு ெிறு துைினயக் கண்டுள்ைான் என்பனத நாம் 

பார்க்கிஜறாம். 

பிரச்ெினனகள் ேடநினலயிலும் ஸ்தூல நினலயிலும் உள்ைன. 
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அவற்றின் தீர்வுகள் சூட்சும நினலயில் உள்ைன. 

ஒரு பிரச்ெினனனயத் தீர்க்க, மனிதன் சூட்சும நினலக்கு உயர்ந்து, அங்கிருந்து அனதத் 

சதாிந்துசகாள்ை ஜவண்டும். 

பிரச்ெினனனய அதன் ேட நினலயிஜலஜய தீர்க்க முயலும்சபாழுது, பிரச்ெினன மனிதனின் 

அறியானமனய கனரத்து விடும்- பிரச்ெினன அவனுக்குத் தீர்வினன அைிக்கும். 

எலிெசபத்ஜதா அல்லது அவைது நினலயில் இருக்கும் ஜவறு எவஜரா, ஓடிப்ஜபான பிரச்ெினனனயத் 

தீர்ப்பனதப்பற்றி நினனத்துப் பார்க்கஜவ முடியாது. 

பூரண ஜயாகத்தின் பார்னவயில் உள்ை தீவிர மாற்றத்னத அனடவதற்கு முதலில் மனிதன் சூட்சும 

நினலக்குச் செல்ல ஜவண்டும். 

ெமர்ப்பணம் அடிப்பனடயில் ேடநினலயிலிருந்து சூட்சும நினலக்குச் செல்வதாகும். 

உட்பார்னவ சூட்சும நினலயில் குறிப்னபக் காண்கிறது. 

ஜநரடி ஞானம் பிரச்ெினனனயத் தீர்ப்பதற்குத் ஜதனவயான சூட்சும நினலயின் ெக்தியாகும்.  

திருமதி யங்-கின் துனணயுடன் விக்கானமக் கண்டுபிடிக்க நினனத்த டார்ெியின் எண்ணம் சூட்சும 

குறிப்பு ஆகும். 

விக்கானமத் திருமணம் செய்துசகாள்ை வற்புறுத்தவும், அவனுக்குப் பணத்னதக் சகாடுக்கவும், 

டார்ெிக்கு உதவி செய்தது ஜநரடி ஞானத்தின் ெக்தியாகும்.  

ஓடிப்ஜபான அந்த சூழ்நினலயில், ெமர்ப்பணம் செய்யும் ஒருவர் அந்தக் குறிப்னபயும் அந்த 

ெக்தினயயும் சபறுவார்.  

ெமர்ப்பணம் ஒரு பிரச்ெினனனயப் பற்றிய சூட்சுமமான குறிப்னபயும் உள்ளுணர்வின் ெக்தினயயும் 

அைிக்கிறது. 

ஒரு வாய்ப்பினனப் சபாறுத்தவனர, அதனுனடய ொதனனனயப்பற்றிய அனனத்து அறினவயும், 

அவனுக்குத் ஜதனவப்படும் ெக்தினய அைிக்கும் அந்நினலயின் ஜநரடி ஞானத்னதயும் சபறுவதற்கு 

ெமர்ப்பணம் மனிதனன சூட்சும நினலக்கு உயர்த்துகிறது. 

ெமர்ப்பணத்னதத் சதாடங்கும் ஒருவர் அனத விட்டு விலகுவஜத இல்னல. 

ொதனனக்கு அதிகாரமும் பணமும் ஜதனவப்படுகிறது. 

பணம் சூட்சும ெமூக ெக்தியாகும்; அதிகாரம் சூட்சும மஜனாாீதியான ெக்தியாகும். 

ெமர்ப்பணத்தின் எந்த அனுபவத்னத நினனவுகூர்ந்தாலும், இந்த விவரங்கள், அவற்றின் இயல்பில் 

முழுனமயான உண்னமயாக, ெமீபத்திய அனுபவங்கைின் நிதர்ெனங்கைாக அவற்னற நமக்கு 

சவைிப்படுத்தும். 

மின்ொர அதிர்ச்ெி. 

டார்ெி திருமண ஜவண்டுஜகாள் விடுத்தசபாழுது எலிெசபத் அவனுக்கு ஒரு மின்ொர அதிர்ச்ெி ஜபால 

இருந்தாள். 

சபண்மணிகனை மின்ொரத்தின் பனடப்பாற்றலுடன் ஒப்பிடலாம். 

கவனமில்லாமல் னகயாண்டால் ஒரு அதிர்ச்ெிக்கு உள்ைாஜவாம். 

இருப்பினும் எவரும் மின்ொரத்னத உபஜயாகிப்பனதத் தவிர்ப்பதில்னல. 

சபண்கள் சவறுப்பூட்டுபவர்களாக இருந்தால், இது ஜபான்ற சவறுப்பு மனித குலம் முழுவதன் 

உாினமயாகும், சபண்களுக்கு மட்டும் தனிப்பட்ட உாினமயல்ல. 

அவன் அவனை அன்புடன் நாடுவதால் அவள் சவறுக்கத்தக்கவளாக இருக்கிறாள். 

சபண்கள் நல்லவர்கைாக இருக்கும்சபாழுது அற்புதங்கைாக உள்ைனர். 

அங்கு அவள் நிச்ெயமாக அவனன விஞ்சுகிறாள். 

அவைது பனடக்கும் திறன் முடிவற்றது. ஆண்கள் அவனை எதிர்மனறயாக ஆக்கபூர்வமாக 

ஆக்குவதில் தவறான ொமர்த்தியத்னதக் சகாண்டுள்ைனர்.  

அவன் அற்புதமாக இருக்கும்சபாழுது அவைது அற்புதம் ஜமசலழுகிறது. 

டார்ெி, எலிெசபத்தின் குடும்பத்திற்குப் சபருந்தன்னமயாக செய்த உதவினய இரகெியமாக 

னவத்துக்சகாள்ை விரும்பினான். 

இங்கு அவன் தன்னனஜய விஞ்சுகிறான், ஆனாலும் இறுதிக் கட்டத்திற்கு முந்னதய கட்டத்னத 

மட்டுஜம அனடகிறான். 

அவன் அவளுனடய நல்ல பக்கத்னதஜய விரும்ப முற்பட்டு, அவளுனடய நிந்தனனனய 

விரும்பத்தக்க அறிவுதரயாக ஏற்றுக்சகாண்டதால் ஒரு அற்புதமாக விைங்கினான்.  

அவள் உணர்வுாீதியாக மாறி, விக்கானமக் னகவிட்டு, டார்ெியிடம் தனது காதனல 

சவைிப்படுத்தியிருந்தால், ஜேன் ஆஸ்டின் ஜஷக்ஸ்பியர் அைவுக்கு உயர்ந்திருப்பாள். குனறந்த 

பட்ெமாக The Hound of Heaven’-எனும் நாவலில் Francis Thomson உயர்ந்ததுஜபால் 

உயர்ந்திருப்பாள். 
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டார்ெினய இது மனனவியிடத்து மிகவும் பற்றுள்ை கணவனாக மாற்றியிருக்கும். 

அந்த வனகயில் அவளுனடய உணர்வில் ஒைிந்திருக்கும் ஆன்மா சவைிவருவனத அவள் 

பார்த்திருப்பாள். 

அவளுனடய தகப்பனார் அைித்த சுதந்திரத்தின் பனடக்கும் ெக்தி அவளுக்கு சபம்பர்லி, அதன் 

செல்வம், அந்தஸ்து ஆகியவற்னறக் கினடக்கச் செய்தது, அமரகாதனல மட்டுஜம அைிக்கவில்னல. 

அவளுக்கு ஆன்மீகப் பின்னணி இருந்திருந்தால், அது அவைிடம் காதலாக சவைிவந்திருக்கும்.  

ஐஜராப்பாவிடம் மனாீதியான கலாச்ொரம் இருந்தது. ஆன்மீகாீதியான கலாச்ொரம் 

இருக்கவில்னல. 

அவனை செயல்பட னவத்தது பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் ெக்தி ஆகும். அதன் இலட்ெியம் ெமத்துவஜம 

தவிர காதனல உருவாக்கக் கூடிய ஆன்மீக சுதந்திரம் அல்ல.  

காதனல அமரகாதலாக மலர அனுமதிக்காத டார்ெியின் ஜமன்னம இன்னமும் தீவிர சுயநலத்தால் 

சூைப்பட்டிருந்தது. 

அவன் எங்கிருந்து சதாடங்கினான் என்பது சதாிந்திருப்பதால், அவன் அனடந்த உயரம் 

பாராட்டத்தக்கதாகும். அவன் ஜமலும் உயருவனத அனுமதிக்கும் அைவிற்கு உயர் ெக்தி அவைிடம் 

இல்னல. 

110. The Present 

“When the contents of the letter remained in her Mind.” 

It is the past that guides her. 

Man is incapable of remaining in the present and acting. 

Yet He speaks of the second absorption in the present. 

Consecration never fails when it is in the present. 

From the past, it is the habit that vitiates the consecration. 

It is expectation that spoils if consecration is from the future. 

The present perishes before it is born. 

The present is elusive as it is infinite. 

The infinite showing itself in the finite is the present. 

The Timeless Eternity revealing in the succession of Time is the present. 

Existence imposes on the finite appearance its ineffugable infinity. 

Creation is the Absolute becoming the relative retaining its absoluteness. 

One enjoys as God enjoys when he realizes the Absolute in life. 

Spiritual realization is Man enjoying the Timeless in Time. 

He who sees the beautiful in the ugly has God-vision. 

Feeling the infinite universe in the finite space one becomes God. 

Not having anything to pardon, Man ceases to be human. 

Thought exists in Time. In Timelessness thought becomes spiritual perception. 

To him who has realised God, every act is a symbol of the Eternal. 

Energy is the index of God-realisation. 

Vision losing form entering the eternal formlessness is a spiritual experience. 

Spontaneity is always of the higher experience. 

Experience moving from the ego to the Purusha becomes delight of existence. 

Delight is the enjoyment of Purusha of its own existence. 

Purusha is the existence of the delight of consciousness. 

Delight is the condition of the Being existing in Consciousness. 

Man existing in the consciousness of the world sees its problems as his own problems. 

Man existing in his own Self-consciousness sees no problems to solve. 

Truth-Consciousness 

Truth has always meant what is approved of by the social authority. 

From the days of Harichandra and Yudhishthira, Truth has never meant Truth. 

Whether it means Truth or not, it was never never accepted popularly. 

Wickham was a good man, better than Bingley and Darcy. 

No vote would have been cast against Wickham even after he revealed himself with Miss King. 

I am sure even after the elopement his goodness would have had substantial support, perhaps majority. 

One can follow Truth successfully which in different tortuous measures is given to the world, but 
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can never escape being accused of utter falsehood of the worst type of treachery. 

Falsehood is in deep love with falsehood and would resist any attempt at rescue. 

The greater the sense of righteous ideal actuates people, the more they will love to adore falsehood 

warmly. Some even offer sacrifice for it. 

All the saints have paid the price at one time or another, many all their lifetime. 

The world saw Gandhiji assassinated. 

The world witnessed Churchill’s party defeated after his own victory. 

Anyone who can precisely explain all these phenomena in their comprehensive context will touch the 

supramental knowledge. 

You cannot present an unintelligible truth and win support. 

You can never present an unpalatable truth and be popular. 

புாியாத உண்னமக்கு ஆதரவில்னல. 

பிடிக்காத உண்னமனயக் ஜகட்டால் ஜகாபம் வரும். 

உள்ைம் நினறந்தது உண்னம. 

உள்ைம் சபாய்யால் நிரம்பி வைிகிறது. 

பிடித்தமான சபாய்னய சபாிய சமய்யாக உலகம் எதிர்பார்க்கிறது. 

உலகத்திடம் நல்ல சபயர் வாங்க முயல்பவனுக்கும் உண்னமக்கும் தூரம். 

அந்த நாைில் எதிர்ப்பு அைித்தது. 

இந்த நாைில் எதிர்ப்புக்கு எதிர்க்கும் ஆர்வமுண்டு அைிக்கும் ஆற்றலில்னல. 

உள்ைத்தால் வாழ்பவன் உண்னமயால் வாழ்பவன். 

சேயித்த கட்ெிக்குப் பிரபலம் உண்டு. 

உண்னம சேயித்தாலும் ஆதரவு சபறாது. 

Infinity-Uniqueness 

Man retains nothing of God in his Mind. 

Manifestation of the infinite is possible when it reaches uniqueness. 

Uniqueness makes the manifestation of the Infinity possible. 

What manifests is the Absolute, infinity of infinities. 

There is infinity of Time. 

Beyond it there is the timeless Infinity. 

The Absolute is self-Existent. 

There is nothing beside the Absolute. 

He creates for Delight. Also He asserts the Absolute does not create. 

He who enjoys static delight, seeks in creation variable Delight. 

His delight abides in Sachchidananda. 

The Delight He seeks is what Sachchidananda expresses in objects. 

The method chosen is Self-discovery by involution. 

This involution creates no Ignorance anywhere including Matter. 

Ignorance is created to intensify Self-discovery. 

The dividing Mind, Life that is a specialized force of Mind, Matter as Being and force of Being 

discovering itself as Delight of Being offering itself to its own consciousness as object are the structures 

created to complete the Involution. 

Evolution proceeds through the triple transformation bringing the subliminal to the surface to let the Spirit, 

the Reality emerge on the surface. 

The idealistic urge He speaks of for a world devoid of Ignorance felt either as an inspiration or better still 

as an urge is the real index for fully comprehending The Life Divine. 

It is for Man to discover the evolutionary pressure. 

The Brahman that lost itself in self-concealing finding itself, enjoying its discovery no longer inversely as 

pain, etc. but as JOY is the fashion in which God eternally enjoys Himself. The adventure of 

Consciousness and joy is offered to Man as God’s enjoyment of emerging from Ignorance as knowledge. 

He finishes up by moving from Knowledge to greater Knowledge. 

நிகழ்காலம் 

“கடிதம் தாங்கி வந்த விவரங்கள் அவள் மனதில் இருந்தஜபாது.” 

கடந்த காலஜம அவனை வைி நடத்துகிறது. 
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நிகழ்காலத்தில் இருந்துசகாண்டு செயல்படுவதற்கு மனிதனால் இயலாது. 

இருப்பினும் அவன் நிகழ் காலத்தில் இரண்டாவது முழு ஈடுபாட்னடப் பற்றிப் ஜபசுகிறான். 

ெமர்ப்பணம் நிகழ்காலத்தில் இருக்கும்சபாழுது ஒருஜபாதும் ஜதால்வி அதடவதில்னல. 

கடந்த காலத்திலிருந்து, பைக்கம்தான் ெமர்ப்பணத்னதப் பாழாக்குகிறது. 

ெமர்ப்பணம் எதிர்காலத்திலிருந்து எழுந்தால், எதிர்பார்ப்பு அனதப் பாதிக்கிறது. 

நிகழ்காலம் பிறக்கும் முன்ஜப மடிந்து விடுகிறது.  

நிகழ்காலம் அனந்தம் என்பதால் பிடிபடாமல் இருக்கிறது. 

கண்டத்தில் அகண்டம் தன்னன சவைிப்படுத்திக்சகாள்வது நிகழ்காலமாகும். 

காலமின்னமயின் நித்தியத்துவம் காலத்தின் சதாடர்ச்ெியில் சவைிப்படுத்துவது நிகழ்காலமாகும்.  

வாழ்வு அைவுக்குட்பட்ட ஜதாற்றத்தில் அதன் சொல்லில் அடங்காத அனந்தத்னத இருத்துகிறது.  

பனடப்பு என்பது பரம்சபாருள், அதன் முழுனமனயத் தக்க னவத்துக் சகாண்டு அதன் 

ெம்பந்தப்பட்டதாக மாறுவதாகும். 

ஒருவர் பரம்சபாருனை வாழ்வில் உணரும்சபாழுது இனறவன் அனுபவிப்பதுஜபால் 

அனுபவிப்பார். 

ஆன்மீக ெித்தி என்பது மனிதன் காலத்தில் காலமின்னமனய அனுபவிப்பதாகும். 

அைகற்றதில் அைகினனக் காண்பவனுக்கு இனறவனது பார்னவ இருக்கிறது. 

அைவுக்குட்பட்ட இடத்தில் அனந்தமான பிரபஞ்ெத்னத உணரும்ஜபாது ஒருவர் இனறவன் 

ஆகிறார். 

மன்னிப்பதற்கு எதுவும் இல்லாதஜபாது மனிதன் மனிதனாக இருப்பனத நிறுத்திவிடுகிறான். 

எண்ணம் காலத்தில் இருக்கிறது. காலமின்னமயில் எண்ணம் ஆன்மீகப் புலனுணர்வாக மாறுகிறது. 

இனறவனன உணர்ந்தவனுக்கு, ஒவ்சவாரு செயலும் நித்தியத்துவத்தின் அனடயாைமாகும். 

ெக்தி இனறவனன உணர்வதன் குறியீடாகும். 

திருஷ்டி ஜதாற்றத்னத இைந்து நித்தியமான உருவமற்ற தன்னமக்குள் நுனைவது ஒரு ஆன்மீக 

அனுபவமாகும். 

தன்னிச்னெயான இயல்பு எப்சபாழுதுஜம உயர்ந்த அனுபவம்தான். 

அனுபவம் அகந்னதயிலிருந்து புருஷாவுக்கு நகரும்ஜபாது வாழ்வின் ஆனந்தமாக மாறுகிறது.  

ஆனந்தம், புருஷா தனது சுய இருப்பினன அனுபவிப்பதாகும்.  

புருஷா ேீவியத்தின் ஆனந்தத்தின் வாழ்வாகும்.  

ஆனந்தம் ேீவியத்தில் இருக்கும் ேீவனின் நினலயாகும்.  

உலகத்தின் ேீவியத்தில் இருக்கும் மனிதன், அதன் பிரச்ெினனகனை தன்னுனடய 

பிரச்ெினனகைாகப் பார்க்கிறான். 

தன்னுனடய சுய ேீவியத்தில் இருக்கும் மனிதன் தீர்க்க ஜவண்டிய எந்தப் பிரச்ெினனனயயும் 

காண்பதில்னல. 

ெத்திய- ேீவியம். 

ெத்தியம் என்பது எப்சபாழுதும் ெமூக அதிகாரத்தால் அங்கீகாிக்கப்படுவனதக் குறிக்கிறது.  

அாிச்ெந்திரன் மற்றும் யுதிஷ்டிரர் காலத்திலிருந்ஜத ெத்தியம் எப்சபாழுதும் ெத்தியத்னதக் 

குறிக்கவில்னல. 

இது ெத்தியமாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், இது ஒருஜபாதும் பிரபலமாக ஏற்றுக் 

சகாள்ைப்படவில்னல. 

விக்காம் ஒரு நல்ல மனிதன், பிங்கிலி, டார்ெினயக் காட்டிலும் ஜமலானவன். 

மிஸ் கிங்குடன் தன்னன சவைிப்படுத்திக்சகாண்ட பின்பும்கூட விக்காமுக்கு எதிராக எந்த வாக்கும் 

பதிவாகியிருக்காது. 

ஓடிப்ஜபான பின்பும்கூட அவனுனடய நல்ல குணத்திற்கு கணிெமான ஆதரவு கினடத்திருக்கும், 

சபரும்பாலான ஆதரவுகூட கினடத்திருக்கலாம். 

ெத்தியம் உலகத்திற்கு சவவ்ஜவறு சகாடூரமான அைவில் வைங்கப்பட்டிருந்தாலும் அனத ஒருவர் 

சவற்றிகரமாகப் பின்பற்றலாம், ஆனால் மிகவும் ஜமாெமான துஜராகத்தின் முற்றிலும் சபாய்யான 

குற்றச்ொட்டிலிருந்து ஒருஜபாதும் தப்பித்துக்சகாள்ை முடியாது.  

சபாய்னம சபாய்னமனய ஆைமாக ஜநெிக்கிறது, மீட்பதற்கான எந்த முயற்ெினயயும் அது 

எதிர்க்கும். 

மக்கனை செயல்படுத்த நினனக்கும் ஜநர்னமயான இலட்ெிய உணர்வு அதிகாிக்க அதிகாிக்க, 

சபாய்னமனய அன்புடன் ஆதாிக்க அவர்கள் அதிகம் விரும்புவார்கள். ெிலர் அதற்காகத் தியாகம் 

செய்வதற்கும் முன்வருவர். 
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மகான்கள் அனனவரும் ஏதாவது ஒரு ஜநரத்தில், பலர் அவர்கைது வாழ்நாள் முழுவதும், இதற்கான 

வினல சகாடுத்திருப்பர். 

காந்திேி சகானல செய்யப்பட்டனத உலகம் பார்த்தது. 

ெர்ச்ெில் சவற்றி சபற்ற பிறகும் அவரது கட்ெி ஜதால்வி அனடந்தனத உலகம் பார்த்தது. 

இந்த நிகழ்வுகள் அனனத்னதயும் யார் ஒருவர் அவற்றின் விாிவான சூைலில் துல்லியமாக 

விைக்குகிறாஜரா அவர் ெத்திய ேீவிய அறினவத் சதாடுவார். 

புாிந்துசகாள்ை முடியாத ஒரு உண்னமனய முன்னவத்து விட்டு நாம் ஆதரனவப் சபற முடியாது. 

ஏற்றுக்சகாள்ை முடியாத ஒரு உண்னமனய வைங்கிவிட்டு நாம் ஒருஜபாதும் பிரபலமாக முடியாது. 

புாியாத உண்னமக்கு ஆதரவில்னல. 

பிடிக்காத உண்னமனயக் ஜகட்டால் ஜகாபம் வரும். 

உள்ைம் நினறந்தது உண்னம. 

உள்ைம் சபாய்யால் நிரம்பி வைிகிறது. 

பிடித்தமான சபாய்னய சபாிய சமய்யாக உலகம் எதிர்பார்க்கிறது. 

உலகத்திடம் நல்ல சபயர் வாங்க முயல்பவனுக்கும் உண்னமக்கும் தூரம். 

அந்த நாைில் எதிர்ப்பு அைித்தது. 

இந்த நாைில் எதிர்ப்புக்கு எதிர்க்கும் ஆர்வமுண்டு, அைிக்கும் ஆற்றலில்னல. 

உள்ைத்தால் வாழ்பவன் உண்னமயால் வாழ்பவன். 

சேயித்த கட்ெிக்குப் பிரபலம் உண்டு. 

உண்னம சேயித்தாலும் ஆதரவு சபறாது. 

அனந்தம்- தனித்தன்னம 

மனிதன் இனறவனனப் பற்றிய எனதயும் அவன் மனதில் இருத்திக் சகாள்வதில்னல. 

அனந்தத்தின் சவைிப்பாடு, அது அதன் தனித்தன்னமனய அனடயும்சபாழுது ொத்தியமாகிறது.  

தனித்தன்னம அனந்தத்தின் சவைிப்பாட்டினன ொத்தியமாக்குகிறது. 

சவைிப்படுவது பரம்சபாருள், அனந்தங்கைின் அனந்தம் ஆகும். 

காலத்தின் அனந்தம் உள்ைது. 

இதனனத் தாண்டி காலமற்ற அனந்தம் உள்ைது. 

பரம்சபாருள் சுயமாக இருப்பதாகும். 

பரம்சபாருள் அன்றி ஜவசறதுவும் இல்னல. 

இனறவன் ஆனந்தத்திற்காகப் பனடக்கிறார். பரம்சபாருள் பனடக்காமல் இருப்பனத அவர் 

உறுதிப்படுத்துகிறார். 

நினலயான ஆனந்தத்னத அனுபவிப்பவர், பனடப்பில் மாறுபட்ட ஆனந்தத்னத நாடுகிறார். 

இனறவனது ஆனந்தம் ெச்ெிதானந்தத்தில் உனறகிறது. 

இனறவன் நாடும் ஆனந்தம் என்பது சபாருட்கைில் ெச்ெிதானந்தம் சவைிப்படுத்துவதாகும். 

ெிருஷ்டியின் மூலம் சுய கண்டுபிடிப்பபத ஜதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட முனறயாகும். 

இந்த ெிருஷ்டி ேடம் உட்பட எங்கும் அறியானமனய உருவாக்குவதில்னல.  

அறியானம சுய கண்டுபிடிப்னபத் தீவிரப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 

பகுக்கும் மனம், மனதின் ஒரு ெிறந்த ெக்தியான வாழ்வு, ேடம் ேீவனாகவும் மற்றும் ேீவனின் ெக்தி 

தன்னனஜய ேீவனின் ஆனந்தமாகக் கண்டுபிடிப்பது, தன்னுனடய சுய ேீவியத்திற்ஜக தன்னன ஒரு 

சபாருைாக அர்ப்பணிப்பது ஆகியனவ ெிருஷ்டினயப் பூர்த்தி செய்ய உருவாக்கப்பட்ட அனமப்புகள் 

ஆகும். 

பாிணாமம் மூன்று வனக திருவுருமாற்றத்தின் மூலம் சதாடருகிறது, ெத்தியமான ஆன்மா 

ஜமற்பரப்பில் சவைிவருவதற்காக அடிமனனத ஜமற்பரப்பிற்குக் சகாண்டுவருகிறது. 

அறியானம இல்லாத ஒரு உலகத்திற்காக பகவான் ஜபசும் இலட்ெிய உந்துதல், ஒரு ஆர்வமாகஜவா 

அல்லது அதற்கு ஜமலாக ஒரு உந்துதலாகஜவா உணரப்படுவது, ‘தி னலப் டினவன்’ -ஐ 

முழுனமயாகப் புாிந்துசகாள்வதற்கான உண்னமயான குறியீடாகும். 

பாிணாம அழுத்தத்னத மனிதன் கண்டுபிடிக்க ஜவண்டும்.  

தன்னன மனறத்துக்சகாள்வதில் தன்னன இைந்த பிரம்மன் தன்னனக் கண்டுபிடிப்பதில், 

கண்டுபிடிப்னப இனியும் தனலகீைாக வலினயப்ஜபான்று அனுபவிக்காமல், ெந்ஜதாஷமாக 

அனுபவிப்பது, இனறவன் தன்னனஜய நிரந்தரமாக அனுபவிக்கும் பாணியாகும். 

அறியானமயிலிருந்து அறிவாக சவைிவருவது இனறவனின் ெந்ஜதாஷமாக ேீவியத்தின் 

ொகெமாகவும், மகிழ்ச்ெியாகவும் மனிதனுக்கு வைங்கப்படுகிறது. அறிவிலிருந்து உயர்ந்த அறிவுக்கு 

மனிதன் இறுதியில் செல்கிறான். 

111. Conceive the inconceivable. 
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“She was all surprise – all astonishment that Wickham should marry a girl without Money.” 

Elizabeth conceived of Wickham’s marrying Lydia without Money. 

Darcy conceived of her innocence in her abuse of him. 

One is false, the other is true; there is something common to both of them: if conceivable, somehow it is 

realisable. 

One who is in tune with life finds his conceptions, irrespective of their value, come true often to his 

benefit. Should he be fully identified with life in spirit, his very impossible conceptions will come more 

fully true than in his experience for his lasting benefit. This is one of the secrets of creation. 

 In a sense the urges of Mrs. Bennet were overfulfilled. 

 It is according to this above law when subtly seen and understood. 

One becomes the Absolute at his own level and his wishes become LAW. 

He who sees this aspect now in everyone has the vision of God. 

It can be put as : When one does not really care for anything to occur or not occur, all that he once 

half imagined will NOW come fully true. 

We cannot deny the Absolute even this extreme possibility, which according to our own common sense, is 

an impossibility. 

“The capacity to make impossibility possibility is the same as the one that makes the possibility 

impossibility” — The fable of a blade of grass of Brahman. 

He who is unable to deny any impossibility to the Absolute understands It. 

The Absolute is absolutely the Absolute all the time in all space, not withstanding the temporal 

appearance. 

The very appearance is the Absolute, an appearance of the Absolute. 

For him there is no crime that is unpardonable. 

He cannot see any evil or dirt or sin anywhere because he sees not with his eyes, but with the soul. 

The soul is his being, a representation of Self in Man hidden in him till it reveals itself at death. 

Soul that reveals itself only at death, lives a living death during his life time running after mundane 

attractions. They themselves are of spirit to the spiritual vision. 

August 15th 2011 

She was sorry that Wickham was lost without Money. 

She could overcome Lydia’s misfortune, NOT Wickham’s disappointment. 

God’s sympathy for those who betray Him is not totally lost. 

Mother says August 15th carries the power to dissolve one’s sins. 

I have seen August 15th carries the power to fulfil dreams for the world if one is inspired by them. 

There are human aspirations for centuries that remain unfulfilled – the dream of the Alwars, Rama Rajya, 

the Millennium, One world, Human Unity, United India, Free India, abolition of poverty, jealousy, etc. 

Should there be someone inspired by any of these who presents it to Her as it should be, that is by 

total consecration, in a period like this She sanctions it. 

Total consecration is the consecration of all the impulses that are presented to the Mind, though it leaves 

the other parts untouched. 

One who attempts it will see his Mind’s energies quickened as in a delirium, but positively. 

All that concerns that moment right down from the body will suddenly present themselves to his Mind. 

Certainly he cannot find words to offer them. 

As they rise as mental impulses, his consecration also rises by that impulse i.e. he must move his 

consecration from words to impulses. 

Should he meet with success, it will last for a few minutes and his being will be elevated to heights. 

A devotee should acquire it to last one full hour once a month. 

Yoga will be hampered if one hour of break is there in the year. 

August 15th offers one such an atmosphere, not by his aspiration, but by the aspiration of the atmosphere. 

Hence the importance of Darshans. 

August 15th had the power to win the war finally and dissolve the British Empire. 

It also gave birth to Pakistan a day earlier. 

There are some who had their first Darshan on August 15th. It opens up the being down to the very body 
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and perhaps beyond. 

It is worthwhile knowing, if possible, what happened on August 15th, 1872. 

The Power of the Absolute 

While the surface conscious is more real, the subconscious is all powerful. 

The subconscious never fails to achieve all that it wished for. 

Knowing the Absolute, the Upanishads said, all can be known. 

Knowing the integral Absolute, all can be done. 

To know the Absolute, one must know the Infinite and the deepest import of Freedom. 

Freedom He said is complete when it can also have the freedom to lose its freedom. 

The power now must be complete as well as consummate. 

It is thus not only Self-Existent, but Omnipotent as Self-Existent. 

As everything – Truth, infinite, eternity, Ananda – this too has a range. 

Man, getting it in the minimum, can do anything in his world. 

Its maximum is that of the Integral Absolute that can do anything anywhere. 

Man remains human when he cannot give up small interests. 

Man ceases to be human when he naturally espouses the expanding great. 

Where he is or he tends to – the minimum or the maximum – is indicated by the level of his energy, more 

so by his effective accomplishment. 

Any glimpse of the Absolute will give him extraordinary energy, capacity to accomplish in a gigantic scale 

in personal affairs. The spiritual eminence of the Rishis gave them Iccha mritu, action in Timeless 

instantaneousness, conversion of the rat into a human baby, etc.  

But the Rishi is denied the power to change the rat’s swabhava. 

Even Gods often find themselves tricked as with Anusuya, Basmasuran, because ignorance or ego persists 

in Overmind. 

Even ‘karma’ has its sway there. 

The presence of excess in Mother answering prayers indicates that all such inabilities are abolished 

at their roots. 

Luck is horizontal growth, Grace allows vertical expansion. 

Even with the Green Revolution we see the territorial horizontal expansion stalled, while the content grew 

from double to treble and quadruple. 

It extended to the white Revolution. 

Listening to the secondary causes, however beneficial, is dangerous. 

What is required is not infinity but the Infinity of the Absolute. 

நினனத்துப் பார்க்க முடியாதனத நினனத்துப் பார்ப்பது. 

“பணம் இல்லாமல் ஒரு சபண்னண விக்காம் திருமணம் செய்துசகாள்வது அவளுக்கு மிகவும் 

ஆச்ொியமாகவும், வியப்பாகவும் இருந்தது.” 

பணம் இல்லாமல் லிடியானவ விக்காம் திருமணம் செய்துசகாள்வனத எலிெசபத் நினனத்துப் 

பார்த்தாள். 

எலிெசபத் அவனன நிந்தனன செய்ததில், அவளுனடய அப்பாவித்தனத்னத டார்ெி நினனத்துப் 

பார்த்தான். 

ஒன்று சபாய்னம, மற்றது உண்னம; இரண்டிற்கும் சபாதுவான ஒன்றுள்ைது: நினனத்துப் பார்க்க 

முடிந்தால் எப்படியாவது அனதப் புாிந்துசகாள்ைலாம். 

வாழ்வுடன் இணக்கமாக இருக்கும் ஒருவர், தனது கருத்துகைின் மதிப்பு எப்படி இருந்தாலும், 

அவரது நன்னமக்ஜக சபரும்பாலும் அனவ பலனைிப்பனதக் காண்பார். 

வாழ்க்னகயில் ஒருவர் ஆன்மாவுடன் முழுனமயாகத் தன்னன அனடயாைப்படுத்திக் சகாண்டால், 

அவரது ொத்தியமற்ற எண்ணங்கள் அவரது நீடித்த நன்னமக்காக அவரது அனுபவத்திற்கும் 

ஜமலாக முழுனமயாகப் பலிப்பனதக் காணலாம். இது பனடப்பின் இரகெியங்கைில் ஒன்றாகும்.   

ஒரு வனகயில் திருமதி சபன்னட்டின் உந்துதல்கள் அதிக அைவில் நினறஜவறின.  

சூட்சுமமாகப் பார்க்கும்ஜபாதும், புாிந்துசகாள்ளும்ஜபாதும் இது ஜமற்படி ெட்டத்தின்படி உள்ைது. 

ஒருவர் தனது தனிப்பட்ட நினலயில் பிரம்மமாக மாறுகிறார், அவருனடய விருப்பங்கள் 

ெட்டமாகின்றன. 

இப்சபாழுது அனனவாிடமும் இந்த அம்ெத்னதக் காண்பவர் இனறவனது பார்னவனய உனடயவர் 

ஆவார். 
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இனத இவ்வாறு கூறலாம்: ஏதாவது ஒன்று நனடசபறப் ஜபாகிறதா, இல்னலயா என்பனதப் பற்றி 

ஒருவர் உண்னமயில் அக்கனற சகாள்ைாதஜபாது, அவர் அனரகுனறயாகக் கற்பனன 

செய்திருந்தனவ எல்லாம் இப்சபாழுது முழுனமயாக நினறஜவறும். 

நமது இயல்பறிவின்படி ஒரு ொத்தியமற்றதாக விைங்கும் இந்த அதிகபட்ெ ொத்தியத்னதக்கூட நாம் 

பரம்சபாருளுக்கு மறுக்க முடியாது.  

“ொத்தியமற்றனத ொத்தியமாக்கும் திறனும், ொத்தியமானனத ொத்தியமற்றதாக்கும் திறனும் 

ஒன்ஜற.” 

----- பிரம்மனின் ஒரு புல்னலப் பற்றிய கனத. 

பரம்சபாருளுக்கு எந்த ஒரு ொத்தியமற்றனதயும் மறுக்க முடியாதவர் அனதப் புாிந்துசகாள்கிறார். 

பரம்சபாருள் அதன் தற்காலிக ஜதாற்றத்னதயும் மீறி, எல்லா காலங்கைிலும் எல்லா இடங்கைிலும் 

முழுனமயாகப் பரம்சபாருைாகஜவ இருக்கிறது. 

அதன் உண்னமயான ஜதாற்றம் பரம்சபாருள், பரம்சபாருைின் ஜதாற்றம் ஆகும். 

அவனரப் சபாறுத்தவனர மன்னிக்க முடியாத குற்றம் எதுவுமில்னல. 

அவர் தன்னுனடய கண்கைால் பார்க்காமல், ஆன்மாவால் பார்ப்பதால், அவரால் எந்த ஒரு 

தீனமனயயும், அழுக்னகயும், பாவத்னதயும் எங்கும் பார்க்க முடியாது. 

அவரது ஆன்மா அவரது ேீவனாகும், மரணத்தில் தன்னன சவைிப்படுத்திக்சகாள்ளும்வனர 

மனிதனுள் மனறந்திருக்கும் சுயத்தின் ஒரு பிரதிநிதியாகும். 

மரணத்தில் மட்டுஜம தன்னன சவைிப்படுத்தும் ஆன்மா, உலகாீதியான ஈர்ப்புகைின் பின்ஜன 

சென்று மனிதனது வாழ்நாைில் ஒரு உயிஜராடு கூடிய மரண வாழ்னவ வாழ்கிறது. அனவகஜை 

ஆன்மீகப் பார்னவக்கு உற்ொகம் அைிப்பனவகைாக உள்ைன. 

ஆகஸ்ட் 15, 2011. 

விக்காம் ஓடிப்ஜபானஜபாது, அவனிடம் பணம் இல்லாதனத நினனத்து எலிெசபத் வருந்தினாள். 

அவைால் லிடியாவின் துரதிர்ஷ்டத்னதத் தாங்கிக்சகாள்ை முடிந்தது, விக்காமின் ஏமாற்றத்னதத் 

தாங்கிக்சகாள்ை முடியவில்னல. 

இனறவனுக்குத் துஜராகம் செய்பவர்கள் மீதுள்ை இனறவனின் அனுதாபம் முழுனமயாக 

இைக்கப்படுவதில்னல. 

ஒருவரது பாவங்கனைக் கனரக்கும் ெக்தி ஆகஸ்ட் பதினனந்திற்கு உள்ைது என்று அன்னன 

கூறுகிறார்.  

உலகத்திற்கான கனவுகைால் ஒருவர் ஈர்க்கப்பட்டால், அவற்னற நினறஜவற்றும் ெக்தி ஆகஸ்ட் 

பதினனந்திற்கு இருப்பனத நான் பார்த்திருக்கிஜறன். 

பல நூற்றாண்டுகைாக நினறஜவற்றப்படாமல் உள்ை மனித ஆர்வங்கள் – (உ-ம்) ஆழ்வார்கைின் 

கனவு, இராம இராஜ்யம், ஆயிரம் ஆண்டுகள், ஒஜர உலகம், மனிதகுல ஒற்றுனம, ஒருனமப்பட்ட 

இந்தியா, சுதந்திர இந்தியா, வறுனமனய ஒைித்தல், சபாறானம மனறவது ஜபான்றனவ.  

இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றினால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒருவர், அனதச் ொியான முனறயில் அன்னனயிடம் 

முழுனமயாகச் ெமர்ப்பணம் செய்தால், இது ஜபான்ற ஒரு கால கட்டத்தில் அன்னன அதற்கு 

ஒப்புதல் வைங்குகிறார். 

மனதில் எழும் அனனத்து உந்துதல்கனையும் ெமர்ப்பணம் செய்வஜத முழுனமயான ெமர்ப்பணம் 

ஆகும். ஆைால் இது மற்ற பகுதிகனைத் சதாடாமல் விட்டு விடுகிறது.  

இனத முயல்பவர், மனதின் ெக்திகள் ெித்தப்பிரனம பிடித்ததுஜபால், ஆனால் ஜநர்மனறயாக 

வினரவுபடுத்தப்படுவனதக் காண்பார். 

உடலிலிருந்து ஆரம்பித்து அந்தத் தருணத்னதப் பற்றிய அனனத்து விஷயங்களும் திடீசரன அவர் 

மனதில் எழும்.  

அவற்னற வைங்க நிச்ெயமாக அவருக்கு வார்த்னதகள் கினடக்காது. 

மனதின் உந்துதல்கைாக அனவ எழும்சபாழுது, அந்த உந்துதலினால் அவரது ெமர்ப்பணமும் 

உயரும், அவரது ெமர்ப்பணத்னத அவர் வார்த்னதகைிலிருந்து உந்துதலுக்கு மாற்ற ஜவண்டும். 

இதில் அவர் சவற்றி சபற்றால், அது ெில நிமிடங்களுக்கு நீடிக்கும், அவரது ேீவனின் நினல 

உயரும். 

ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முனற, ஒரு மணி ஜநரம் இது நீடிக்கும் வனகயில் ஒரு அன்பர் இதனனப் சபற 

ஜவண்டும். 

வருடத்தில் ஒரு மணி ஜநர இனடசவைி இருந்தால் ஜயாகம் பாதிக்கப்படும். 

ஆகஸ்ட்15- இத்தனகய சூைனல ஒருவருக்கு அைிக்கிறது, அவரது ஆர்வத்தினால் அல்லாமல், 

சூைலின் ஆர்வத்தினால் அைிக்கிறது. 

அதனால்தான் தாிென நாட்கள் முக்கியமானனவ. 
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இறுதியாக ஜபானர சவன்று ஆங்கிலப் ஜபரரனெக் கனலக்கும் ெக்தி ஆகஸ்ட்15-க்கு இருந்தது. 

ஒரு நாள் முன்னதாக பாகிஸ்தான் உருவாகவும் இது காரணமாக இருந்தது. 

ஆகஸ்ட் 15-ஆம் ஜததியன்று முதல் தாிெனம் சபற்றவர்கள் உள்ைனர். இது ேீவனன, உடலுக்கும் 

அதனனத் தாண்டியும் விைிப்பனடயச் செய்கிறது. 

முடிந்தால் ஆகஸ்ட் 15, 1872 அன்று என்ன நடந்தது என்று சதாிந்துசகாள்வது நல்லது. 

பிரம்மத்தின் ெக்தி. 

ஜமல்மனம் ஜமலும் உண்னமயாக இருக்கும்சபாழுது, ஆழ்மனம் அதிக ெக்திவாய்ந்ததாக உள்ைது. 

ஆழ்மனம் ஒருஜபாதும் தான் விரும்பிய அனனத்னதயும் அனடயத் தவறுவதில்னல. 

பிரம்மத்னத அறிந்தால் எல்லாவற்னறயும் அறிய முடியும் என்று உபநிஷதம் கூறுகிறது. 

பூரண பிரம்மத்னத அறிந்திருந்தால் அனனத்னதயும் செய்ய முடியும்.  

பிரம்மத்னத அறிய, ஒருவருக்கு சுதந்திரத்தின் அனந்தமும் அதன் ஆழ்ந்த உட்சபாருளும் 

சதாிந்திருக்க ஜவண்டும். 

சுதந்திரத்திற்கு தனது சுதந்திரத்னத இைக்க சுதந்திரம் இருக்கும்சபாழுது அது முழுனமயனடகிறது 

என்று பகவான் கூறியுள்ைார். 

ெக்தி இப்சபாழுது முழுனமயாகவும் நினறவனடந்தும் இருக்க ஜவண்டும். 

இது இவ்வாறு சுய இருத்தலாக மட்டும் இருப்பதில்னல, ெர்வ வல்லனம பனடத்த சுய 

இருத்தலாகவும் உள்ைது. 

உண்னம, அனந்தம், நித்தியத்துவம், ஆனந்தம் ஜபான்று இதற்கும் ஒரு அைசவல்னல உள்ைது.  

இனதக் குனறந்தபட்ெமாகப் சபறும் மனிதன் அவனது உலகத்தில் எனத ஜவண்டுசமன்றாலும் 

செய்யலாம். 

இதன் அதிகபட்ெம் எங்கும் எனதயும் செய்யக் கூடிய பூரண பிரம்மத்திற்குாியது. 

ெிறிய விருப்பங்கனைக் னகவிட முடியாதஜபாது மனிதன் மனிதனாகஜவ இருக்கிறான். 

மனிதன் விாிவனடயும் உயர்னவ இயற்னகயாகஜவ ஆதாிக்கும்சபாழுது மனிதனாக 

இருப்பதில்னல. 

அவன் மனிதனாக இருப்பஜதா, அல்லது இருக்க முயல்வஜதா-குனறந்தபட்ெஜமா அல்லது அதிக 

பட்ெஜமா-அவனது ெக்தியின் நினலயினால், அதற்கும் ஜமலாக அவனது திறனமயான 

ொதனனயினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

பிரம்மத்தின் கண ஜநரத் ஜதாற்றம் அவனுக்கு அொதாரண ெக்தினயயும், தனிப்பட்ட விஷயங்கைில் 

மிகப் சபாிய அைவில் ொதிக்கும் ஆற்றனலயும் அைிக்கும். ாிஷிகைின் ஆன்மீக ஜமன்னம 

அவர்களுக்கு இச்ொ மிருத்யு, காலமற்ற உடனடித்தன்னமயில் செயல்பாடு, எலினய மனிதக் 

குைந்னதயாக மாற்றும் திறன் ஆகியவற்னற வைங்கியது,  

ஆனால் எலியின் சுபாவத்னத மாற்றும் திறன் அவர்களுக்கு அைிக்கப்படவில்னல. 

அனுசுயா, பஸ்மாசுரன் ஆகிஜயார் கடவுள்கைிடம் தந்திரமாக நடந்துசகாள்ை முடிந்தது, ஏசனனில் 

அறியானமஜயா அல்லது அகந்னதஜயா சதய்வமனதில் உள்ைது. 

கர்மத்திற்கும் அங்கு அதன் அதிகாரம் உள்ைது. 

அன்னன அபாிமிதமாக நமது பிரார்த்தனனகளுக்குப் பதிலைிப்பது, அத்தனகய அனனத்து 

இயலானமகளும் அவற்றின் ஜவாிஜலஜய அைிக்கப்பட்டு விட்டன என்பனதச் சுட்டிக் காட்டுகிறது.  

அதிர்ஷ்டம் ஒஜர நினல வைர்ச்ெியாகும், அருள் பலவனகப்பட்ட வைர்ச்ெினய அனுமதிக்கும். 

பசுனமப் புரட்ெியிலும்கூட நாம் நாட்டின் ஒஜர நினல விாிவாக்கம் நிறுத்தப்பட்டனதப் 

பார்க்கிஜறாம், ஆனால் உட்சபாருள் இரண்டு, மூன்று, நான்கு மடங்காகப் சபருகியது. 

இது சவண்னமப் புரட்ெிக்கு விாிவனடந்தது. 

இரண்டாம்பட்ெ காரணங்கனைக் ஜகட்பது, எவ்வைவுதான் நன்னம பயப்பதாக இருந்தாலும், 

ஆபத்தானது. 

ஜதனவப்படுவது அனந்தம் அல்ல, பிரம்மத்தின் அனந்தம் ஆகும். 

112. Full emergence of the Psychic 

“He could not marry Lydia for Money.” 

Elizabeth was lost in wonder at that thought. 

Man moving from matter to Mind through the vital becomes less bound to ignorance. 

In the Mind, he is bound to Ignorance only when he chooses. 

Hence, it is the human struggle. 

Danger pursues him in the measure he struggles. 

In the Supermind, the evolution is from knowledge to greater knowledge. 

In the Mental plane the full emergence of the Psychic is possible by his own positive exercise of human 
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choice. 

Full emergence of the Psychic removes the danger fully. 

Man emerges out of ignorance and enjoys the endeavour of creation to emerge into knowledge. 

Looking at it Mother says – ‘Oh, God enjoys like this’. 

To Man the decisive factor is the attraction for ignorance – Taste of ignorance. 

Darcy enjoyed offending Elizabeth with tolerable and inferior connections. 

It took her abuse for him to realize that his own enjoyment that justifies it readily offended her. 

From enjoying himself according to his own light, he shifted to her enjoying according to her own 

light. It is the other Man’s point of view. 

Man, not knowing what it is to enjoy knowledge, keeps to the known experience of enjoying ignorance. 

Let him experiment with enjoying knowledge. 

In receiving a cup of coffee we enjoy receiving a cup of coffee. 

Shift to the enjoyment of giving a cup of coffee, you will see that enjoyment. 

Coffee itself will taste rasa ரைா. 

Await a cup of coffee ONLY to give enjoyment to the giver. 

The psychic joy of the act bursts forth. 

One Man in Chidambaram did so and won the adoration of the entire town. 

He was able to do so as he saw Mother alight from the car to enter the temple. 

One occasion lit the psychic fire in him and remembered it for four decades to die on November 17, 1973. 

Reason 

Afflicted by a problem, what Man wants is solution not philosophy. 

Reason that can help us reach the transcendent, has another great capacity says He. 

It is it can justify anything to anybody. In that sense its self-justification is self-existent. 

Society has survived and grown not by Reason but by self-justifying strength. 

Its reason can explain its survival and growth, but when it comes to development or evolution it breaks 

down. At this point it reasons about its own security! 

Reason justifies its name when it pursues only Truth, devoid of conflicts. 

Elizabeth was unable to exercise her faculties of Mind. It came to a stop. 

Grace is known to act for no reason. 

The power of The French Revolution in the atmosphere is social grace. 

Grace does not stipulate, it does not look for a deserving cause, it can act when it chooses, even in 

undeserving cases – Lizzy is one such. 

The evolving aristocracy in Darcy delivers her the goods she does not deserve. 

Reason can play the role of the Unknowable in Man’s life. 

Man who is his own determinant in potential, determines his own life as he now lives, by his choice. 

One can’t have this knowledge and still remain what he was. 

The very knowledge is power, though not full power. 

It is a power that raises Reason to Intuition and integral experience. 

It came to us during the Upanishadic period. 

Sri Aurobindo gave it to us as His writings, Mantras, Savitri, The Mother and His Darshan – 

initiations. 

He brought It down in 1956. We are still not aware of it. 

In every prayer He answers He brings It to touch us. 

We are oblivious of it. 

This is the extent to which we are reasonable. 

Darcy’s reason called her tolerable, found light in her eyes, wisdom in her abuses, reason in finding Lydia 

and Reason to keep it Confidential. 

It is a lover’s reason – She is always right. 

To the devotee, whatever She does or is is right. 

The distant Signals 

Dear Wickham of Lydia at the inn was the overt symptom from her. 

‘If he chooses me’ about Bingley, her negative interest in Collins seen in her disturbing his reading, are, in 

my view, her readiness for marriage from the beginning. 
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Pride and Prejudice is itself the most distant signal to today’s social transformation. 

Man who has lost his way in another unknown place, sometimes meets someone from his village and 

returns. 

People do not remember it later, if they remember it, it means nothing to them. 

It only showed him life’s intention to reward him as Elizabeth was sucked into Pemberley. 

More than being selfish, Man is self-centred in the sense nothing outside his self presently matters to him. 

Organisation abolishes scarcity. 

Organisation coordinates the numbers and releases energy. 

Fresh energy removes scarcity. 

Further organisation transforms scarcity into plenty. 

The first is organisation of material, a physical organisation. 

Next is the organisation of the vital, the final is that of people. 

Organisation activates life, releases energy, produces more, compels people to release maximum energy to 

transform scarcity into plenty. 

Such an organisation or its touches entered her family by her father’s determination, her shedding the 

infatuation. 

Bingley’s liking for Jane in the subtle plane ensured Darcy to her. 

Mrs. Bennet was the help, she was the bar like ego. 

She also served the daughters by all her misdeeds. 

There is nothing other than service anywhere in the world. 

To be able to see the present in the past centuries is not easy, but possible. 

Mother came to India because The French Revolution was initiated by Him in the Himalayas in 1789. 

The Britisher came to India to send Swami Vivekananda to Chicago. 

It is Vivekananda and the Theosophical movement that prevented India from becoming Christian. 

Had India been Christianized, Jesus would have been wearing nhamam(நாமம்) 

னெத்தியம் முழுனமயாக சவைிவருதல். 

“பணத்திற்காக லிடியானவ அவனால் திருமணம் செய்துசகாள்ை முடியாது.” 

அந்த எண்ணத்தில் எலிெசபத் ஆச்ொியத்தில் தன்னன மறந்தாள். 

உணர்வின் வைியாக ேடத்திலிருந்து மனதிற்கு நகரும் மனிதன் அறியானமக்கு அதிகம் 

உட்படுவதில்னல. 

மனதில், அவன் ஜதர்ந்சதடுத்தால் மட்டுஜம அறியானமக்குக் கட்டுப்படுகிறான். 

அதனால் இது மனிதனின் ஜபாராட்டமாகும். 

அவன் ஜபாராடும் அைவினனப் சபாறுத்து ஆபத்து அவனனப் பின் சதாடருகிறது. 

ெத்திய ேீவியத்தில், பாிணாமம் அறிவிலிருந்து உயாிய அறிவிற்காகும். 

மனதின் நினலயில், னெத்தியம் முழுனமயாக சவைிவருவது அவன் விருப்பத்னத ஜநர்மனறயாகச் 

செலுத்துவதன் மூலம் ொத்தியமாகிறது.  

னெத்தியம் முழுனமயாக சவைிவருவது ஆபத்னத முழுனமயாக விலக்குகிறது. 

அறியானமயிலிருந்து மனிதன் சவைிவந்து, அறிவில் சவைிப்படுவதற்காக பனடப்பின் முயற்ெினய 

ெந்ஜதாஷமாக அனுபவிக்கிறான். 

இனதப் பார்க்கும் அன்னன-‘ஒ, இனறவன் இவ்வாறு அனுபவிக்கிறான்.’ என்கிறார். 

மனிதனுக்குத் தீர்மானிக்கும் காரணியாக இருப்பது அறியானமயின் கவர்ச்ெியாகும்- 

அறியானமயின் ருெி. 

‘பரவாயில்னல’ என்று கூறியதன் மூலமும், அவைது தாழ்ந்த உறவுகனைக் குறித்துப் ஜபசுவதன் 

மூலமும் எலிெசபத்னத அவமானப்படுத்துவதில் டார்ெி ெந்ஜதாஷம் அனடந்தான். 

தனது கண்ஜணாட்டத்தின்படி தன்னனஜய அனுபவித்துக் சகாண்டிருப்பதிலிருந்து, அவளுனடய 

கண்ஜணாட்டத்திலிருந்து அவனை அனுவிப்பதற்கு அவன் மாறினான். இதுதான் அடுத்தவர் 

கண்ஜணாட்டமாகும். 

அறினவ அனுபவிப்பது என்றால் என்ன என்பனத அறியாத மனிதன், சதாிந்த அனுபவமான 

அறியானமனய இரெித்துக் சகான்டிருக்கிறான். 

அறினவ அனுபவிப்பனத அவன் முயல ஜவண்டும். 

ஒரு ஜகாப்னப காபினயப் சபற்றுக்சகாள்ளும் சபாழுது நாம் அனதப் சபறுவனத 

அனுபவிக்கிஜறாம். 
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ஒரு ஜகாப்னப காபினய அைிக்கும்சபாழுது உள்ை ெந்ஜதாஷத்னத அனுபவிக்க முயன்றால், நாம் 

அந்த ெந்ஜதாஷத்னதக் காண முடியும். 

காபிஜய ரஸாதவ அனுபவிக்கும். 

காபினய அைிப்பவருக்கு ெந்ஜதாஷம் அைிப்பதற்காகஜவ நாம் அதற்குக் காத்திருக்க ஜவண்டும். 

செயலின் னெத்திய ெந்ஜதாஷம் பீாிட்சடழுகிறது. 

ெிதம்பரத்தில் ஒருவர் இதனனச் செய்து அவ்வூர் முழுவதன் பாராட்னடயும் சபற்றார். 

காாிலிருந்து அன்னன இறங்கி ஜகாவிலுக்குச் சென்றனத தாிெித்ததினால் அவரால் அவ்வாறு 

செய்ய முடிந்தது. 

ஒரு ெந்தர்ப்பம் அவருள் னெத்தியக் கனனல எழுப்பி, நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு அனத நினனவில் 

னவத்துக்சகாண்டு, அவர் நவம்பர்17, 1973 அன்று இயற்னக எய்தினார். 

விஜவகம். 

ஒரு பிரச்ெினனக்கு ஆைாகும் மனிதனுக்குத் ஜதனவப்படுவது அதற்கான தீர்ஜவ தவிர தத்துவம் 

அல்ல. 

பிரம்மத்னத அனடய உதவும் விஜவகத்திற்கு ஜவசறாரு சபாிய திறன் இருப்பதாக பகவான் 

கூறுகிறார். 

அது எவருக்கும் எனத ஜவண்டுசமன்றாலும் நியாயப்படுத்த முடியும் என்பஜதயாகும். இந்த 

வனகயில் அதன் சுய நியாயப்படுத்தல் சுயமாக இருப்பதாகும். 

விஜவகத்தினால் ெமூகம் உயிர் வாைவில்னல, வைரவில்னல. சுயமாக நியாயப்படுத்தும் 

வலினமயாஜலஜய உயிர் வாழ்கிறது, வைருகிறது. 

அதன் உயிர்வாழ்தனலயும் வைர்ச்ெினயயும் அதன் அறிவால் விைக்க முடியும், ஆனால் 

முன்ஜனற்றம் அல்லது பாிணாமம் என்று வரும்சபாழுது அதனால் முடிவதில்னல. 

இந்தக் கட்டத்தில் அதன் சொந்த பாதுகாப்னபஜய அது கருதுகிறது. 

ெச்ெரவுகள் எதுவுமற்ற உண்னமனய மட்டுஜம பின்சதாடரும்சபாழுது விஜவகம், தன்னுனடய 

சபயனர நியாயப்படுத்திக்சகாள்கிறது. 

எலிெசபத்திற்கு தன்னுனடய மனதின் திறன்கனை உபஜயாகப்படுத்த முடியவில்னல. அது 

செயலிைந்தது. 

எந்தக் காரணமுமின்றி அருள் செயல்படும். 

சூைலில் இருந்த பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் ெக்தி ெமூகாீதியான அருைாகும்.  

அருள் நிபந்தனன விதிப்பதில்னல, தகுந்த காரணம் எனதயும் எதிர்ஜநாக்குவதில்னல, அது 

விரும்பும்சபாழுது செயல்படும், எலிெசபத் ஜபான்ற தகுதி இல்லாத இடங்கைிலும் செயல்படும். 

அவளுக்குத் தகுதி இல்லாதஜபாதும் டார்ெியின் வைரும் உயர்குடிப் பண்பு அவளுக்கு 

நல்லனவற்னற வைங்குகிறது. 

மனிதனது வாழ்வில் அறியமுடியாததன் பங்கினன விஜவகம் வகிக்க முடியும். 

மனிதன் தன்னனத் தீர்மானிக்கும் வித்தினன உனடயவனாக இருப்பதால், அவன் இப்சபாழுது 

அவனது விருப்பப்படி வாழ்வதுஜபால, அவனது வாழ்னவ அவஜன தீர்மானித்துக் சகாள்கிறான். 

ஒருவன் இந்த அறினவப் சபற்றிருந்தும்கூட, முன்பு ஜபாலஜவ அவனால் இருக்க முடியாது. 

அறிவு முழு ெக்தியாக இல்லாவிடினும் அது ெக்திஜய ஆகும்.  

விஜவகத்னத பநரடி ஞாைமாகவும், பூரண அனுபவமாகவும் உயர்த்தும் ெக்தியாகும் இது. 

உபநிஷதத்தின் காலத்தில் இது நம்மிடம் வந்தது. 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் இனத நமக்கு அவரது மந்திரங்கள், 'ொவித்ாி', அன்னன ஆகிய அவரது 

எழுத்துக்கைாலும் அவரது தாிெனத்தினாலும் அைித்து, அறிமுகப்படுத்தியுள்ைார். 

ெத்திய ேீவியத்னத பகவான் 1956-ல் புவிக்குக் சகாண்டு வந்தார். நாம் அனத இன்னமும் அறிந்து 

சகாள்ைவில்னல. 

ஒவ்சவாரு பிரார்த்தனனயிலும் பகவான் நமக்குப் பதிலைிக்கிறார், அதனனக் சகாண்டு வந்து 

நம்னமத் சதாட னவக்கிறார். 

நமக்கு இனதப் பற்றித் சதாிவதில்னல. 

இந்த அைவிற்குத்தான் நமக்கு அறிவு உள்ளது. 

டார்ெியின் அறிவு அவனைப் ‘பரவாயில்னல’ என்றனைத்தது, அவளுனடய கண்கைில் ஒைினயயும், 

அவைது நிந்தனனயில் விபவகத்ததயும் கண்டது, லிடியானவக் கண்டுபிடிக்க ஒரு காரணத்னதயும் 

அதனன இரகெியமாக னவத்துக்சகாள்ை காரணவாதத்னதயும் சகாண்டிருந்தது. 

இது, ‘தனது காதலி எப்சபாழுதும் ொிஜய’ எனும் காதலனின் அறிவாகும். 

அன்பருக்கு, அன்னன எது செய்தாலும், எப்படி இருந்தாலும் அது ொிஜய. 

சதானலதூர அறிகுறிகள். 
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‘எனதருனம விக்காம்’, என்று விடுதியில் லிடியா கூறியது, அவைிடமிருந்து சவைிப்பனடயாக 

எழுந்த அறிகுறியாகும்.  

பிங்கிலினயப் பற்றி ‘அவன் என்னனத் ஜதர்ந்சதடுத்தால்’ என்று அவள் கூறியது, காலின்ஸ் 

படித்துக் சகாண்டிருக்கும்சபாழுது அவனன இனடமறித்ததில் சவைிப்பட்ட அவளுனடய 

எதிர்மனறயான விருப்பம் ஆகியனவ ஆரம்பத்திலிருந்ஜத அவள் திருமணத்திற்குத் தயாராக 

இருப்பனதக் குறிக்கிறது. 

இன்னறய ெமூக திருவுருமாற்றத்திற்கு ‘Pride and Prejudice’ கனதஜய மிகவும் சதானலதூர 

அறிகுறியாகும். 

சதாியாத இடத்தில் வைி தவறிய மனிதன், ெில ெமயங்கைில் தன்னுனடய கிராமத்திலிருந்து 

ஒருவனரச் ெந்திக்க ஜநாிட்டு, வீடு திரும்புவார். 

பின்னர் அனத அவர்கள் ஞாபகத்தில் னவத்துக் சகாள்வதில்னல, அப்படிஜய நினனவில் 

இருந்தாலும், அது அவர்களுக்குப் சபாிய விஷயமாக இருப்பதில்னல. 

சபம்பர்லிக்குள் எலிெசபத் நுனைய ஜநாிட்டது, அவனுக்குப் பலன் அைிப்பதற்கான வாழ்வின் 

ஜநாக்கத்னத அவனுக்கு சவைிப்படுத்தியது. 

சுயநலமாக இருப்பதற்கு ஜமலாக, மனிதன் தன்னனப் பற்றிஜய நினனத்துக் சகாண்டிருக்கிறான், 

அவனனத் தவிர ஜவறு எனதப் பற்றியும் அவனுக்குக் கவனலயில்னல.  

ஒழுங்கனமப்பு பற்றாக்குனறனய நீக்குகிறது. 

ஒழுங்கனமப்பு எண்கனை ஒருங்கினணத்து ஆற்றனல விடுவிக்கிறது. 

புதிய ெக்தி பற்றாக்குனறனய அகற்றுகிறது. 

அதற்கும் ஜமலாக, ஒழுங்கனமப்பு பற்றாக்குனறனய அபாிமிதமாக மாற்றுகிறது. 

முதலில் சபாருள்கள் ஒழுங்கனமக்கப்பட ஜவண்டும், அது ேடநினல ஒழுங்கனமப்பாகும். 

அடுத்து உணர்வின் ஒழுங்கனமப்பு. இறுதியில் மக்கைின் ஒழுங்கனமப்பு. 

ஒழுங்கனமப்பு வாழ்னவச் செயல்பட னவக்கிறது, ெக்தினய விடுவிக்கிறது, உற்பத்தினயப் 

சபருக்குகிறது, பற்றாக்குனறனய அபாிமிதமாக்க அதிகபட்ெ ெக்தினய விடுவிக்க மக்கனை 

வற்புறுத்துகிறது. 

இத்தனகய ஒழுங்கனமப்ஜபா அல்லது அதனுனடய ஸ்பாிெங்கஜைா அவளுனடய தகப்பனாாின் 

உறுதியினாலும், அவள் தனது மயக்கத்னதக் னகவிட்டதன் மூலமும் அவைது குடும்பத்திற்குள் 

நுனைந்தது.  

ஜேனன பிங்கிலி விரும்பியது, சூட்சும நினலயில் எலிெசபத்திற்கு டார்ெினய உறுதிப்படுத்தியது. 

திருமதி சபன்னட் உதவி புாிபவைாக இருந்தாள், அகந்னதனயப்ஜபால் தனடயாகவும் இருந்தாள். 

அவளுனடய தவறுகைால் சபண்கனை பாதிப்புக்கு உள்ைாக்கினாள். 

உலகில் எங்கும் ஜெனவனயத் தவிர ஜவசறதுவும் இல்னல. 

முந்னதய நூற்றாண்டுகைில் நிகழ்காலத்னதப் பார்ப்பது எைிதல்ல, ஆனால் ொத்தியம். 

1789-ஆம் ஆண்டு இமாலயத்தில் பகவானால் பிசரஞ்சுப் புரட்ெி ஆரம்பித்து னவக்கப்பட்டதால் 

அன்னன இந்தியாவிற்கு வந்தார். 

சுவாமி விஜவகானந்தனர ெிகாஜகாவிற்கு அனுப்புவதற்காக ஆங்கிஜலயர்கள் இந்தியாவுக்கு 

வந்தனர். 

விஜவகானந்தரும் தியொபிகல் இயக்கமும் இந்தியா ஒரு கிருஸ்துவ நாடாக மாறுவனதத் தடுத்தது. 

இந்தியா கிருஸ்துவ நாடாக மாறியிருந்தால், ேீெஸ் நாமம் இட்டுக் சகாண்டிருந்திருப்பார். 

113. “How Lydia could ever have attached to him had appeared incomprehensible.” 

Comprehending the incomprehensible is wisdom. 

Understanding the opposite view also makes for full understanding. 

Parents understanding the view of children, children their parents makes for an understanding of the 

progressive future. 

While the world could not fully understand Mind, India understood Spirit and her attainments are 

monumental which the world may not match for another 1000 years. 

Sri Aurobindo has shown it as partial understanding and gave us what a full understanding is. 

Mr. and Mrs. Bennet had partial understanding of their family. 

Lizzy wished for a full understanding. 

Darcy acquired it and practiced it. 

That needed a Revolution across the channel. 

Growth has limits, transformation has no such limits. 

Evolution of transformation is preceded by involution. 
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Transformation does not merely restore the old position, it goes beyond. 

It’s going beyond is not by growth but by evolution. 

Growth taken through development passes into evolution. 

Evolving society reaches stages of society hitherto unknown. 

Sachchidananda evolving through Supermind in the upward ascent reaching the Supreme Ishwara finds a 

stage whose prior state was not covered by Sachchidananda. 

Nature’s evolution does not end where it started, the Absolute but overreaches by evolving into the 

Divine Nature of the Supreme Being. 

Man’s progress can get rid of his poverty that is social, karma that is spiritual. 

Man’s evolution raises him to the Spiritual Individual who creates the future world’s prosperity and 

centres himself in the Being thereby abolishing karma in the world he represents or that accepts him. 

Now we see giving is not so difficult as receiving. 

Man has the subtle, occult, subconscious knowledge that by receiving he raises the giver above the human 

level. He does not by any means want to commit that SIN. There the ego puts up its last fight against its 

own dissolution. 

MATURITY 

Maturity is the psychological saturation that elevates Man one level. 

The election of Shastri as Prime Minister unanimously, the call of Kamaraj to unanimity and dignity, 

Nehru’s determination not to indicate his Mind, Kamaraj’s consent not to avail of the opportunity, 

Indira’s honouring her grief are all indications to that maturity. 

Nehru was single handedly responsible for creating it before 1964 and Kamaraj was the repository of that 

trust after 1964 till Indira was elected Prime Minister. 

In this event we see several courses of history emerging. 

1) A small single event – Nehru’s refusal – indicating a wide outcome. 

2) Behind the unseemly, silly national behavior lurked a monumental strength. 

3) This behavior is essential to preserve that strength. 

4) India seeks spiritual values in life. 

5) Opposition to unanimity arose from a confirmed Gandhian representing the nation’s orthodoxy. 

6) A total reversal by Indira of her father’s values. 

  Sanjay, not Rajiv, lit the funeral pyre. 

7) Another veteran Gandhian silently aspiring for the post in 1964 and overtly asking for it in 1966. 

8) Shastri was too weak to carry the weight of the post. 

9) Shastri and Indira hailing from Uttar Pradesh. 

10) Indira exploiting her personal advantage tyrannically. 

11) Freedom of woman expressing its privilege. 

12) Shastri, a Hindi zealot, Indira not so. 

13) A Southerner presiding over the proceedings. 

14) Indira’s treachery of Kamaraj. 

 − Power acting as its instinct. 

 − Woman’s way of exhaustively using power. 

 − Kamaraj unaware of his opportunity. 

 − His popularity as an expression of his obliviousness. 

 − Low caste Kamaraj presiding over high caste opportunities. 

 − Mother’s Blessings to Shastri, Indira, Kamaraj. 

 − Indira’s rise and fall, physical obstinacy. 

Cross purposes 

Man works at cross purposes as he is cross grained, cantankerous. 

Mind divides life and each becomes rigid in itself. Hence he is so. 

Unity abolishes this perverse nature. 

Mr. Bennet who does want his daughters to get married is unable to restrain his wish to see his wife 

frustrated. 

Every Man has these opposite impulses. 

One who is working very secretly about a big project for his family knows the news leaked out will 
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destroy it. 

At the same time the desire he should be seen as success outside impels him in the opposite direction. 

His knowledge is of the surface, not valid in the subconscious. 

His subconscious becoming alert as his surface, he is safe. 

He has the verbal formulation of the knowledge. 

It is not formulated in his substance. 

He constantly imagines the surprise he will evoke among others. 

He indulges in it though somewhere there is a knowledge it will hurt. 

That is the split in the Personality. 

Consecration of this indulgence will cure him. 

He must go to the greatest depths and affirm this knowledge there. 

Then it subsides, disappears. 

That way it becomes Psychic knowledge. 

Once the Psychic emerges fully, there is no more danger. 

One way to be out of it is to pray to Mother to save oneself from himself. 

Here we see Man utterly failing to do the elementary duty. 

Rather he does the opposite with vigour. 

This is to know oneself; Mother when She grants our prayers goes out of Her way to protect us against our 

contradictory nature. 

The truth is we are fit to know something by destroying it, like the monkey with the wedge. 

Only by failure and suffering can it know, perhaps not know. 

It is not flattering to know we are like this monkey. 

Self awareness means to know what we really are. 

“எவ்வாறு லிடியா அவனுடன் பிாியமுடன் இருந்தாள் என்பது அவளுக்குப் புாியாத புதிராக 

இருந்தது.” 

புாியாதனதப் புாிந்துசகாள்ை முயல்வது அறிவாகும். 

எதிரான கருத்னதப் புாிந்துசகாள்வதும் முழு புாிதலுக்கு உதவுகிறது. 

குைந்னதகைின் கண்ஜணாட்டனதப் சபற்ஜறார்களும், சபற்ஜறார்களுனடய கண்ஜணாட்டத்னதக் 

குைந்னதகளும் புாிந்துசகாள்வது வளரும் எதிர்காலத்னதப்பற்றிய ஒரு புாிதனல அைிக்கிறது. 

உலகத்தால் மனனத முழுனமயாகப் புாிந்துசகாள்ை முடியாதசபாழுது, இந்தியா ஆன்மானவப் 

புாிந்துசகாண்டது, அதன் ொதனனகள் பிரம்மாண்டமானனவ, அடுத்த ஆயிரம் வருடங்களுக்கு 

உலகத்தால் இனத சநருங்க முடியாமல் ஜபாகலாம். 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் இனதப் பகுதி புாிதலாகக் காண்பித்து, முழு புாிதல் என்றால் என்ன என்பனதயும் 

நமக்கு வைங்கியுள்ைார். 

சபன்னட் தம்பதியினருக்கு அவர்கைது குடும்பத்னதப் பற்றி பகுதியான புாிதஜல இருந்தது. 

எலிெசபத் முழுனமயாகப் புாிந்துசகாள்ை விரும்பினாள். 

டார்ெி இனதப் சபற்றிருந்தான், பின்பற்றினான். 

எல்னலனயத் தாண்டிய ஒரு புரட்ெி அதற்குத் ஜதனவப்பட்டது. 

வைர்ச்ெிக்கு எல்னல உண்டு, திருவுருமாற்றத்திற்கு இத்தனகய எல்னலகள் எதுவும் கினடயாது. 

திருவுருமாற்றத்தின் பாிணாம வைர்ச்ெிக்கு முன்னால் வருவது ெிருஷ்டி. 

திருவுருமாற்றம் பனைய நினலனய மீட்சடடுப்பது மட்டும் இல்னல, அதனனயும் தாண்டிச் 

செல்கிறது. 

அது தாண்டிச் செல்வது வைர்ச்ெியினால் அல்ல, பாிணாமத்தினால் ஆகும். 

முன்ஜனற்றத்தின் மூலம் வரும் வைர்ச்ெி பாிணாமத்திற்குள் செல்கிறது. 

வைரும் ெமூகம் இதுவனர அறிந்திராத ெமூகத்தின் கட்டங்கனைச் சென்றனடகிறது. 

ெத்தியேீவிய மனம் மூலம் சவைிவரும் ெச்ெிதானந்தம், ஜமல்ஜநாக்கிச் சென்று சுப்ாீம் ஈஸ்வரனன 

அனடயும்சபாழுது கண்டறியும் நினலக்கு முந்னதய நினல ெச்ெிதானந்தத்தால் கருதப்படவில்னல. 

இயற்னகயின் பாிணாமம் வைர்ச்ெி ஆரம்பித்த இடமான பிரம்மத்திஜலஜய நின்றுவிடுவதில்னல, 

ஆனால் உயர்ந்த ேீவனின் சதய்வீகச் சுபாவத்திற்குள் பாிணமிப்பதன் மூலம் இன்னமும் ஜமஜல 

செல்கிறது. 

மனிதனின் முன்ஜனற்றம் ெமூகக் காரணியான அவனது வறுனமனயயும், ஆன்மீகக் காரணியான 

அவனது கர்மத்னதயும் விலக்கும். 
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மனிதனின் பாிணாமம் அவனன எதிர்கால உலகத்து சுபீட்ெத்னத உருவாக்கும் ஆன்மீக 

தனிமனிதனாக உயர்த்தி, ேீவனின் னமயத்தில் அவனன இருத்தி, அவன் பிரதிநிதியாக இருக்கும் 

உலகத்திலிருந்ஜதா அல்லது அவனன ஏற்றுக்சகாள்ளும் உலகத்திலிருந்ஜதா கர்மத்னத அைிக்கிறது. 

சபற்றுக்சகாள்வனதப் ஜபால் சகாடுப்பது அவ்வைவு கடினம் இல்னல என்பனத நாம் இப்சபாழுது 

பார்க்கிஜறாம். 

சபற்றுக்சகாள்வதன் மூலம் சகாடுப்பவனர மனித நினலக்கு ஜமலாக உயர்த்தும் அைவிற்கு 

மனிதனுக்கு சூட்சுமமான, மனறபுலனான, ஆழ்மன அறிவு உள்ைது. எந்த விதத்திலும் அந்த 

பாவத்னத அவன் செய்யத் தயாராக இல்னல. அங்கு அகந்னத தன்னுனடய சொந்த கனலப்புக்கு 

எதிரான கனடெிப் ஜபாராட்டத்னத முன் னவக்கிறது. 

முதிர்ச்ெி 

முதிர்ச்ெி மனிதனன ஜமலும் ஒரு நினல உயர்த்தும் உைவியல்ாீதியான செறிவாகும். 

லால் பஹதூர் ொஸ்திாி ஏகமனதாக பிரதம மந்திாியாகத் ஜதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது, ஒருமித்த கருத்து 

மற்றும் கண்ணியத்திற்காக காமராேர் விடுத்த அனைப்பு, தன்னுனடய மனதிலுள்ைனத 

சவைிப்படுத்தக்கூடாது என்று ஜநரு எடுத்த தீர்மானம், வாய்ப்பினனப் பயன்படுத்திக்சகாள்ளக் 

கூடாது என்ற காமராோின் ெம்மதம், இந்திரா தன்னுனடய துக்கத்னத மதித்தது ஆகியனவ அந்த 

முதிர்ச்ெியின் அறிகுறிகள் ஆகும். 

1964ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் அனத உருவாக்கும் சபாறுப்பினன ஜநரு தனியாகஜவ ஜமற் 

சகாண்டிருந்தார், 1964-குப் பிறகு இந்திரா பிரதமராகத் ஜதர்ந்சதடுக்கப்படும்வனர காமராேர் அந்த 

நம்பிக்னகயின் உனறவிடமாக விைங்கினார். 

இந்த நிகழ்வில் வரலாற்றின் பல்ஜவறுப் ஜபாக்குகள் சவைிவருவனத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

1) ஒரு ெிறிய நிகழ்வு- ஜநருவின் மறுப்பு- சபாிய முடிவினனக் குறிக்கிறது. 

2) அொதாரணமான, அற்பத்தனமான ஜதெிய நடத்னதக்குப் பின்னால் மிகப் சபாிய வலினம 

மனறந்திருந்தது.  

3) இந்த நடத்னத அந்த வலினமனயப் பாதுகாக்க மிகவும் அவெியம். 

4) இந்தியா வாழ்வில் ஆன்மீகப் பண்புகனை நாடுகிறது. 

5) நாட்டின் பரம்பனரக் ஜகாட்பாட்டினனப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு உறுதியான 

காந்தீயவாதியிடமிருந்து ஒருமித்த கருத்துக்கு எதிர்ப்பு எழுந்தது. 

6) இந்திரா தன்னுனடய தகப்பனாாின் பண்புகளுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டவராக இருந்தார். 

இறுதிச் ெடங்கினனச் செய்தவர் ெஞ்ெய், ராேீவ் அல்ல. 

7) மற்சறாரு மூத்த காந்தீயவாதி 1964ஆம் ஆண்டில் பதவிக்கு சமௌனமாகக் சகாண்டிருந்த 

ஆர்வத்னத, 1966ஆம் ஆண்டு சவைிப்பனடயாகஜவ ஜகாாினார். 

8) அந்தப் பதவியின் பாரத்னதக் னகயாளும் ெக்தி ொஸ்திாிக்கு இருக்கவில்னல. 

9) ொஸ்திாியும், இந்திராவும் உத்திரப் பிரஜதெத்னதச் ஜெர்ந்தவர்கள். 

10) இந்திரா தன்னுனடய தனிப்பட்ட செல்வாக்னக ெர்வாதிகாரமாகப் பயன்படுத்திக் சகாண்டார். 

11) சபண்ணின் சுதந்திரம் அதன் ெிறப்புாினமனய சவைிப்படுத்துகிறது. 

12) ொஸ்திாி ஒரு ஹிந்தி பிாியர், இந்திரா அவ்வாறு இல்னல. 

13) ஒரு சதன் இந்தியர் நடவடிக்னககளுக்குத் தனலனமத் தாங்குகிறார். 

14) காமராேருக்கு இந்திரா இனைத்த துஜராகம்.  

 − அதிகாரம் அதன் உள்ளுணர்வினால் செயல்படுகிறது.  

− அதிகாரத்னத அைவுக்கு மீறி உபஜயாகப்படுத்துவதற்கான சபண்ணின் வைி.  

− காமராேர் தன்னுனடய வாய்ப்பினன அறியாதது. 

− அவருக்குத் சதாியாமல் இருந்ததன் சவைிப்பாடாக இருந்த அவரது பிரபலம். 

 − உயர் ோதி வாய்ப்புகளுக்குத் தனலனமத் தாங்கிய தாழ்ந்த ோதியில் பிறந்த காமராேர்.  

− ொஸ்திாி, இந்திரா, காமராேருக்கு அன்னன வைங்கிய ஆெிகள்.  

− இந்திராவின் சவற்றியும், ஜதால்வியும், ேடநினல வீண் பிடிவாதம். 

முரண்பட்ட ஜநாக்கங்கள். 

மனிதன் முரண்பட்ட ஜநாக்கங்கஜைாடு செயல்படுகிறான், ஏசனனில் அவன் முரண்பாடு 

சகாண்டவனாகவும், முரட்டு குணமுள்ைவனாகவும் இருக்கிறான். 

மனம் வாழ்னவப் பகுக்குகிறது, ஒவ்சவாரு பகுதியும் இறுக்கமாக உள்ைது. அதனால் அவன் 

அவ்வாறு இருக்கிறான். 

ஒற்றுனம வக்கிர சுபாவத்னத அைிக்கிறது. 

தன்னுனடய சபண்களுக்குத் திருமணம் நனடசபற ஜவண்டும் என விரும்பும் திரு சபன்னட், 

மனனவி எாிச்ெலனடவனதப் பார்க்கும் ஆனெனயத் தடுக்க முடியாதவராக இருக்கிறார். 
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ஒவ்சவாரு மனிதனுக்கும் இதுஜபான்ற எதிரான உந்துதல்கள் உள்ைன. 

தன்னுனடய குடும்பத்திற்கான ஒரு சபாிய திட்டத்னத இரகெியமாகச் செயல்படுத்திக் 

சகாண்டிருக்கும் ஒருவனுக்கு, அந்தச் செய்தி சவைிஜய வந்தால் விஷயம் சகட்டு விடும் என்பது 

சதாியும். 

அஜத ெமயத்தில் சவைிஜய அவனது சவற்றி அனனவருக்கும் சதாிய ஜவண்டும் எனும் அவனது 

ஆனெ அவனன எதிர்த் தினெயில் தூண்டும். 

அவனது அறிவு ஜமற்பரப்பில் உள்ைது, ஆழ்மனதில் செல்லுபடியாகாது. 

அவனது ஜமல்மனனதப்ஜபால் ஆழ்மனமும் எச்ொிக்னகயுடன் இருந்தால், அவன் பாதுகாப்பாக 

இருப்பான். 

எவ்வாறு பபெ பவண்டும் என்கிற அறிவு அவனிடத்தில் இருக்கிறது. 

அவனுனடய ொரத்தில் அது வடிவனமக்கப்படவில்னல. 

மற்றவர்கைினடஜய அவன் எழுப்பும் ஆச்ொியத்னத அவன் சதாடர்ந்து கற்பனன செய்து 

சகாண்டிருப்பான். 

அது விஷயத்னதக் சகடுக்கும் என்கிற அறிவு இருந்தாலும் அதில் அவன் ஈடுபடுகிறான். 

அது ஆளுனமயில் இருக்கும் பிாிவினன ஆகும். 

இந்த ஈடுபாட்டினன ெமர்ப்பணம் செய்வது அவனன ொி செய்யும். 

அவன் மிகப் சபாிய ஆைத்னத அனடந்து, இந்த அறினவ அங்கு உறுதிப்படுத்த ஜவண்டும். 

பிறகு அது குனறந்து விடுகிறது, மனறந்துவிடுகிறது. 

அந்த விதமாக அது னெத்திய அறிவாக மாறுகிறது. 

னெத்தியம் முழுனமயாக சவைிவந்துவிட்டால், அதற்கு ஜமல் ஆபத்து இருக்காது. 

தன்னிடமிருந்து தன்னனக் காப்பாற்றிக்சகாள்ை அன்னனயிடம் பிரார்த்தனன செய்வஜத 

அதிலிருந்து தப்பித்துக்சகாள்ளும் ஒரு வைியாகும். 

அடிப்பனடக் கடனமனயச் செய்ய மனிதன் முற்றிலுமாகத் தவறிவிடுவனத இங்கு நாம் 

காண்கிஜறாம். 

மாறாக, இதற்கு எதிரானனத அவன் தீவிரமாகச் செய்கிறான். 

ஒருவர் தன்னனஜய அறிந்துசகாள்வதாகும் இது, அன்னன நம்முனடய பிரார்த்தனனகளுக்குச் 

செவிொய்க்கும்சபாழுது, நம்முனடய முரண்பாடான சுபாவத்திற்கு எதிராக நம்னமப் பாதுகாக்க, 

தன்னன மீறிச் செயல்படுகிறார்.  

ஆப்னபனய பிடுங்கிய குரங்கினனப்ஜபால், ஒன்றினன அைித்ஜத அனதப்பற்றித் சதாிந்துசகாள்ை 

நாம் தகுதியானவர்கள் என்பதுதான் உண்னம. 

ஜதால்வி மற்றும் துன்பத்தால் மட்டுஜம அனத அறிய முடியும், ஒரு ஜவனை அறியாமலும் இருக்க 

முடியும். 

நாம் இந்தக் குரங்னகப் ஜபாலிருக்கிஜறாம் என்பனதத் சதாிந்துசகாள்வது நமக்கு மகிழ்ச்ெி 

அைிப்பதில்னல. 

சுய விைிப்புணர்வு என்பது நாம் உண்னமயில் எவ்வாறு இருக்கிஜறாம் என்பனதத் சதாிந்து 

சகாள்வஜதயாகும். 

Man’s Ideal 

மனிதனது இலட்ெியம். 

114. “Now it is all too natural.” 

Mother said Man can ask of Her anything. She also said She never expects anything from him. 

Man’s paraphrase of his own ideal is: What can Mother do me without my doing anything? 

Man is not conscious of Her acting towards him just as he expects. 

Those who are anxious to exhaust their best receive from Mother THAT SHE could give than without 

their doing anything. It is a soul’s fulfillment in life and the riches needed to bring it about. It is a 

multidimensional fulfillment which over saturates life. 

There are others who literally stick to their expectations of not doing anything and expecting what Mother 

would do. 

They receive in one dimension which is most important to them. 

One received a forty fold increase in income in twenty three years. 

The devotee received it through his capacity to spend all he received. 

Sri Aurobindo’s bringing down the Supermind is to offer Man everything without his doing 

anything. 

In spite of its appearing perverse, it is a spiritual awareness of Mother’s capacity to give. 
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Indian prosperity visible since 1980, invisible earlier, is of that character. 

When all state and central governments went bankrupt, Man expected a miracle and it did happen – 

bankruptcy was transformed into booming prosperity. 

Even such boons Mother sees come to Man according to the rules of life – the Unknowable 

formulating Itself to human consciousness. 

It is true of all the world, but more visible in India, most palpable in the lives of devotees. 

Reading of the Partition Days now we see Man’s insistence of Life’s rules as he understands and the 

Divine giving him according to Man’s expectations. 

I have one personal experience of Man refusing it ultimately as it was not according to his own 

understanding. 

Thank you 

Darcy’s earlier accusation of inferior connections now are all too natural. 

Man survives by the strength of his beliefs, i.e. superstitious, giving up which he can reach moksha. 

Even to acquire the empty manners of Thank You is not possible to all even after becoming international 

celebrities. 

Help offered before being asked is generosity of goodwill par excellence. 

Repeatedly such munificence met with no Thank You from very high quarters. 

Life is a reality for him who lives it as he lives, nothing more. 

Integral yoga can be described as overcoming social cultural sensibilities. 

There is no sin to be pardoned to him who has overcome sensibilities. 

There is no sin to be pardoned to him who has overcome sensitivities. 

We accept pain to be transformed. 

Then why deny pleasure and joy. 

Why not accept joy to be transformed into higher joy. 

Nothing ever changes, only our view changes, says He. 

We can as well say only our sensitivities are changed,  

Only by the presence of the psychic Man exists and persists as an individual being. 

Matter has no being or self being. 

The life being is mutable and perishable. 

The mental being makes one an individual. 

The psychic alone makes him a being of nature, an individual being. 

It is the supermind that makes one a spiritual Individual. 

Material accomplishment makes one a physical individual. 

Social accomplishment makes a Man a vital individual. 

To become a mental individual, he must either accomplish in the Mental plane or live by such 

accomplishments. 

A spiritual Individual is one who can accomplish today what no one else has yet accomplished. 

Winning the world war or Freedom for nations and continents are in His power. 

The birth of the individual of any level, even the physical plane, floods the world with plenty, especially of 

wealth and Money. 

The rising prices of the land are only its symbol. 

Corruption is its negative symbol. 

SPIRITUAL VALUE IN LIFE. 

In the crisis of elopement Mr. Bennet sought the spiritual value of honour in life. 

Sri Aurobindo says that India sought spiritual values in life. 

Kamaraj was acclaimed all over India and even outside for the extraordinary skill he exhibited in electing 

Shastri. 

He insisted on two things -- dignity and unanimity. 

Dignity சகௌரவம் is the spiritual value in social life. 

His success in those successions is the success of spiritual values in life. 

There was even a partial compulsion for his accepting the post of Prime Minister. 

Perhaps his dignity stood in the way of his choosing himself. 

Twice the Prime Ministers of United Kingdom recommended their own names for the honour of Garter. It 
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is history. 

In Trollope’s fiction Palliser, the Prime Minister refuses to do so. 

Spiritual value in life, personified, is the Psychic entity. 

Lalitha, the heroine of கு.பா.ரா.வின் unfinished short story was the personification of the spiritual values 

in Life. 

Her father in law and his steward were astounded at first sight and succumbed to her personality. 

The psychic enters into you and embraces your inner personality. 

Both pronounce that her personality can banish lapses. 

Most of the cultural aspects of Indian families – obedience, cleanliness, harmony, loyalty, honesty, -- arise 

directly as spiritual values. 

Particularly the chastity of the woman and the loyalty of the sishya are of that stamp. 

When persecuted as a community Man preserved his family shifting the authority to the woman, in the 

process of which he lost the sense of shame. The Indian priesthood likewise lost its self-respect in pursuit 

of material survival. 

India in trying to preserve the spiritual values at least as a potential light in the body, lost all social 

and personal values. 

Give him the lost material security now, he will soon restore the old values in their full splendor. 

United Kingdom has lost herself in trying to preserve a dead Royalty. 

“இப்சபாழுது இது மிகவும் இயற்தகயாைதுதான்." 

மைிதன் எதத பவண்டுசமன்றாலும் தன்ைிடம் பகட்கலாம் என்று அன்தை கூறியுள்ளார். 

அவைிடமிருந்து தான் எததயும் ஒருபபாதும் எதிர்பார்க்கவில்தல என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். 

மைிதன் தன்னுதடய இலட்ெியத்ததப் பற்றிக் கூறுவது: நான் எதுவும் செய்யாமல் அன்தையால் 

எைக்கு என்ை செய்ய முடியும்?  

மைிதன் எதிர்பார்ப்பது பபாலபவ அன்தை அவைிடம் செயல்படுகிறார் என்பதத அவன் 

அறிவதில்தல. 

தங்களால் முடிந்த அதைத்ததயும் செய்து முடிக்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள், அவர்கள் எதுவும் 

செய்யாமபலபய அன்தை அளிக்கக்கூடிய அதைத்ததயும் அன்தையிடமிருந்து சபற்றுக் 

சகாள்கின்றைர். இது வாழ்வில் ஆன்மா நிதறவதடவதாகும், மற்றும் அதத அதடவதற்காை 

வளங்களாகும். இது வாழ்தவ செறிவுபடுத்தும் பல பாிணாமம் சகாண்ட ஒரு நிதறவாகும். 

பவறு ெிலர் தாங்கள் எதுவுபம செய்யாமல், அன்தை என்ை செய்வார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளுடன் 

இருப்பர்.  

அவர்கள் தங்களுக்கு முக்கியமாைதத அந்த ஒரு பாிமாணத்தில் சபற்றுக் சகாள்வர். 

இருபத்தி மூன்று வருடங்களில் ஒருவரது வருமாைம் நாற்பது மடங்கு சபருகியது.  

தான் சபற்றுக்சகாண்ட அதைத்ததயும் செலவழிக்கும் அவரது திறன் மூலம் அவர் அததைப் 

சபற்றுக் சகாண்டார். 

மைிதன் எதுவும் செய்யாமபலபய அவனுக்கு அதைத்ததயும் வழங்குவதற்காகபவ ஸ்ரீ அரவிந்தர் 

ெத்திய ேீவியத்தத புவிக்குக் சகாண்டு வந்தார். 

இது முரண்பாடாகத் பதான்றிைாலும், சகாடுப்பதற்குாிய அன்தையின் ஆற்றலின் ஆன்மீக 

விழிப்புணர்வாகும் இது. 

ஆரம்பத்தில் கண்ணுக்குத் சதாியாமலிருந்த, 1980ஆம் ஆண்டு முதல் கண்ணுக்குத் சதாியும் 

இந்தியாவின் சுபீட்ெம் அந்தத் தன்தமதயக் சகாண்டது.  

அதைத்து மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்குப் பணப்பற்றாக்குதற ஏற்பட்டபபாது, மைிதன் ஒரு 

அற்புதத்தத எதிர்பார்த்தான், அது நிகழ்ந்தது- பற்றாக்குதற அபாிமிதமாை சுபீட்ெமாக மாறியது. 

இத்ததகய வரங்கள் வாழ்வின் ெட்டங்களின்படி மைிதனுக்கு வருவதத அன்தை பார்க்கிறார்- 

அறிய முடியாதது தன்தைபய மைித ேீவியமாக வடிவதமத்துக் சகாள்கிறது. 

இது அதைத்து உலகிற்கும் உண்தமயாகும், ஆைால் இந்தியாவில் அதிகம் சதாிகிறது, 

அன்பர்களது வாழ்வில் மிகவும் உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது. 

பிாிவிதை நாட்கதளப்பற்றி இப்சபாழுது படிக்கும்சபாழுது, மைிதன் தான் புாிந்துசகாள்வததப் 

பபால் வாழ்வின் ெட்டங்கதள வலியுறுத்துவததயும், அவனுதடய எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்றார்பபால் 

இதறவன் அவனுக்கு வழங்குவததயும் நாம் பார்க்கிபறாம். 

மைிதனுதடய புாிதலுக்கு ஏற்பில்லாத காரணத்தால் அவன் அதத முடிவாக மறுத்த தைிப்பட்ட 

ஒரு அனுபவம் ஒருவருக்கு உள்ளது. 

நன்றி. 
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ஆரம்பத்தில் தாழ்ந்த உறவுகள் குறித்து டார்ெி குற்றம் ொட்டியது இப்சபாழுது மிகவும் இயல்பாகி 

விட்டது. 

மைிதன் அவைது நம்பிக்தககளின் வலிதமயின் மூலம் உயிர் வாழ்கிறான், அதாவது 

மூடநம்பிக்தகயின் மூலம் உயிர் வாழ்கிறான், இததக் தகவிடுவதன் மூலம் அவன் பமாக்ஷத்தத 

அதடயலாம். 

ெர்வபதெ பிரபலங்களாக மாறிய பிறகும் சவற்று நடத்ததயாக விளங்கும் நன்றி கூறுவது கூட 

அவர்களுக்கு ொத்தியமற்றதாக இருக்கிறது. 

பகட்பதற்கு முன்ைபர உதவுவது நல்சலண்ணத்தின் மிகச் ெிறந்த தாராள மைப்பான்தமயாகும். 

இத்ததகய சபருந்தன்தம மிக உயர்ந்த இடங்களிலிருந்து பல முதறகள், ‘பவண்டாம், நன்றி’ என்ற 

பதிதலப் சபற்றது. 

ஒருவர் வாழும் வாழ்க்தக அவருக்கு நிதர்ெைமாகும், அதற்கு பமலாக ஒன்றும் இல்தல. 

பூரண பயாகத்தத, ெமூகக் கலாச்ொர உணர்வுகதள சவற்றிசகாள்வது எை விவாிக்கலாம். 

உணர்வுகதளக் கடந்தவாிடம் மன்ைிப்பதற்கு எந்த பாவமும் இல்தல. 

உணர்ச்ெிகதளக் கடந்தவாிடம் மன்ைிப்பதற்கு எந்த பாவமும் இல்தல. 

திருவுருமாறுவதற்காக வலிதய நாம் ஏற்றுக் சகாள்கிபறாம். 

பின் ஏன் இன்பத்ததயும் ெந்பதாஷத்ததயும் மறுக்க பவண்டும். 

ெந்பதாஷத்தத உயாிய ெந்பதாஷமாக மாற்றுவதற்காக ஏன் ஏற்றுக்சகாள்ளக் கூடாது. 

எதுவும் எப்சபாழுதும் மாறுவதில்தல, நமது பார்தவ மட்டுபம மாறுகிறது என்று பகவான் 

கூறுகிறார். 

நமது உணர்வுகள் மட்டுபம மாறியுள்ளை என்றும் நாம் கூறலாம். 

தெத்தியம் இருப்பதைால் மட்டுபம மைிதன் வாழ்கிறான், தைிப்பட்ட ேீவைாகத் சதாடர்ந்து 

இருக்கிறான். 

ேடத்திற்கு ேீவனும் இல்தல, சுய ேீவனும் இல்தல. 

வாழ்வின் ேீவன் பகுக்கக்கூடியது, அழியக்கூடியது. 

மைதின் ேீவன் ஒருவதை மைிதைாக ஆக்குகிறது. 

தெத்தியம் மட்டுபம ஒருவதை இயற்தகயின் ேீவைாக, தைிப்பட்ட ேீவைாக ஆக்குகிறது. 

ெத்திய ேீவியம் ஒருவதை ஆன்மீக மைிதைாக மாற்றுகிறது. 

சபாருள்ாீதியாை ொததை ஒருவதை ேடநிதல மைிதைாக மாற்றுகிறது. 

ெமூகாீதியாை ொததை ஒரு மைிததை உணர்வுாீதியாை மைிதைாக மாற்றுகிறது. 

மைாீதியாை மைிதைாக மாறுவதற்கு, அவன் மைதின் நிதலயில் ொதிக்க பவண்டும், அல்லது அது 

பபான்ற ொததைகள் செய்து வாழ பவண்டும். 

இதுவதர யாரும் ொதித்திராததத இன்று ொதிக்க இயலும் ஒருவன் ஆன்மீகாீதியாை 

மைிதைாவான். 

உலகப் பபாதர சவல்வதும் அல்லது நாடுகள் மற்றும் கண்டங்களின் சுதந்திரத்தத சவல்வதும் 

பகவாைின் ெக்தியில் உள்ளை. 

எந்த நிதல மைிதைின் பிறப்பும், ேடநிதலயாக இருப்பினும், உலகத்தில் அபாிமிதத்தத, 

முக்கியமாகச் செல்வம் மற்றும் பணத்ததப் சபாழியச் செய்கிறது.  

நிலத்தின் விதல உயருவது இதன் ஒரு அதடயாளமாகும். 

ஊழல் இதன் எதிர்மதறயாை அதடயாளமாகும். 

வாழ்வில் ஆன்மீகப் பண்பு 

ஓடிப்பபாகும்சபாழுது ஏற்பட்ட சநருக்கடியில் திரு சபன்ைட் வாழ்வில் மாியாததயின் ஆன்மீகப் 

பண்பிதை நாடிைார். 

வாழ்வில் ஆன்மீகப் பண்புகதள இந்தியா நாடியது என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

லால் பஹதூர் ொஸ்திாிதயத் பதர்ந்சதடுத்ததில் அொதாரண ஆற்றதல சவளிப்படுத்தியதற்கு 

காமாராேர் இந்தியா முழுவதிலும், இந்தியாவிற்கு சவளிபயயும்கூட பாராட்டப்பட்டார். 

அவர் சகௌரவம், ஒருமித்த கருத்து ஆகிய இரண்டு விஷயங்கதள வலியுறுத்திைார். 

சகௌரவம் ெமூக வாழ்வில் ஆன்மீகப் பண்பாகும். 

அவர் சபற்ற அந்த அடுத்தடுத்த சவற்றி வாழ்வில் ஆன்மீகப் பண்புகளின் சவற்றியாகும். 

பிரதம மந்திாி பதவிதய ஏற்றுக்சகாள்ள அவர் ஓரளவு நிர்பந்தப்படுத்தவும்பட்டார். 

தன்தைபய பதர்ந்சதடுத்துக்சகாள்ள ஒருபவதள அவரது கண்ணியம் தடுத்திருக்கலாம். 

இங்கிலாந்தின் பிரதம மந்திாிகள் இரண்டு முதற மாவீரப் பட்டத்திற்காக தங்களது சபயர்கதளபய 

பாிந்துதர செய்து சகாண்டைர். இது வரலாறு. 

திராலப்பின் கததயில் பிரதம மந்திாியாை பாலிஸர் இததைச் செய்ய மறுத்தார். 
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வாழ்வில் ஆன்மீகப் பண்பின் உருவகம் தெத்திய புருஷைாகும். 

கு.ப.ரா.வின் முழுதம சபறாத ெிறு கதத ஒன்றின் கதாநாயகியாை லலிதா, வாழ்வில் ஆன்மீகப் 

பண்பின் உருவகமாக விளங்கிைாள். 

அவளுதடய மாமைாரும், அவரது பமலாளரும் முதல் பார்தவயிபலபய அவளுதடய ஆளுதமக்கு 

அடிதமயாயிைர். 

தெத்தியம் நம்முள் புகுந்து நம்முதடய அக ஆளுதமதய தழுவிக் சகாள்கிறது. 

அவர்கள் இருவரும் அவளால் எந்தத் தவறும் செய்ய முடியாது என்று கூறிைர். 

இந்தியக் குடும்பங்களின் கட்டுப்பாடு, சுத்தம், சுமுகம், விசுவாெம், பநர்தம பபான்ற 

சபரும்பாலாை கலாச்ொர அம்ெங்கள் பநரடியாக ஆன்மீகப் பண்புகளாக எழுகின்றை.  

குறிப்பாகப் சபண்ணின் கற்பும், ெிஷ்யைின் விசுவாெமும் அந்த வதகதயச் ொர்ந்ததவ. 

ஒரு ெமூகமாக நிர்பந்தப்படுத்தப்பட்டசபாழுது மைிதன் சபண்ணிடம் அதிகாரத்தத அளித்து 

குடும்பத்ததப் பாதுகாத்தான். இவ்வாறு செய்யும்சபாழுது அவன் அவமாை உணர்விதை 

இழந்தான். சபாருதள ஈட்ட முற்படுதகயில் இந்திய அர்ச்ெகர்கள் சுய மாியாதததய இழந்தைர்.  

ஆன்மீகப் பண்புகதள குதறந்தபட்ெம் உடலில் ஒரு வளமாை ஒளியாக பாதுகாக்கும் முயற்ெியில் 

இந்தியா அதைத்து ெமூக மற்றும் தைிப்பட்ட பண்புகதள இழந்தது.  

இழந்த சபாருள்ாீதியாை பாதுகாப்பிதை அவனுக்கு இப்சபாழுது அளித்தால், அவன் பதழய 

சபருதமகதள அவற்றின் முழு அற்புதத்துடன் விதரவில் மீட்சடடுப்பான். 

ேீவதை இழந்த மன்ைராட்ெிதயப் பாதுகாக்கும் முயற்ெியில் இங்கிலாந்து தன்தைபய 

இழந்துள்ளது. 

Nature’s Mask 

இயற்தகயின் முகக் கவெம். 

115. “For such an attachment as this she might have sufficient charms.” 

Nature is the creative Force of Consciousness of the Being working through Maya inversely 

apparently to deny the Being. 

This He calls as the mask Nature wears. 

Evolution is the Will of Nature to throw off the mask revealing the Consciousness. 

Force as luminous containing the Existence in its enjoying the Delight. 

Our lives are miniatures of this scheme of involution that is Nature. 

Creation of a mask and throwing it off is life. 

For the unevolved the mask is created from outside. 

In the measure one is evolved he creates it consciously. 

Creation of the mask, undoing it can be from outside or inside. 

That Darcy loved her was revealed to her in his proposal. 

Darcy decided to throw off his mask by rising to her expectation. 

Mr. Bennet decided to create the conditions where the mask he allowed to create will be torn off. 

Jane Austen has created it all consciously and witnessed their removal, which is the author’s delight of 

involution and evolution. 

The greater tragedies in one’s life are the greatest masks for him. 

There is only joy in life. It is for us to discard the mask and discover it. 

Our folly creates the mask, our wisdom removes them. 

The moment you know the mask, if falls off. 

Mask can remove from a joy to reveal a greater joy. 

Perfection of skills partially removes the mask. 

Sin and virtue are human, masks for the yogi to be torn off. 

The Rishi escapes the marvel and its joy by entering moksha. 

Even during that journey, he gets glimpses of this joy. 

Lalitha Chandrasekaran who overpowered her father in law and his steward has worked out a practical 

formula of this shedding of masks within human values of the society. That is ‘romance’ in marriage 

and life. 

The ‘yogi’ in life பயாக வாழ்க்தக, can arrive at this accomplishment in life at the level of world fame 

and power, if he is willing to sacrifice the adventure of consciousness and joy of the pure yoga. 

Organisation –Integration  

Family organises itself as the primary unit of society. 
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Organisation abolishes scarcity. 

In a society above want, an organised family will be above want. 

Mr. Bennet had not organised his family after his wedding in that fashion. 

When the crisis struck, he woke up and organised his derelict family, though unconsciously, as a unit 

of the post revolutionary society. 

Integration converts problems into opportunities. 

Darcy came into the newly organised family to integrate Pemberley with them. 

Reconciliation is to remove the contradictions through harmony. 

Integration is to unite in the essence of existence to create unity at the level of consciousness or Being. 

Society aspiring to be an integrated whole will see pollution abolished. 

Truth, self-giving, unity, integration are the instruments of yoga. 

Desire to be an instrument for another’s success is self-giving. 

Capacity to be an instrument for another’s delight is Self-giving. 

How many of us not having one crore can exult in another receiving a hundred crores? 

Can we feel so after receiving hundred crores ourselves? 

To give up material benefit is not so difficult as to wish another joy. 

Goodwill is not for the human animal whose concern is between birth and death. 

Only when our life begins before birth and extends beyond death can we aspire for goodwill. 

Elizabeth’s goodwill for Jane was unique. 

Not even Darcy had the same goodwill for her. 

There must be goodness saturated before goodwill is born. 

Goodness is the result of Truth acquiring knowledge. 

Mr. Bennet had no energy, was indolent. 

Will for action demands a great amount of energy which he had not. 

Lady Catherine had an abundance of energy for traditional existence. 

Collins had overflowing energy of dynamic stupidity that was intensely vain. 

Mr. Bingley had no relation with energy. 

Mrs. Bennet had an abundance of foolish energy. 

Theory 

Man thinks that he is doing things, but what works is the unfolding of the Theory. 

Mrs. Bennet’s initiatives, her husband’s sarcasm, Caroline’s ruse, Wickham’s scandal, Collins’ proposal, 

Elizabeth’s abuse are parts of the game which are mutable, as well as perishable. 

The psychic flame is pure. It is not affected by its constituents. It makes the individual exist and persist. 

What worked in this story is the determined reversal of Darcy twice in greater amplitudes. 

They are the lines along which the Self-Existence realizes in form and unfolds in the individual. 

The maximum effort a Man can take is not fixed by his knowledge, but by his willingness. 

In theory his effort can be at its maximum non-stop. 

Shrewdness is the sensitivity of physical selfishness. 

All the energy of anyone is constantly on the one thing he is interested. 

The descent, He implies, can move most people very much above enough to neutralize their differences in 

receptivity. 

The urge to act fully at one’s fully formed capacity is irresistible. 

Man unleashes such an urge fully the moment one endowment arrives. 

Even when he thinks of its possibility, he finds that aptitude in action. 

The Theory is the Absolute in action in Mind’s conceptive perception that senses. 

Energy is rare, inexhaustible energy of inspiration is unseen. 

Bharathi had it in over abundance unbridled. 

Sri Aurobindo’s evolutionary Energy was capable of a self-organisation. 

The concept of ORGANISATION confers on a nation that capacity for self-organisation. 

The spiritual reality of INTEGRATION raises that character of organisation to its natural maximum. 

The first ushers the nation into material plenty. 

The next allows the nation to flower into spiritual joy. 
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The Theory covers both in its comprehensive preciseness. 

It is a point where every finite reveals its infinity. 

“இதுஜபான்ற ஒரு காதலுக்கு லிடியாவிற்குப் ஜபாதுமான வெீகரம் இருக்கலாம்.” 

இயற்னக ேீவனின் ேீவியத்தின் பனடக்கும் ெக்தியாகும், ேீவனன சவைிப்பனடயாகஜவ மறுக்க 

இது மானயயின் மூலம் தனலகீைாகச் செயல்படுகிறது.  

இனத இயற்னக அணிந்திருக்கும் முகக்கவெம் என பகவான் அனைக்கிறார். 

பாிணாமம் முகத்தினரனயக் கிைித்சதறிந்து ேீவியத்னத சவைிப்படுத்தும் இயற்னகயின் 

விருப்புறுதியாகும். 

ஆனந்தத்னத அனுபவிக்கும் வாழ்னவ உள்ைடக்கிய ஒைிரும் ெக்தி . 

நமது வாழ்க்னக இயற்னகயாகிய ெிருஷ்டியின் இந்தத் திட்டத்தின் ெிறு வடிவமாகும். 

முகக்கவெத்னத உருவாக்குவதும் அதனனத் தூக்கி எறிவதுஜம வாழ்வாகும். 

வைர்ச்ெி அனடயாதவர்களுக்கு முகக்கவெம் சவைியிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது. 

ஒருவர் வைர்ச்ெி அனடவதற்கு ஏற்ப அவர் அனதத் தன்னினனவுடன் உருவாக்குகிறார். 

முகக்கவெத்னத உருவாக்குவதும் அனத அகற்றுவதும் சவைியிலிருந்ஜதா அல்லது உள்ைிலிருந்ஜதா 

எழலாம். 

டார்ெி எலிெசபத்னதக் காதலிப்பது அவனது திருமண ஜவண்டுஜகாைில் அவளுக்குத் சதாிய 

வந்தது. 

அவளுனடய எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ப உயர்வதன் மூலம் அவன் தன்னுனடய முகக்கவெத்னதக் 

கனையத் தீர்மானித்தான். 

திரு சபன்னட், அவர் உருவாக்க அனுமதித்த முகக்கவெம் கிைிக்கப்படும் நினலனமகனை உருவாக்க 

முடிவு செய்தார்.  

ஜேன் ஆஸ்டின் இனவ அதைத்ததயும் தன்னினனஜவாடு உருவாக்கியுள்ைாள், அவற்னற 

அகற்றுவனதயும் கண்டாள். இனவ ெிருஷ்டி மற்றும் பாிணாமத்தின் கதாெிாியாின் ஆைந்தமாகும். 

ஒருவரது வாழ்க்னகயின் சபாிய துன்பங்கள் அவருக்கு மிகப் சபாிய முகக்கவெமாக இருக்கும். 

வாழ்க்னகயில் ெந்ஜதாஷம் மட்டுஜம உள்ளது. நாம்தான் முகக்கவெத்தத விலக்கி, அதனனக் 

கண்டுபிடிக்க ஜவண்டும். 

நமது முட்டாள்தனம் முகக்கவெத்னத உருவாக்குகிறது, நமது அறிவு அவற்னற அகற்றுகிறது. 

முகக்கவெம் இருப்பது சதாிந்தவுடஜனஜய, அது விழுந்து விடுகிறது. 

ஒரு ெந்ஜதாஷத்தின் முகக்கவெத்னத அகற்றி, ஒரு ஜமலும் சபாிய ெந்ஜதாஷத்னத 

சவைிப்படுத்தலாம். 

திறன்கைின் பூரணத்துவம் ஓரைவிற்கு முகமூடினய அகற்றுகிறது. 

பாவமும், புண்ணியமும் மனிதனுக்குாியனவ, ஜயாகிகைின் முகக்கவெம் கிைிக்கப்பட ஜவண்டும். 

ஜமாக்ஷத்திற்குச் செல்வதன் மூலம் ாிஷி அற்புதம் மற்றும் அதன் ெந்ஜதாஷத்திலிருந்து தப்பித்துக் 

சகாள்கிறார். 

அந்தப் பயணத்தின் ஜபாதுகூட, அவர் அந்த ெந்ஜதாஷத்தின் காட்ெிகனைப் சபறுகிறார். 

தனது மாமனானரயும் அவரது ஜமலாைனரயும் சவன்ற லலிதா ெந்திரஜெகரன், ெமூகத்தின் மனிதப் 

பண்புகளுக்கு உட்பட்ட முகமூடிகனை அகற்றுவதற்கான ஒரு நனடமுனற சூத்திரத்னத 

உருவாக்கியிருந்தாள். அது திருமணம் மற்றும் வாழ்வில் ‘அமரகாதல்’ ஆகும். 

வாழ்விலிருக்கும் ஜயாகி, ேீவியத்தின் ொகெத்னதயும் தூய ஜயாகத்தின் ெந்ஜதாஷத்னதயும் தியாகம் 

செய்ய விருப்பம் சகாண்டிருந்தால், உலகப் புகழ் மற்றும் அதிகாரத்தின் நினலயில் வாழ்க்னகயில் 

இந்த ொதனனனயப் புாியலாம். 

ஒழுங்கனமப்பு- ஒருங்கினணப்பு 

ெமூகத்தின் அடிப்பனடப் பிாிவாக குடும்பம் தன்னன முனறப்படுத்திக் சகாள்கிறது. 

முனறப்படுத்துவது பற்றாக்குனறனய நீக்குகிறது. 

எந்தத் ஜதனவயும் இல்லாத ஒரு ெமூகத்தில், ஒரு முனறப்படுத்தப்பட்ட குடும்பத்திற்கு எந்தத் 

ஜதனவயும் இருக்காது. 

திரு சபன்னட், தன்னுனடய திருமணத்திற்குப் பிறகு தன்னுனடய குடும்பத்னத அவ்வாறு 

முனறப்படுத்தவில்னல. 

சநருக்கடி எழுந்தஜபாது அவர் விைித்சதழுந்து, தன்தை அறியாது செய்தஜபாதும், னகவிடப்பட்ட 

தன்னுனடய குடும்பத்னத, புரட்ெிக்குப் பின் இருக்கும் ெமூகத்தின் ஒரு பிாிவாக 

முனறப்படுத்தினார்.  

ஒருங்கினணப்பு பிரச்ெினனகனை வாய்ப்புகைாக மாற்றுகிறது. 
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புதிதாக ஒழுங்கனமக்கபட்ட குடும்பத்துடன் சபம்பர்லினய ஒருங்கினணக்க டார்ெி 

அக்குடும்பத்திற்குள் வந்தான். 

ஒத்தினெவு சுமுகத்தின் மூலம் முரண்பாடுகனை அகற்றுகிறது. 

ஒருங்கினணப்பு ேீவியத்தின் நினலயிஜலா அல்லது ேீவனின் நினலயிஜலா ஒற்றுனமனய 

உருவாக்க வாழ்வின் ொராம்ெத்தில் இனணவதாகும்.  

ஒருங்கினணந்த ஒரு முழுனமனய அனடய விரும்பும் ெமூகம் சுற்றுப்புறத் தூய்னமக்ஜகட்னட 

அைிக்கும்.  

உண்னம, சுய-அர்ப்பணம், ஒற்றுனம, ஒருங்கினணப்பு ஆகியனவ ஜயாகத்தின் கருவிகள் ஆகும். 

மற்சறாருவாின் சவற்றிக்குக் கருவியாக இருக்க விரும்புவது சுய - அர்ப்பணமாகும். 

மற்சறாருவாின் ெந்ஜதாஷத்திற்குக் கருவியாக இருக்கும் திறன் சுயத்தின் அர்ப்பணமாகும். 

நமக்கு ஒரு ஜகாடி ரூபாய் இல்லாதஜபாதும், மற்றவர் நூறு ஜகாடி சபறுவனதப் பார்த்து நம்மில் 

எத்தனன ஜபரால் ெந்ஜதாஷம் அனடய முடியும்? 

நாஜம நூறு ஜகாடினயப் சபற்றுக்சகாண்ட பிறகு நம்மால் இவ்வாறு உணர முடியுமா? 

மற்றவருக்குச் ெந்ஜதாஷம் கினடக்க ஜவண்டும் என்று விரும்புவனதவிட, சபாருள்ாீதியான 

பலன்கனைக் னகவிடுவது அவ்வைவு கடினமல்ல. 

பிறப்பும் இறப்புஜம மனதில் இருக்கும் மனித விலங்கிற்கு நல்சலண்ணம் ஒரு சபாருட்டல்ல. 

பிறப்பிற்கு முன்னஜர நமது வாழ்க்னக ஆரம்பித்து, மரணத்திற்குப் பிறகும் சதாடர்ந்தால் மட்டுஜம, 

நாம் நல்சலண்ணத்திற்கு ஆர்வப்பட முடியும். 

எலிெசபத்திற்கு ஜேன் மீதிருந்த நல்சலண்ணம் அலாதியானது. 

டார்ெிக்குக்கூட அவைிடம் அந்த அைவிற்கு நல்சலண்ணம் இல்னல. 

நல்சலண்ணம் எழுவதற்கு முன் நற்குணம் செறிவனடந்திருக்க ஜவண்டும்.  

நற்குணம் உண்னம அறினவப் சபற்றுக்சகாள்வதன் பலனாகும்.  

திரு சபன்னட்டிற்குச் ெக்தி இல்னல, ஜொம்ஜபறியாக இருந்தார். 

செயல்படுவதற்கான மன உறுதிக்கு அதிக அைவு ெக்தி ஜதனவ, அது அவாிடம் இல்னல.  

ெம்பிரதாயமான வாழ்விற்கு ஜவண்டிய அபாிமிதமான ெக்தி ஜலடி காதாினிடம் இருந்தது. 

காலின்ஸிடம் பயனற்ற ஆற்றல்வாய்ந்த முட்டாள்தனத்தின் ெக்தி அதிக அைவில் இருந்தது. 

திரு பிங்கிலிக்கும் ெக்திக்கும் ெம்பந்தஜம இல்னல. 

திருமதி சபன்னட்டிடம் முட்டாள்தனமான ெக்தி அபாிமிதமாக இருந்தது. 

தத்துவம். 

தான் செயல்புாிவதாக மனிதன் நினனக்கிறான், ஆனால் செயல்படுவது தத்துவம் 

சவைிப்படுவஜதயாகும். 

திருமதி சபன்னட்டின் தன்முனனப்புகள், அவைது கணவாின் ஜகலிப்ஜபச்சு, காரலினின் ெதி, 

விக்காமின் அவமானகரமான செயல், காலின்ஸின் திருமண ஜவண்டுஜகாள், எலிெசபத்தின் 

நிந்தனன ஆகியனவ மாற்றக்கூடிய மற்றும் அைியக்கூடிய வினையாட்டின் பகுதிகள் ஆகும். 

ெத்திய ேீவிய ஜோதி புனிதமானது. அதன் பகுதிகைால் அது பாதிக்கப்படுவதில்னல. தனி 

மனிதனன அது நினல சபறச் செய்கிறது, சதாடரச் செய்கிறது. 

இந்தக் கனதயில் செயல்பட்டது சபாிய அைவில் இரண்டு முனற ஏற்பட்ட டார்ெியின் தீர்மானமான 

மாற்றங்கள் ஆகும். 

இந்த வைிகைில் சுய இருத்தல் ஜதாற்றத்னதப் சபற்று தனிமனிதனில் சவைிப்படுகிறது. 

ஒரு மனிதன் எடுக்கக்கூடிய அதிகபட்ெ முயற்ெி அவனது அறிவால் தீர்மானிக்கப்படுவதில்னல, 

அவனது விருப்பத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

தத்துவாீதியாக அவனது முயற்ெி சதாடர்ந்து அதிகபட்ெமாக இருக்கலாம். 

புத்திொலித்தனம் உடல்ாீதியான சுயநலத்தின் உணர்ச்ெியாகும். 

ஒருவரது ெக்தி முழுவதும் அவர் விரும்பும் ஒரு விஷயத்தின் மீஜத சதாடர்ந்து இருக்கும். 

புவியில் இறங்கிய ெத்திய ேீவியம் பலனர அவர்கைது ஏற்புத்தன்னமனயப் சபாறுத்து உயர்த்தும் 

என பகவான் கூறுகிறார். 

ஒருவரது முழுனமயாக உருவாக்கப்பட்ட திறனில் முழுனமயாகச் செயல்படுவதற்கான உந்துதல் 

தவிர்க்க முடியாதது. 

ஒரு திறனனப் சபறும் தருணத்தில் மனிதன் இதுஜபான்ற ஒரு உந்துதனல முழுனமயாகக் 

கட்டவிழ்க்கிறான். 

அதன் ொத்தியத்தினன அவன் நினனக்கும்சபாழுதுகூட, அந்தத் திறன் செயலில் இருப்பனத அவன் 

காண்கிறான். 

உணரும் மனதின் எண்ணத்தின் புாிதலில் செயல்படும் பரம்சபாருபள தத்துவம் ஆகும் 
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ெக்தி அாிதானது, உத்ஜவகத்தின் தீர்க்கப்படாத ெக்தி காணப்படாதது. 

பாரதியாாிடம் இது கட்டுப்படாத நினலயில் அபாிமிதமாக இருந்தது. 

ஸ்ரீ அரவிந்தாின் பாிணாம ெக்தி சுய ஒழுங்கனமக்கும் திறனுனடயது. 

ஒழுங்கனமப்பின் கருத்து சுய ஒழுங்கனமப்பிற்குத் ஜதனவயான ஆற்றனல நாட்டிற்கு வைங்குகிறது. 

ஒருங்கினணப்பின் ஆன்மீக உண்னம ஒழுங்கனமப்பின் அந்தக் குணத்னத அதன் இயல்பான உச்ெ 

கட்டத்திற்கு உயர்த்துகிறது. 

முதலாவது, நாட்னடப் சபாருள்ாீதியான அபாிமிதத்திற்கு எடுத்துச் செல்கிறது. 

அடுத்தது, நாட்னட ஆன்மீகச் ெந்ஜதாஷமாக மலரச் செய்கிறது. 

தத்துவம் அதன் முழுனமயான துல்லியத்தில் இரண்னடயும் உள்ைடக்குகிறது. 

அைவுக்கு உட்பட்ட ஒவ்சவான்றும் அதன் அனந்தத்னத சவைிப்படுத்தும் ஒரு இடம் அது. 

Freedom of thoughtlessness 

ெிந்தனனயின்னமயின் சுதந்திரம். 

116. “She did not suppose Lydia deliberately eloping without the intention of marriage.” 

Dissipation is the discipline of the Non-Being. 

Gambling gives an intensity which is unequalled in life. 

It is rarely realised that the most intense fulfillment of the gambler is when he loses all. 

Rare exceptions are not unknown. 

Dr. Alagappa Chettiar having lost all his property could not raise one lakh loan. He entered the stock 

exchange and made an enormous bundle of it. It was said he made thirty five lakhs. The first thing he did 

was to offer five lakhs donation to Annamalai University which conferred the doctorate on him. All his 

money went to found a college which later became a university. 

Lydia had no thought in her mind, not even Wickham. 

Her greatest urge was to break open the fetters of feminine slavery. 

Burgo would have lost all of Glencora’s property that brought an annual income of £50, 000 because the 

vibration does not stop until the resources are exhausted. 

More than Burgo, Glencora would have enjoyed the process of that loss. 

Trollope who was espousing a fully lost cause, rescued Glencora’s conscious life. She was fulfilled in her 

children. She actively organised it. Gamblers can turn around like Arunagirinather to become great saints. 

In Lydia’s case she was anticipating the society two hundred years later. 

Elizabeth and Jane got the property which Lydia would get in her next birth, because the French 

Revolution brought the next birth then. 

Sannyasis consciously give up a prosperous life in favour of moksha, a kind of dissipation of domestic life. 

What is socially abominable in Lydia, is evolutionarily understandable. 

Elizabeth gets the most of it as it was she who moved Darcy to do it. 

The atmosphere of the Revolution advanced the sequel to the elopement. 

Lydia had no shame in elopement. 

Mrs. Bennet celebrated Mrs. Wickham in Meryton. 

Shame is only a social emotion. 

Mrs. Bennet had a personality that did not limit itself to society. 

Pollution – Sherlock Holmes 

One who values the context of the whole to solve a problem of a part, will find every story of Holmes 

to the point precisely. 

Intense human emotion serving as the opening point into wider life is a phenomenon of all great literature 

and even history. 

It is the experience of devotees that the relief from intense fear removes the outer catastrophes like 

cyclone, hurricane, etc. 

Elopement was the direct result of two such inner changes. 

 1. Her partial willingness to give up Wickham in exchange of Pemberley. 

 2. Darcy’s subconscious decision to renew his proposal to her in spite of his intense conscious 

aversion to it. 

He could not bring himself to reverse with Bingley till the very last moment. 

Infatuation is ephemeral but can evoke a pirate attack on Hamlet’s boat. 

In Hamlet’s case the disturbance was deep, no mere infatuation. 
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Men and women longing for a lost marriage opportunity is just infatuation. 

Infatuation is ephemeral, shallow. It is certainly not romance. 

Had they married as they wished, the infatuation would have been shortly lost. 

Romance is that thing that would survive the realities of human nature. 

There certainly can be no romance at the level of social emotions. 

Without the inner spirit awaking, passing the violent tests of human nature no romance could be born. 

Had Mercedes survived the lure of Fernand, and brought about Dante’s release she could have entered 

Romance. 

Even Raoul’s intense love was only his motherlessness inverted, a complex. 

Conan Doyle described a woman who waited till her 70th year for the lost lover who entered into a coma 

by a head injury. It was real loyalty. 

Romance is spiritual, not vital. 

All infatuations are vital. 

Vital loyalty can change into its opposite. 

The soldier’s courage is vital, but it often enters into the spiritual dimension. 

The fisher woman who successfully prays for her fishing husband’s life is vital, but, in India it often enters 

the Spirit. 

Once it enters the Spirit, the question of failure is no longer there. 

Lydia’s Mind was never touched by inhibiting disciplines or values. 

Longbourn family rocked by crisis rose sky high. 

An ordinary businessman or a householder progresses at the speed of his society. 

Our management methods promise to double the result. 

This is the minimum. Maximum is to multiply the value of capital several times. 

One who starts a project in hundred crores, by this method, can do so in half or a quarter of it. 

Hundred crores investment is expected to earn in five years forty crore profit. 

Now, twenty five crores will earn the same forty crores in five years, a fourfold gain. 

This method taken to its spiritual heights can earn the same forty crores at the end of one year 

without the investment of even twenty five crores or a token of one crore of rupees. 

This is the basis of asking devotees to acquire hundred crores shortly. 

The basic endowments of this achievement are. 

 − Giving up the desire for Money. 

 − Total Truth and Self-giving. 

 − Goodwillthat expands into Goodness. 

 − Self-forgetful Goodwillof Self-giving to all. 

Such an attitude in Darcy to Elizabeth saved Lydia, gave Bingley to Jane and Pemberley to Lizzy. 

Darcy was not consciously offering these things to Mr. Bennet’s family. 

His conscious pursuit of Love in Lizzy had these byproducts. 

A devotee attached to another as Lizzy was to Jane and raising the intensity and purity of that attachment 

will see this result. 

It is to create a spiritually cultured family that is non-mercenary. 

A husband’s true love for the wife can do it or a wife’s loyal chaste Love. 

A Man’s Mind wanders, the woman is particular only for her physical purity. 

The rest of the energies are dissipated in shopping, gossiping, whiling away the time. 

There lies the vast infinite energies. They are to be organised around the value of GOODNESS. 

Dissipation is possible, discipline is difficult. 

What America enjoyed in the latter half of the nineteenth century, India is now enjoying – Only that this is 

hundred times greater than that opportunity. 

Man now is hundred times more capable. 

“திருமணம் செய்துசகாள்ை ஜவண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் லிடியா ஓடிப்ஜபாக 

ெம்மதித்திருக்க மாட்டாள் என எலிெசபத் நினனத்தாள்.” 

அைிச்ொட்டியம் அெத்தின் ஒழுக்கம் ஆகும். 

சூதாட்டம் வாழ்வில் ஒரு இனணயற்ற தீவிரத்னத அைிக்கிறது. 
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சூதாட்டக்காரர் தன்னிடமுள்ை அனனத்னதயும் இைக்கும்சபாழுதுதான் அவருக்கு மிகவும் திருப்தி 

கினடக்கிறது என்பது அாிதாகஜவ உணரப்படுகிறது. 

அாிதான ெில விதிவிலக்குகள் உள்ைன. 

டாக்டர் அைகப்ப செட்டியார் தன்னுனடய சொத்து அனனத்னதயும் இைந்த பின், கடனாக ஒரு 

இலட்ெ ரூபானயப் புரட்ட முடியவில்னல. பங்குச் ெந்னதக்குள் நுனைந்த அவர் அதில் சபரும் பணம் 

ஈட்டினார். முப்பத்து ஐந்து இலட்ெ ரூபாய் ஈட்டியதாகக் கூறப்பட்டது. அவர் செய்த முதல் காாியம் 

அண்ணாமனல பல்கனலக் கைகத்திற்கு ஐந்து லட்ெ ரூபாய் நன்சகானடயாக அைித்ததுதான். 

பல்கனலக்கைகம் அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் வைங்கியது. அவருனடய பணம் அனனத்தும் ஒரு 

கல்லூாி ஸ்தாபிக்க வைங்கப்பட்டது, இது பின்னால் ஒரு பல்கனலக்கைகமாக மாறியது. 

லிடியாவிற்கு மனதில் எந்த எண்ணமும் இல்னல, விக்காம்கூட அவள் மனதில் இல்னல. 

சபண் அடினமத்தனத்தின் விலங்குகனை உனடப்பஜத அவைது மிகப் சபாிய உந்துதலாக 

இருந்தது.  

வருடத்திற்கு 50, 000 பவுன்  வருமானத்னத அைிக்கும் Glencora-வின் சொத்து முழுவனதயும் பர்ஜகா 

இைந்திருப்பான், ஏசனனில் வைங்கள் முற்றிலுமாகத் தீரும்வனர அதிர்வுகள் நிற்காது. 

பர்ஜகானவவிட, அந்த இைப்னப Glencora ெந்ஜதாஷமாக அனுபவித்திருப்பாள். 

முற்றிலுமாக இைந்த ஒரு ஜநாக்கத்னத ஆதாிக்கும் திராலப், Glencora-வின் தன்னினனவான 

வாழ்க்னகனய மீட்டார். அவள் தன்னுனடய குைந்னதகைில் நினறவனடந்தாள். அனதத் தீவிரமாக 

முனறப்படுத்தினாள். சூதாட்டம் ஆடுபவர்கள் அருணகிாிநாதர்ஜபால் மாற்றம் அனடந்து சபாிய 

மகான்கைாக மாறலாம். லிடியானவப் சபாறுத்தவனர, இருநூறு வருடங்களுக்குப் பிறகு 

இருக்கப்ஜபாகும் ெமூகத்னத அவள் அப்சபாழுஜத உணர்ந்தாள். 

அடுத்த பிறவினய பிசரஞ்சுப் புரட்ெி அப்சபாழுஜத சகாண்டு வந்ததனால், அடுத்த பிறவியில் 

லிடியா சபறப்ஜபாகும் சொத்னத, எலிெசபத்தும், ஜேனும் இப்சபாழுஜத சபற்றனர்.  

ஜமாக்ஷத்னதப் சபறுவதற்காக ென்னியாெிகள் தன்னுணர்ஜவாடு ஒரு வைமான வாழ்க்னகனயக் 

னகவிடுகின்றனர். அந்த ஜமாக்ஷம் குடும்ப வாழ்வின் ஒரு வனகயான ெிதறல் ஆகும். 

லிடியாவிடம் ெமூகாீதியாக அருவருப்பாக உள்ை ஒரு விஷயம், பாிணாமாீதியாக புாிந்துசகாள்ைக் 

கூடியதாகும். 

எலிெசபத், டார்ெினய அதனனச் செய்ய னவத்ததால், அதன் அதிகபட்ெத்னத அவள் சபற்றுக் 

சகாள்கிறாள். 

புரட்ெியின் சூைல் ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வினனத் துாிதப்படுத்தியது. 

ஓடிப்ஜபாவதில் லிடியாவிற்கு எந்தவித அவமானமும் எைவில்னல. 

திருமதி சபன்னட் சமாிடனில் திருமதி விக்கானமக் சகாண்டாடினாள். 

அவமானம் ஓர் ெமூக உணர்ச்ெி மட்டுஜமயாகும். 

திருமதி சபன்னட்டிற்கு ெமூகத்திற்குள் கட்டுப்படுத்திக்சகாள்ைாத ஆளுனம இருந்தது. 

தூய்னமக்ஜகடு- சஷர்லாக் ஜஹாம்ஸ். 

பகுதியின் பிரச்ெினனனயத் தீர்க்க முழுனமயின் சூைனல மதிக்கும் ஒருவருக்கு சஷர்லாக் 

ஜஹாம்ஸின் ஒவ்சவாரு கனதயும் துல்லியமாகப் புாியும். 

தீவிரமான மனித உணர்ச்ெி, ஜமலும் அகண்ட வாழ்விற்குள் நுனையுமிடமாக இருக்க உதவுவது 

எல்லாப் சபாிய இலக்கியம் மற்றும் வரலாற்றின் சபரு நிகழ்வாகும்.  

தீவிர அச்ெத்திலிருந்து விடுபடுவது சவைி ஜபராபத்துகைான புயல், சூறாவைி ஜபான்றவற்னற 

அகற்றும் என்பது அன்பர்கைது அனுபவமாகும். 

இத்தனகய இரண்டு அக மாற்றங்கைின் ஜநரடி வினைஜவ ஓடிப்ஜபான நிகழ்வாகும்.   

1. சபம்பர்லிதயப் சபறுவதற்காக விக்கானமக் னகவிட அவள் ஓரைவிற்கு முன்வந்தது. 

2. திருமண ஜவண்டுஜகாைின்மீது டார்ெிக்குத் தீவிர சவறுப்பு இருந்தஜபாதும், மீண்டும் அதனனப் 

புதுப்பிக்க அவன் எடுத்த ஆழ்மன முடிவு.  

இறுதித் தருணம்வனர பிங்கிலி விஷயத்தில் மனம் மாறுவதற்கு அவனால் இயலவில்னல. 

ஜமாகம் குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுஜம நீடிக்கும், ஆனால் ஹாம்சலட்டின் படகில் 

சகாள்னையர்கைின் ஒரு தாக்குதனலத் தூண்ட முடியும். 

ஹாம்சலட் விஷயத்தில் சதாந்தரவு ஆைமாக இருந்தது, சவறும் ஜமாகம் மயக்கம் மட்டுமல்ல. 

இைந்துவிட்ட திருமண வாய்ப்புக்கு ஆணும், சபண்ணும் ஏங்குவது சவறும் ஜமாக மயக்கமாகும். 

ஜமாகம் என்பது குறுகிய காலத்திற்ஜக நீடிக்கும், ஜமஜலாட்டமானது. நிச்ெயமாக இது காதலல்ல. 

அவர்கள் விரும்பியதுஜபால் அவர்கள் திருமணம் செய்து சகாண்டிருந்தால், ஜமாகம் வினரவிஜலஜய 

மனறந்திருக்கும். 

காதல் மனித சுபாவத்தின் நிதர்ெனங்கனைக் கடந்து நிற்கும்.  
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ெமூக உணர்ச்ெிகைின் நினலயில் காதலுக்ஜக இடமில்னல. 

அக ஆன்ம விைிப்பு ஏற்படாமல், மனித சுபாவத்தின் ஜொதனனகனைக் கடக்காமல் காதல் பிறக்க 

முடியாது.  

Fernand-ன் தூண்டுதலிலிருந்து சமர்ெிசடஸ் தப்பித்து, டான்ஜடக்கு விடுதனலனய சபற்றுத் 

தந்திருந்தால் அவள் காதல் வயப்பட்டிருப்பாள். 

Raoul-க்கு தாயார் இல்லாததன் காரணத்தினால், ஒரு எதிர்மனறயான உணர்வாக அது  

அவனுனடய தீவிரமான காதலுக்குக் காரணமாக இருந்தது. 

தனலயில் அடிபட்டு நினனனவ இைந்த காதலருக்காக ஒரு சபண்மணி தன்னுனடய எழுபதாம் 

வயதுவனர காத்திருந்தனதப் பற்றி Conan Doyle விவாித்துள்ைார். இது உண்னமயான விசுவாெம் 

ஆகும். 

காதல் ஆன்மீகாீதியானது, உணர்வுாீதியானது அல்ல. 

எல்லா ஜமாகங்களும் உணர்வுாீதியானனவ. 

உணர்வின் விசுவாெம் அதற்கு ஜநசரதிரானதாக மாறலாம். 

ஜபார்வீரனின் னதாியம் உணர்வுாீதியானது, ஆனால் அது சபரும்பாலும் ஆன்மீகப் 

பாிமாணங்கனை ஜமற்சகாள்கிறது. 

தன்னுனடய கணவனின் உயிருக்காக சவற்றிகரமாகப் பிரார்த்தனன செய்யும் மீனவப் 

சபண்மணியின் பிரார்த்தனன உணர்னவச் ொர்ந்தது, ஆனால் இந்தியாவில் இது சபரும்பாலும் 

ஆன்மாவிற்குள் செல்கிறது. 

ஆன்மாவிற்குள் செல்லும்ஜபாது ஜதால்வி என்ற ஜபச்சுக்ஜக அங்கு இடமில்னல. 

லிடியாவின் மனம் ஒருஜபாதும் கட்டுப்பாடுகைினாஜலா அல்லது பண்புகைினாஜலா 

தடுக்கப்படவில்னல.  

சநருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்ட லாங்பர்ன் குடும்பம் வானைவு உயர்ந்தது. 

ஒரு ொதாரண வியாபாாிஜயா அல்லது ஒரு குடும்பஸ்தஜரா அவர்கைது ெமூகத்தின் ஜவகத்துடன் 

முன்ஜனறுகிறார்கள். 

நமது ஜமலாண்னம முனறகள் பலன்கனை இரட்டிப்பாக்கும் உறுதினய அைிக்கிறது. 

இது குனறந்தபட்ெம் ஆகும். அதிகபட்ெம் என்பது முதலின் மதிப்பினன பல மடங்கு சபருக்குவதாக 

இருக்கும். 

ஒரு திட்டத்னத நூறு ஜகாடியில் ஆரம்பிக்கும் ஒருவர், இந்த முனறயின் மூலம், அனத அதில் பாதி 

அல்லது கால் பங்கு மூலதனத்துடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

நூறு ஜகாடி மூலதனம் ஐந்து வருடங்கைில் நாற்பது ஜகாடி இலாபம் ஈட்டித் தரும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இப்சபாழுது, இருபத்தி ஐந்து ஜகாடி மூலதனம், நான்கு மடங்கு அதிகமாக, அஜத நாற்பது ஜகாடி 

இலாபத்னத ஐந்து வருடங்கைில் அைிக்கும். 

இந்த முனறனய ஆன்மீக உயரங்களுக்கு எடுத்துச் சென்றால், அஜத நாற்பது ஜகாடி இலாபத்னத 

ஒரு வருட முடிவில் அந்த இருபத்தி ஐந்து ஜகாடி மூலதனம் இல்லாமஜலஜய, அல்லது 

அனடயாைமாக ஒரு ஜகாடி மூலதனத்தின் மூலமாகபவ ஈட்டலாம். 

வினரவில் நூறு ஜகாடி ெம்பாதிக்கலாம் என்று அன்பர்கனைக் ஜகட்டுக்சகாள்வது இதன் 

அடிப்பனடயிஜலஜய ஆகும். 

இந்தச் ொதனனயின் அடிப்பனடத் ஜதனவகள்:  

− பணத்தின் மீதுள்ை ஆனெனயக் னகவிடுதல் . 

− முழுனமயான உண்னமயும் சுய அர்ப்பணமும்.  

− நற்குணமாக விாிவனடயும் நல்சலண்ணம். 

− அனனவருக்குமான சுய அர்ப்பணத்தின் சுய மறதி சகாண்ட நல்சலண்ணம்.  

எலிெசபத் மீது டார்ெி சகாண்டிருந்த இத்தனகய மஜனாபாவம் லிடியானவக் காப்பாற்றியது, 

பிங்கிலினய ஜேனுக்கும், சபம்பர்லினய எலிெசபத்திற்கும் அைித்தது. 

டார்ெி இவற்னற திரு சபன்னட் குடும்பத்திற்கு தன்னுணர்பவாடு அளிக்கவில்னல. 

எலிெசபத்திடம் அவன் தன்னுணர்பவாடு சகாண்ட காதஜல இவற்னற அவர்களுக்கு வைங்கியது. 

எலிெசபத் ஜேனிடம் இருந்ததுஜபால், ஒரு அன்பர் இன்சனாருவருடன் பாெம் சகாண்டு, அதன் 

தீவிரம் மற்றும் தூய்னமனய உயர்த்தினால் இந்தப் பலனனக் காணலாம். 

ஆதாய மனப்பான்னமயற்ற ஆன்மீகாீதியாக பண்பான குடும்பத்னத உருவாக்குவதாகும் இது. 

மனனவியின் மீது கணவனுக்கு இருக்கும் உண்னமயான காதஜலா அல்லது மனனவியின் 

விசுவாெமான தூய்னமயான காதஜலா இதனனச் செய்யும். 
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ஒரு ஆணின் மனம் அனலபாய்கிறது, சபண் அவளுனடய உடல்ாீதியான தூய்னமக்கு மட்டுஜம 

முக்கியத்துவம் அைிக்கிறாள். 

மீதமுள்ை ெக்திகள் கனடக்குச் செல்வது, வம்பு ஜபசுவது, எதுவும் செய்யாமல் சபாழுனதப் 

ஜபாக்குவது ஜபான்றவற்றில் விரயம் செய்யப்படுகின்றன. 

அதிகமான அைவற்ற ெக்திகள் அங்குள்ைன. அனவ நற்குணமாக முனறப்படுத்தப்பட ஜவண்டும். 

அைிச்ொட்டியம் ொத்தியம், ஒழுக்கம் கடினம். 

பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அசமாிக்கா அனுபவித்தனத, இந்தியா இப்சபாழுது 

அனுபவிக்கிறது. ஒஜர வித்தியாெம் அந்த வாய்ப்னபவிட இது நூறு மடங்கு அதிகம் என்பஜத 

ஆகும். 

இப்சபாழுது மனிதன் நூறு மடங்கு அதிகம் திறன் சகாண்டவனாக இருக்கிறான். 

Enjoyment of organisation. 

முதறப்படுத்தலின் ெந்ஜதாஷம். 

117. “She had no difficulty in believing that neither her virtue nor her understanding would preserve her from 

being easy prey.” 

Elizabeth knows Lydia through and through, hence this clarity. 

Also, she feels the same way inside herself, in spite of her restraint. 

Enjoyment is experience at the level of sensation, emotion, thought or being or all of them put together. 

Moksha is the enjoyment of the spiritual being identifying with the Original Spirit. 

Man working with Man sees one’s energy ORGANISING itself with another’s energy. 

It is at one point of interest, putting aside other aspects of energy. 

It is a partial energy of one uniting with the other’s partial energy through an organisation, becoming 

complementary. 

Procreation is through the organisation of masculine energy with that of the feminine energy through 

sensation. 

Raising it to emotion and thought enriches the enjoyment through sensation, the result being no child is 

conceived in the physical plane. 

Organisation becomes integration when it rises to the spiritual plane while the enjoyment is 

universal and transcendent. 

Man enjoying God of the Veda is this. 

Sri Aurobindo adds the dimension of Self-giving saying it should invert by God enjoying Man who 

becomes feminine with respect to God. 

Organisation, in the first stage, avoids waste. 

In the second stage brings the full scope of each into other’s full scope in the context of working. 

This is in terms of sensation, emotion, thought, being with respect to Men. 

With respect to energy it moves along the scale of skill, capacity, talent, ability. Being exists as 

consciousness, power, delight. 

Organisation below moves to integration above through all these dimensions. 

Existence, history, civilization, culture are the stages in which society moves. 

Man moves from the innocence of a baby through the ignorance of youth and age to the wisdom of old age 

through sensation, emotion, thought, Silence. 

It is possible to bring all these within marriage. 

Yoga as an organisation 

Lizzy worried about Lydia, Lydia had no worries, only enjoyment. 

Life, yoga, work, business, etc. can be understood as organisations of energy. 

The key point of yoga is the emergence of the psychic from the subliminal cave to the surface. 

Psychic being the spiritual part, it is located at the meeting point of the several parts of our being. 

Organisation is 

• A linking. 

• Acting with reference to all other parts. 

• Coordinate the work with the work of others. 

• A work that evolves into greater effectivity. 

• Collects the essence of work at a central point. 

• To allow play of each aspect with other aspects. 
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• To convert energy into higher forms of skill, capacity. 

• A way of expressing Time in Space, abridging both. 

Both bringing all parts of the being, taking their essence, raising it to the surface, the Psychic evolves into 

Purusha and finally Ishwara.  

It is a movement of organising the subliminal into the universal and transcendental. 

Thus the surface that organised ego, Time, Mind, finite now organizes by evolution. 

Purusha, Ishwara, Timelessness, Supermind and the Infinite. 

The static Absolute becomes the dynamic creation of involution and evolution to culminate into the 

dynamic Absolute. 

The organisation of Matter beginning from Spirit, through the universe, Mind, Life is the most 

effective philosophical passage in The Life Divine. (p. 239) 

Only in the Absolute all organisation ceases to make it Absolute. 

The soul in Man which is the Absolute is seated behind the heart to preside over the destinies of the 

embodied being and its life of the Spirit. 

A Mantra that travels through involution, self-absorption, evolution created by a sadhak is the 

organisation of his evolving consciousness. 

To him it will serve for the highest realisation. 

A Mantra is the harmony in realisation expressed in sound. 

Joy of being tyrannised. 

An easy prey is a willing prey who enjoys being a prey. 

Collins is the best example of being pushed around by Lady Catherine. 

Charlotte fell into the pattern unwillingly only to enjoy its intensity. 

In Lydia’s case, she was oblivious of her own initiatives as they arose in her by themselves. 

She was in one of those moments when life takes one unawares from all sides. 

The happy abandon of Lizzy in attractive cheerfulness was there in Lydia at her own level of sensations. 

The Truth of her was one of overwhelming sensations that can overcome any sensitivity which she is 

not fortunately endowed with. 

Tyranny is enjoyable because of its intensity for both. 

It is the intensity of physical domination. 

A rift in the lid occasioning a downpour of peace, revealing the Infinite and Presence is the spiritual 

intensity of one who has not risen to the plane of spirit. 

The disciple who is overpowered by the Guru’s knowledge enjoys submitting to his physical whims and 

vital domination. 

In a suitably paired couple one can see the fullness of the wife’s expanding enjoyment at the husband’s 

authority silently exercised. 

The husband in a similar situation apart from similar enjoyment feels a martyr to social decorum. 

The hero in a famous Italian novel who has deserted his party to join the Cabinet, spoke heroically about 

the sacrifice of all his ideals for the sake of his country. 

Shamelessness in such cases become as great a virtue as courageous sacrifice in the cause of patriotism. 

A young widow at a transition period when she had an option to retain her hair and dress, often heroically 

insists on her donning the widow’s mantle. 

There is as much joy in giving up as in taking. 

A treacherous character can sometimes be found boasting of his consummate capacity for betrayal. Such a 

one will be extremely resourceful in being unreliable. 

“மற்றவரது சூழ்ச்ெிக்கு எைிதாகப் பலியாவதற்கு அவளுனடய குணமும் அறிவும் சுலபமாக இடம் 

அளிக்கும் என்பது எலிெசபத்திற்குத் சதாிந்திருந்தது.” 

லிடியானவ எலிெசபத்திற்கு அணு அணுவாகத் சதாிந்திருந்ததினால், அவைிடம் இந்தத் சதைிவு 

இருக்கிறது. 

ஜமலும், அவளுனடய கட்டுப்பாட்னடயும் மீறி, எலிெசபத்தும் இஜத ஜபாலத்தான் தன்னுள்ஜை 

உணர்கிறாள். 

உணர்வு, உணர்ச்ெி, எண்ணம், ேீவன் அல்லது இனவ அனனத்தும் இனணந்த நினலயில் 

கினடக்கும் அனுபவம் ெந்ஜதாஷம் ஆகும். 
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ஜமாக்ஷம் ஆதியான ஆன்மாவுடன் அனடயாைப்படுத்திக்சகாள்ளும் ஆன்மீக ேீவனின் ெந்ஜதாஷம் 

ஆகும். 

மனிதன் மனிதனுடன் இனணந்து ஜவனல செய்யும்சபாழுது, ஒருவரது ெக்தி மற்சறாருவாின் 

ெக்தியுடன் முனறப்படுத்திக்சகாள்வனதப் பார்க்கிறான்.  

ஆர்வத்தின் ஒரு கட்டத்தில் இது ெக்தியின் மற்ற அம்ெங்கனை ஒதுக்கி னவப்பதாகும்.  

இது ஒருவரது ெக்தியின் ஒரு பகுதி மற்றவரது ெக்தியின் ஒரு பகுதியுடன் ஒரு அனமப்பின் மூலம் 

இனணந்து உடன்பாடாக மாறுவதாகும்.  

இனப்சபருக்கம் சபண்ணின் ஆற்றலுடன் ஆணின் ஆற்றனல உணர்வின் மூலம் 

முனறப்படுத்துவதாகும். 

இனத உணர்ச்ெி மற்றும் எண்ணத்திற்கு உயர்த்துவது உணர்வின் மூலம் ெந்ஜதாஷத்னத 

வைமாக்குகிறது, இதன் வினைவாக எந்தக் குைந்னதயும் ேடநினலயில் உருவாவதில்னல. 

அனமப்பு ஆன்மீக நினலக்கு உயரும்சபாழுது ஒருங்கினணப்பாக மாறுகிறது, ெந்ஜதாஷம், 

பிரபஞ்ெம் மற்றும் பிரம்மத்திற்குாியது.  

ஜவதங்கைின் கடவுனை மனிதன் அனுபவிப்பது இதுஜவயாகும். 

கடவுனைப் சபாறுத்தவனர, சபண்ணாக மாறும் மனிதனன கடவுள் அனுபவிப்பதன் மூலம், சுய 

அர்ப்பணத்தின் பாிமாணம் தனலகீைாக மாற ஜவண்டும் என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

ஒழுங்கனமப்பு முதல் கட்டத்தில் விரயத்னதத் தவிர்க்கிறது. 

அடுத்த கட்டத்தில் ஒவ்சவாருவாின் முழு ஜநாக்கத்னதயும் ஜவனலயின் சூைலில் மற்றவரது முழு 

ஜநாக்கத்துடன் சகாண்டு ஜெர்க்கிறது. 

மனிதர்கனைப் சபாறுத்தவனர இது உணர்வு, உணர்ச்ெி, எண்ணம், ேீவன் ஆகிய அடிப்பனடயில் 

இருக்கிறது. 

ெக்தினயப் சபாறுத்தவனர இது ஆற்றல், திறன், திறனம, செயல்திறன் ஆகியவற்றின் அைவில் 

நகருகிறது. ேீவியம், ெக்தி மற்றும் ஆனந்தமாக ேீவன் இருக்கிறது. 

இந்த எல்லாப் பாிமாணங்கைின் மூலம் கீைிருக்கும் ஒழுங்கனமப்பு ஜமலிருக்கும் ஒருங்கினணப்பாக 

மாறுகிறது. 

வாழ்வு, வரலாறு, நாகாிகம், கலாச்ொரம் ஆகிய கட்டங்கைில் ெமூகம் நகருகிறது. 

மனிதன் குைந்னதயின் அப்பாவித்தனத்திலிருந்து இைம் வயதின் அறியானமனயக் கடந்து 

முதுனமயின் ஞானத்திற்கு உணர்வு, உணர்ச்ெி, எண்ணம் மற்றும் சமௌனத்தின் மூலம் நகருகிறான்.  

இனவ யாவற்னறயும் திருமணத்திற்குள் சகாண்டு வர முடியும். 

ஒரு அனமப்பாக ஜயாகம். 

லிடியானவப் பற்றி எலிெசபத் கவனலப்பட்டாள், லிடியாவுக்கு எந்தக் கவனலயும் இல்னல, 

ெந்ஜதாஷம் மட்டுஜம இருந்தது. 

வாழ்வு, ஜயாகம், ஜவனல, வியாபாரம் ஜபான்றனவகனை ெக்தியின் அனமப்புகைாகப் 

புாிந்துசகாள்ைலாம். 

அடிமனக் குனகயிலிருந்து ஜமல் மனதிற்கு எழும் னெத்தியம் ஜயாகத்தின் முக்கிய அம்ெமாகும். 

ஆன்மீகப் பகுதியான னெத்திய புருஷன் நமது ேீவனின் பல்ஜவறு பாகங்கள் ெந்திக்கும் இடத்தில் 

அனமந்துள்ைது.  

அனமப்பு என்பது  

• ஒரு இனணப்பாகும். 

• மற்ற அனனத்து பகுதிகனையும் குறிக்கும் வனகயில் செயல்படுகிறது. 

• மற்றவர்கைின் ஜவனலயுடன் ஜவனலனய ஒருங்கினணக்கிறது.  

• ஜமலும் அதிக செயல்திறனுடன் பாிணமிக்கும் ஒரு ஜவனல. 

• ஜவனலயின் ொரத்னத ஒரு னமயப் புள்ைியில் ஜெகாிக்கிறது.  

• ஒவ்சவாரு அம்ெத்னதயும் மற்ற அம்ெங்களுடன் செயல்பட அனுமதிப்பது. 

• ெக்தினய திறன் மற்றும் ஆற்றலின் உயர்ந்த வடிவங்கைாக மாற்றுவது. 

• காலம், இடம் இரண்னடயும் சுருக்கி காலத்னத இடத்தில் சவைிப்படுத்துவது. 

இரண்டும், ேீவனின் எல்லா பாகங்கனையும் அனணத்து, அவற்றின் ொரத்னத எடுத்து, அனத 

ஜமற்பரப்பிற்கு உயர்த்தி, னெத்தியம் புருஷாவாகவும், முடிவாக ஈஸ்வரனாகவும் பாிணமிக்கிறது. 

அடிமனனத பிரபஞ்ெமயமாகவும், பிரம்மமாகவும் ஒழுங்கனமக்கும் இயக்கமாகும் இது. 

இவ்வாறு அகந்னத, காலம், மனம், அைவுக்குட்பட்டது ஆகியவற்னற முனறப்படுத்திய ஜமல்மனம், 

இப்சபாழுது ெிருஷ்டியின் மூலம் முனறப்படுத்துகிறது. 

புருஷா, ஈஸ்வரன், காலமின்னம, ெத்திய ேீவியம் மற்றும் அனந்தம். 
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நினலயாக இருக்கும் பரம்சபாருள், ஆற்றல்வாய்ந்த பரம்சபாருைாக உயருவதற்காக, ெிருஷ்டி 

மற்றும் பாிணாமத்தின் ஆற்றல்வாய்ந்த பனடப்பாக மாறுகிறது.  

ஆன்மாவிலிருந்து சதாடங்கி பிரபஞ்ெம், மைம், வாழ்வு ஆகியவற்றின் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ள 

ேடத்தின் அதமப்பு, ‘தி னலப் டினவன்’-ல் பக்கம் 239-ல் விளக்கப்பட்டுள்ள பத்தி மிகவும் 

பயனுள்ை தத்துவப் பகுதியாகும்.  

பரம்சபாருைில் மட்டுஜம எல்லா ஒழுங்கனமப்பும் அனதப் பரம்சபாருைாக்குவனத நிறுத்துகின்றன.  

பரம்சபாருைான மனிதனின் ஆன்மா சபாதிந்துள்ை ேீவனின் விதிகள் மற்றும் ஆன்மாவின் 

வாழ்விற்குத் தனலனமத் தாங்குவதற்காக இருதயத்தின் பின்னால் அமர்ந்துள்ைது. 

ெிருஷ்டி, சுய கிரகிப்பு, பாிணாமம் ஆகியவற்றின் வைியாக பயணிக்கும் ஒரு ொதகரால் 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மந்திரம், அவனது பாிணமிக்கும் ேீவியத்தின் ஒழுங்கனமப்பாகும்.  

அது மிகவும் உயர்ந்த ெித்தினய அனடவதற்கு அவனுக்கு உதவும். 

ஒரு மந்திரம் ஒலியாக சவைிப்படுத்தப்படும் உணர்தலின் இணக்கம் ஆகும். 

சகாடுனமப்படுத்தப்படுவதில் ஏற்படும் இன்பம். 

ஒரு இனரயாக இருப்பனத மகிழ்ஜவாடு அனுபவிக்கும் ஒரு விருப்பமான இனர ஒரு சுலபமான 

இனரயாகும். 

ஜலடி காதாினால் உந்தப்படுவதில் காலின்ஸ் ெிறந்த உதாரணமாவான்.  

ொர்சலட் அதன் தீவிரத்னத அனுபவிப்பதற்காகஜவ அந்த அனமப்பினுள் ஈடுபட்டாள். 

லிடியாவின் விஷயத்தில், அவளுனடய தன்முனனப்புகள் தாமாகஜவ அவளுள் உருவானதால் 

அனவ அவளுக்குத் சதாியவில்னல. 

ஒருவருக்குத் சதாியாமஜலஜய எல்லா பக்கங்கைிலிருந்தும் வாழ்க்னக திடீசரன ஏற்படுத்தும் அந்தத் 

தருணங்கைின் ஒன்றில் அவள் இருந்தாள். 

எலிெசபத்தின் கவரும் கலகலப்பான சுபாவம், லிடியாவிடம் அவளுனடய உணர்வுகைின் 

நினலயில் இருந்தது. 

எந்த ஒரு நுண்ணுணர்னவயும் கடந்து விடும் அபாிமிதமான உணர்வுகள் அவைிடம் இல்னல 

என்பஜத அவனைப் பற்றிய உண்னமயாகும்.  

இருவருக்குஜம தீவிரத்னத அைிப்பதால் சகாடுங்ஜகான்னம ெந்ஜதாஷம் அைிக்கக் கூடியதாக 

இருக்கிறது. 

இது ேடநினல அதிகாரத்தின் தீவிரமாகும். 

அனந்தம் மற்றும் இருத்தனல சவைிப்படுத்திப் சபாைியும் அனமதி மனை ஆன்மாவின் நினலக்கு 

உயராத ஒருவாின் ஆன்மீகத் தீவிரம் ஆகும். 

குருவின் ஞானத்தால் ஆட்சகாள்ைப்படும் ெிஷ்யர் , அவரது ேடநினல விருப்பங்களுக்கும், 

உணர்வுநினல ஆதிக்கத்திற்கும் அடிபணிவனத மகிழ்வுடன் அனுபவிக்கிறார்.  

ஒரு சபாருத்தமான ஜோடியில், கணவன் அனமதியாக செலுத்தும் அதிகாரத்னத மனனவி 

ெந்ஜதாஷமாக அனுபவிக்கும் முழுனமனயக் காணலாம்.  

இது ஜபான்ற ஒரு சூழ்நினலயில் கணவன் இத்தனகய ெந்ஜதாஷத்னத அனுபவிப்பதற்கும் ஜமலாக, 

ெமூக மாியானதக்கு ஒரு தியாகியாக உணர்கிறான். 

அனமச்ெரனவயில் ஜெருவதற்காக தனது கட்ெினய விட்டு சவைிஜயறிய பிரபல இத்தாலிய 

நாவலின் கதாநாயகன், தனது நாட்டின் நலனுக்காக தனது எல்லா சகாள்னககனையும் தியாகம் 

செய்வனதப் பற்றி வீரமாகப் ஜபெினான்.  

இதுஜபான்ற இடங்கைில் சவட்கமின்னம, ஜதெ பக்திக்காக னதாியமான தியாகம் ஜபான்ற 

நல்சலாழுக்கமாக மாறுகிறது. 

மாறும் ஒரு காலகட்டத்தில், ஒரு இைம் விதனவ அவளுனடய தனல முடி மற்றும் ஆனடகனைத் 

தக்க னவத்துக் சகாள்ளும் உாினம இருக்கும்ஜபாதும், சபரும்பாலும் விதனவக் ஜகாலத்னத 

ஜமற்சகாள்வனத னதாியமாக வலியுறுத்துகிறாள்.  

சபற்றுக்சகாள்வதில் உள்ை அஜத ெந்ஜதாஷம் சகாடுப்பதிலும் உள்ைது. 

துஜராக மனப்பான்னம உனடய ஒருவர் ெிலெமயங்கைில் துஜராகத்தில் தனது முழுனமயான 

திறனனப்பற்றி சபருனம சகாள்வனதக் காணலாம். அத்தனகயவர் மிகவும் நம்ப முடியாதவராக 

இருப்பார். 

 

She had never perceived, while the regiment was in Hertfordshire, that Lydia had any partiality for him; 

but she was convinced that Lydia had wanted only encouragement to attach herself to anybody. Sometimes 

one officer, sometimes another, had been her favourite, as their attentions raised them in her opinion. Her 
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affections had been continually fluctuating, but never without an object. The mischief of neglect and 

mistaken indulgence towards such a girl -- oh! How acutely did she now feel it! 

பபார்ப்பதட சஹர்ட்பபார்ட்ஷயாில் இருந்தபபாது லிடியாவுக்கு விக்காம் மீது தைிக்கவைம் 

இருப்பதத எலிெசபத் ஒருபபாதும் உணரவில்தல; ஆைால் யாருடைாவது தன்தை இதணத்துக் 

சகாள்ள லிடியா விரும்பிைாள் என்பது அவளுக்கு உறுதியாகத் சதாிந்திருந்தது. ஒவ்சவாரு 

ெமயத்தில் ஒவ்சவாரு அதிகாாி அவளுக்குப் பிடித்தமாைவர்களாக இருந்தைர், ஏசைைில் 

அவர்களுதடய கவைம் அவளுதடய கருத்தில் அவர்கதள உயர்த்திய வண்ணம் இருந்தது. 

அவளுதடய விருப்பங்கள் சதாடர்ந்து மாறிய வண்ணம் இருந்தை, ஆைால் எப்சபாழுதும் யாரவது 

ஒருவதர பநாக்கிபய இருந்தது. அத்ததகய ஒரு சபண்தணப் புறக்கணிப்பதும், தவறாக 

ஈடுபடுவதும் எத்ததகய ஒரு தவறு – ஒ, அதத இப்சபாழுது எப்படி அவள் உணர பவண்டும்.! 

118. It was incomprehensible for her to see Lydia attached to him.  

        லிடியா அவதை விரும்புவதத எலிெசபத்தால் நிதைத்தும் பார்க்க முடியவில்தல. 

119. As a sister, she is unable to think of that level of depravity in her or in him. 

லிடியாவிடத்திபலா அல்லது அவைிடபமா அந்த அளவிற்காை ெீரழிதவ அவளால் ஒரு 

ெபகாதாியாக நிதைத்துப் பார்க்க முடியவில்தல.  

120. She thinks of Lydia being a prey. To Lydia, it is an adventurous pursuit of pleasure.  

லிடியா ஒரு இதரயாக மாறி விடுவாபளா என்று எலிெசபத் நிதைக்கிறாள். லிடியாவிற்கு இது 

இன்பத்தின் ஒரு ொகெத் பதடல் ஆகும். 

Unbaked Jar of the Veda 

        பவதத்தின் பவகாத பாண்டம். 

121. “She had never perceived while he was in the regiment that Lydia had any partiality for him.” 

After the full emergence of the psychic, after a rift in the lid, after the Self and the sheer Spirit are 

experienced, even after frequent descent of peace and power, the body is like the unbaked Jar of the 

Vedas to receive the full descent of the Spirit from across the border. 

Lydia was no jar, baked or unbaked, she was unformed clay. 

After the full emergence of the psychic all danger arising from below ceases. 

But the material itself is strong enough to bear the descent. 

Mrs. Bennet after marrying the eloped daughter, after realizing her dream of Netherfield, was introduced 

to the prospect of being the mother-in-law of Darcy. 

Still her clay was not baked; she could not visit Pemberley. 

Even Netherfield could not stand her august presence for more than one year. 

In the Inconscient is buried the supramental principle which when released can bake the clay pot to 

withstand the downpour. 

What descends is subtle; but the more subtle, the more powerful. 

Without that principle emerging from below the descent of spirit can be absolute, but not in its dynamism. 

Maybe it can be dynamic, but will not touch its absoluteness. 

Overmind descent too, for this purpose, is only a mutilated power. 

Self, Spirit, Ishwara, Cosmic consciousness and its experience is not what the Rishis had experienced. 

Still for the spiritual transformation to be complete or to invite the supramental transformation, the 

strength is not enough. 

All these are the descent, not the ascent. 

The ascent into the four levels of the Spiritualised mind ranges must be preceded for one to enter the 

Supramental plane. 

We see at this level it is not merely a spiritual change but a psycho-spiritual change. 

Even the soul enters the phase of spiritually evolving nature. 

The spirit of conception is not enough for the force of effectuation. 

It is a transformation radical and integral that is the aim. 

Violent or not practicable 

Lydia was one above the methods, result oriented. 

Sri Aurobindo uses this argument – violent or not practicable – to bring down the Spirit into Mind and to 

attain Supermind in the inner as well as the outer. 

There are issues which cannot be solved in spite of violence e.g. to enlighten an idiot. 
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A skill cannot be sometimes taught by violent methods. 

 Of course, one cannot evoke Love in another by not only violence but by any method. 

One cannot learn The Life Divine or any Scripture by doing violence to himself. 

There is another side to the idea. It may appear farfetched or a great stretch, but often spiritual truths are 

hinted at by such methods.  

It means, this goal can be reached without violence harming the practice and such violence hurts only 

those who are weak and not skilful. 

The unskilled person necessarily employs violent means to accomplish. 

Violence itself can be described as an unskilled practice. 

A ripe fruit falls into the lap of a ripe soul silently while the unripe soul sends a stone to hit it. 

Prosperity in small measure is gained by the farmer by hard work. 

Immense prosperity reaches a thinker at his desk for his resourceful thought. 

Great symphonies arise effortlessly to the genius in music. 

Elizabeth won Pemberley by what she was not by any endeavour of hers. 

All the funds for Lydia came to her father by his one decision of great value. 

Spirit does not eschew violence; it courts violence on the battlefield. 

To reach a dull Man’s thinking, one needs violent exercise of his faculties. 

Emotional sympathy with the idiot reveals his pattern of thinking. 

It can be said that he who loves violent methods resorts to them. 

It is the physical stage of Mental thinking. 

A mother resorts to violence when she has no affection to the child. 

A husband beats the wife when he lacks the intensity of physical intimacy. 

Quarrelling couples are physically intimate. 

The child soul resorts to violent austerities. 

Absence of violence makes the work of transition or even transformation dynamically absolute, in 

that each contrary vibration rises to the occasion with understanding to cooperate or integrate with its 

opposite vibration. 

Momentary Perfection. 

Can perfection be reached at least momentarily? Say in consecration. 

We all take to consecration as we have espoused truth speaking. 

Consecration takes one beyond Mind, Time, ego, the finite – the surface being. 

The Rishi who discovered himself as Self passed beyond Mind and Time. Whether it also took him away 

beyond ego and the finite I am unable to say. 

The Rishi did it in Samadhi of long number of days, even years. 

All those who are well up in meditation know how it is to continue it for more than twenty four hours. 

Socrates stood in the battlefield for twenty four hours in meditation. He touched Supermind. 

Consecration is to do in waking what was done in Samadhi. 

It is not impossible, but very rare and very difficult. 

One can understand if I say such a comprehensive consecration done even for a short while will remove 

ALL conceivable problems in his life. 

One who could not borrow Rs. 50/- agreed to consecrate when life demanded Rs. 5000/-. 

He chose his method and seriously decided to follow it. Before the method was initiated he was waylaid, 

compelled to confess his mission and offered Rs. 5000/- as a gift, promising it to be the first 

installment of two crores of rupees he was contemplating to raise. Such things have occurred all the 

time to the devotees. One further step can be taken. It is to take a work and fortify it within the walls of 

consecration to be undertaken. E.G. Writing the most important letter of your life and posting it evoking a 

fully positive response – If you are in love as Darcy a letter to Elizabeth or one with ten lakhs of rupees 

seeking a partner of hundred crores on the strength of integrity or technology or both. It is a self contained 

work starting with the writing, typing, posting, getting the reply, receiving the result. It may be a few days 

or a few weeks. Consecration will not take the longer alternative, rather the reply will come before 

the letter is posted for a greater and better result. Apart from the most serious decision, the one culprit 

– the expectation – must be overcome. There is no question whether it will succeed. How can he 

proceed further is the only question? It does show he is meant for yoga. The best is to take to yoga, the 
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next best is to accept yogic life. Anything less is travesty of truth. 

எந்த ெிந்தனனயுமின்றி செயல்பட்டால் பபாதும். 

One should act without any thought. 

Mother opens the skies of yoga to him. 

“விக்காம் ஜபார்ப்பனடயில் இருந்தஜபாது லிடியாவுக்கு அவன் மீது கவனம் இருந்திருக்கலாம் 

என்று அவள் ஒருஜபாதும் நினனத்துப் பார்த்ததில்னல.” 

னெத்தியம் முழுனமயாக சவைிவந்த பிறகு, மூடியில் ஒரு விாிெல் ஏற்பட்ட பிறகு, சுயம் மற்றும் 

ஆன்மாவின் அனுபவம் கினடத்த பிறகு, அனமதி மற்றும் ெக்தி அடிக்கடி கீைிறங்கிய பிறகு கூட, 

எல்னலக்கு சவைியிலிருந்து ஆன்மா கீைிறங்குவனத முழுனமயாகப் சபற்றுக்சகாள்ை உடல் 

ஜவதங்கைின் ஜவகாத பாண்டம் ஜபால் இருக்கிறது. 

லிடியா, சவந்த அல்லது ஜவகாத பாண்டம் அல்ல, அவள் உருவாகாத கைிமண் ஆவாள். 

னெத்தியம் முழுனமயாக சவைிவந்தவுடன், கீைிருந்து எழும் அனனத்து ஆபத்தும் மனறந்து 

விடுகிறது. 

ஆனால் கீைிறங்கும் ெக்தினயத் தாங்கிக்சகாள்ை அதன் மூலப்சபாருள் ஜபாதுமான அைவிற்கு 

பலமாக உள்ைது. 

ஓடிப்ஜபான சபண்ணிற்குத் திருமணம் முடிந்த பிறகு, சநதர்பீல்னடப் பற்றிய அவைது கனவு 

நினறஜவறிய பிறகு, திருமதி சபன்னட்டிற்கு டார்ெியின் மாமியாராக ஆகும் வாய்ப்பு கினடத்தது. 

இன்னமும் அவள் பக்குவப்படாமல் இருந்ததினால், அவைால் சபம்பர்லிக்கு விேயம் செய்ய 

முடியவில்னல. 

சநதர்பீல்டாலும் அவள் அங்கு இருப்பனத ஒரு வருடத்திற்கு ஜமல் தாங்கிக்சகாள்ை முடியவில்னல. 

ேடஇருைில் புனதந்திருக்கும் ெத்தியேீவியக் கருத்து விடுவிக்கப்படும்சபாழுது, அருவியாகப் 

சபாைிவனதத் தாங்கிக்சகாள்ை, அதனால் பக்குவப்பட னவக்க முடியும். 

கீைிறங்குவது சூட்சுமமாக உள்ைது, சூட்சுமம் அதிகமாக அதிகமாக ெக்தியும் அதிகாிக்கும். 

கீைிருந்து இந்தக் கருத்து சவைிவராமல், ஆன்மா கீைிறங்குவது முழுனமயாக இருக்கலாம், ஆனால் 

அதன் ஆற்றலில் முழுனமயாக இருக்காது. 

அது ஆற்றலுனடயதாக இருக்கலாம், ஆனால் அதன் முழுனமனய அனடயாது. 

இந்த ஜநாக்கத்திற்காக சதய்வமனம் கீைிறங்குவதுகூட ஒரு ெினதந்த ெக்தி மட்டுஜமயாகும். 

சுயம், ஆன்மா, ஈஸ்வரன், பிரபஞ்ெ ேீவியம் மற்றும் அதன் அனுபவம் ஆகியனவ ாிஷிகள் 

அனுபவித்தனவ அல்ல.  

இருப்பினும், ஆன்மீகத் திருவுருமாற்றம் முழுனமயானதாக இருக்கவும் அல்லது ெத்தியேீவிய 

திருவுருமாற்றத்னத வரஜவற்கவும் இந்த வலினம ஜபாதாது. 

இனவ யாவுஜம கீைிறங்குபனவ, ஜமசலழுபனவ அல்ல. 

ஒருவர் ஆன்மீக நினலக்குள் நுனைவதற்கு முன் ஆன்மீகமயமாக்கப்பட்ட மனதின் வரம்புகைின் 

நான்கு நினலகைில் ஜமசலை ஜவண்டும்.  

இந்த நினலயில் இது சவறும் ஒரு ஆன்மீக மாற்றம் மட்டும் அல்ல, மஜனாாீதியான ஆன்மீக 

மாற்றம் ஆகும். 

ஆன்மாவும்கூட ஆன்மீகாீதியாக வைரும் இயற்னகயின் கட்டத்தினுள் நுனைகிறது. 

கருத்தாக்கத்தின் உற்ொகம் செயல்படுத்தும் ெக்திக்குப் ஜபாதுமானதாக இல்னல. 

முக்கியமான மற்றும் பூரணமான ஒரு திருவுருமாற்றஜம இலக்காகும். 

கடுதம அல்லது நனடமுனறக்கு ஒவ்வாதது. 

லிடியா முனறகளுக்கு அப்பாற்பட்டவள், பலஜன அவளுக்கு முக்கியம். 

ஆன்மானவ மனதில் சகாண்டு வருவதற்கும், அகம் மற்றும் புறத்தில் ெத்தியேீவிய மனனத 

அனடவதற்கும், கடுதம அல்லது நனடமுனறக்கு ஒவ்வாதது என்ற இந்த விவாதத்னத ஸ்ரீஅரவிந்தர் 

பயன்படுத்திக் சகாள்கிறார். 

கடுதமனயயும் மீறி தீர்க்க முடியாத ெில விஷயங்கள் உள்ைன ( உ-ம் ) முட்டாளுக்கு 

அறிவூட்டுவது. 

ஒரு திறனன ெிலெமயங்கைில் தீவிரமான முனறகைால் கற்றுக் சகாடுக்க முடியாது. 

நிச்ெயமாக, கடுதம மூலம் மட்டும் அல்லாது ஜவறு எந்த முனறயின் மூலமும் மற்சறாருவாிடம் 

காதனலத் தூண்ட முடியாது. 

ஒருவர் தன்ைிடபம கடுதமயாக இருப்பதன் மூலம், ‘தி னலப் டினவன்’ அல்லது ஜவறு எந்த தர்ம 

ொஸ்திரத்னதயும் கற்றுக்சகாள்ை முடியாது. 
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இந்தக் கருத்திற்கு இன்சனாரு பக்கம் உள்ைது. இது ொத்தியமில்லாததாகஜவா அல்லது சவகு 

சதானலவில் இருப்பதாகஜவா ஜதான்றலாம், ஆனால் சபரும்பாலும் ஆன்மீக உண்னமகள் 

இத்தனகய முனறகைால் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன.  

கடுதம நனடமுனறக்குத் தீங்குவினைவிக்காமஜலஜய இந்த இலக்னக அனடய முடியும் என்பது 

இதற்குப் சபாருள். இத்தனகய கடுதம பலவீனமாகவும் திறனமயற்றவர்கைாகவும் இருப்பவர்கனை 

மட்டுஜம காயப்படுத்தும். 

திறனமயற்றவர் ொதிப்பதற்குத் தீவிர வைிகனைஜய பயன்படுத்துகிறார். 

கடுதமனயஜய ஒரு திறனமயற்ற நனடமுனற என்று வர்ணிக்கலாம். 

ஒரு பழுத்த பைம் முதிர்ந்த ஆன்மாவின் மடியில் தாஜன சமௌனமாக வந்து விழும், ஆனால் முதிர்ச்ெி 

அனடயாத ஆன்மா அனத ஒரு கல்லால் அடித்துப் சபற்றுக்சகாள்ை ஜவண்டும். 

ெிறிய அைவிலான சுபீட்ெத்னத ஒரு விவொயி கடின உனைப்பின் மூலம் சபறுகிறார். 

ஒரு ெிந்தனனயாைரது வைமான எண்ணத்திற்கு அபாிமிதமான சுபீட்ெம் அவருனடய இடத்னதஜய 

சென்றனடகிறது. 

இனெ ஜமனதக்கு உயர்ந்த இனெகள் ெிரமமின்றி எழுகின்றன. 

எலிெசபத் தன்னுனடய எந்த முயற்ெியும் இன்றிஜய தான் சபற்ற குணத்தினால் சபம்பர்லினய 

அனடந்தாள். 

லிடியாவுக்காகத் தர ஜவண்டிய பணம் முழுவனதயும் அவளுனடய தந்னத ஒரு உயர்ந்த 

மதிப்புவாய்ந்த தீர்மானத்தின் மூலம் சபற்றார். 

ஆன்மா கடுதமனயத் தவிர்ப்பதில்னல; ஜபார்க்கைத்தில் அது வன்முனறனய எதிர்சகாள்கிறது. 

மந்த புத்தி உனடய மனிதனின் ெிந்தனனனய அனடவதற்கு ஒருவர் அவரது திறனமகனை 

தீவிரமாகப் பயன்படுத்த ஜவண்டும். 

முட்டாைின் மீது ஏற்படும் உணர்ச்ெிபூர்வமான அனுதாபம் அவனது ெிந்திக்கும் முனறனய 

சவைிப்படுத்துகிறது. 

கடுதமயாை முனறகனை ஜநெிப்பவர் அவர்கனை நாடுவர் என்று கூறலாம். 

இது மனாீதியான ெிந்தனனயின் ேடநினல கட்டமாகும். 

குைந்னதயிடம் பாெம் இல்லாதஜபாது ஒரு தாயார் கடுதமதயப் பிரஜயாகிக்கிறார். 

உடல்ாீதியான சநருக்கத்தின் தீவிரம் இல்லாதஜபாது ஒரு கணவன் மனனவினய அடிக்கிறான். 

ெண்னடயிடும் தம்பதிகள் உடல்ாீதியாக சநருக்கமானவர்கைாக இருப்பர். 

குைந்னதயின் ஆன்மா தீவிர கடினமான முனறகனை ஜமற்சகாள்கிறது. 

கடுதம இல்லாமல் இருப்பது, மாற்றத்தின் செயல்பாட்னடயும், திருவுருமாற்றத்தின் 

செயல்பாட்னடயும்கூட ஆற்றல்வாய்ந்த முழுனமயாக்குகிறது, அதாவது, ஒவ்சவாரு மாறுபட்ட 

அதிர்வும் அதற்கு ஜநசரதிரான அதிர்வுடன் ஒத்துனைக்கவும், ஒருங்கினணக்கவும் ஒரு புாிதலுடன் 

ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப உயருகிறது.  

தற்காலிகமான பூரணம். 

பூரணத்துவத்னத ெற்று ஜநரத்திற்காவது அனடய முடியுமா? உதாரணத்திற்கு, ெமர்ப்பணத்தில் 

அவ்வாறு அனடய முடியுமா? 

உண்னம ஜபசுவனத நாம் ஆதாிப்பதால் நாம் அனனவரும் ெமர்ப்பணத்னத ஜமற்சகாள்கிஜறாம். 

ெமர்ப்பணம் ஒருவனர மனம், காலம், அகந்னத, ஜமல்மன ேீவனான அந்தம் ஆகியவற்னறத் 

தாண்டி ஒருவனர எடுத்துச் செல்கிறது- தன்னன சுயம் என்று கண்டுபிடித்த ாிஷி, மனம் மற்றும் 

காலத்னதக் கடந்து சென்றார். அகந்னத மற்றும் அைவுக்குட்பட்டனத அவரால் கடந்து செல்ல 

முடிந்ததா என்பது சதாியவில்னல. 

ாிஷி, பல நாட்கள், பல வருடங்கள்கூட ெமாதி நினலயில் இருந்து இனதச் செய்து முடித்தார். 

தியானத்னத நன்கு அறிந்த அனனவருக்கும் அனத இருபத்தி நான்கு மணி ஜநரத்திற்கும் ஜமலாக 

சதாடருவது எப்படி இருக்கும் என்று சதாியும்.  

ொக்ரடீஸ் ஜபார்க்கைத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி ஜநரம் தியானத்தில் இருந்தார். அவர் ெத்திய 

ேீவியத்னத ஸ்பாிெித்தார். 

ெமாதி நினலயில் செய்யப்பட்டனத விைிப்பு நினலயில் செய்வது ெமர்ப்பணம் ஆகும்.  

இது ொத்தியமற்றது அல்ல ஆனால் மிகவும் அாிதானது, மிகவும் கடினமானது. 

இத்தனகய ஒரு விாிவான ெமர்ப்பணத்னத ஒரு ெிறிது ஜநரத்திற்குச் செய்வஜத அவனது 

வாழ்க்னகயின் நினனத்துப் பார்க்கக்கூடிய அனனத்துப் பிரச்ெினனகனையும் அகற்றும் என்று 

கூறினால் ஒருவரால் புாிந்துசகாள்ை முடியும்.  

ஐம்பது ரூபாய்கூட கடன் வாங்கமுடியாத ஒருவர், வாழ்க்னக ஐயாயிரம் ரூபானய எதிர்பார்த்த 

சபாழுது ெமர்ப்பணம் செய்ய ஒப்புக் சகாண்டார். அவர் தன்னுனடய முனறனயத் ஜதர்ந்சதடுத்து, 
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அனதத் தீவிரமாகப் பின்பற்ற முடிவு செய்தார். இந்த முனறனய ஆரம்பிப்பதற்கு முன்ஜப அவர் 

இனடமறிக்கப்பட்டு, தனது பணினய ஒப்புக்சகாள்ை வற்புறுத்தப்பட்டார். இரண்டு ஜகாடி ரூபாய் 

திரட்ட அவர் செய்த முடிவிற்கு முதல் தவனணயாக அன்பைிப்பாக ரூபாய் ஐந்தாயிரம் 

வைங்கப்பட்டது. இது ஜபான்ற நிகழ்வுகள் எல்லா ெமயங்கைிலும் அன்பர்களுக்கு நடந்துள்ைன.  

ஜமலும் ஒரு முயற்ெி எடுக்கலாம். ஒரு ஜவனலனய எடுத்துக் சகாண்டு அனத வலினமயான 

ெமர்ப்பணத்திற்கு உள்ைாக்கலாம்.(உ -ம் ) நம்முனடய வாழ்வின் மிக முக்கியமான கடிதம் 

ஒன்றினன எழுதி அனத தபாலில் ஜெர்த்து அதற்கு ஒரு ஜநர்மனறயானப் பதினல வரவனைப்பது. 

டார்ெினயப் ஜபால் காதல் வயப்பட்டிருந்தால் எலிெசபத்திற்குக் கடிதம் எழுதுவது, ஜநர்னம அல்லது 

சதாைில் நுட்பம் அல்லது அனவ இரண்டின் வலினமயின் அடிப்பனடயில் னகயில் பத்து இலட்ெ 

ரூபாய் னவத்துக் சகாண்டு நூறு ஜகாடி ரூபாய் கூட்டாைினய நாடுவது. இது கடிதம் எழுதுவதில் 

ஆரம்பித்து, னடப் செய்வது, தபாலில் இடுவது, பதில் சபறுவது, பலனன அனடவது ஜபான்ற 

தன்னினறவான செயலாகும். இது ெில நாட்கள் அல்லது ெில வாரங்கள் எடுக்கலாம். 

ெமர்ப்பணத்திற்கு நீண்ட நாட்கள் ஜதனவப்படாது. மாறாக கடிதம் தபாலில் ஜெர்க்கப்படுவதற்கு 

முன்ஜப ெிறந்த மற்றும் ஜமலான பலனனத் சதாிவிக்கும் வனகயில் பதில் வந்துவிடும். மிகவும் 

தீவிரமான முடிவுக்கு ஜமலாக எதிர்பார்ப்பு இருக்கக் கூடாது. அது சவற்றி சபறுமா என்ற 

ஜகள்விக்ஜக இடமில்னல. ஜமலும் எவ்வாறு சதாடர ஜவண்டும் என்பது மட்டுஜம ஜகள்வியாக 

இருக்கும். அவன் ஜயாகத்திற்குாியவன் என்பனத இது காண்பிக்கிறது. 

ஜயாகத்னத ஜமற்சகாள்வது மிகச் ெிறந்தது, அதற்கு அடுத்த நினல ஜயாக வாழ்க்னகனய ஏற்றுக் 

சகாள்வது. இதற்குக் குனறந்த எதுவுஜம உண்னமயல்ல. 

எந்த ெிந்தனனயுமின்றி ஒருவர் செயல்பட ஜவண்டும். 

ஜயாகத்தின் உச்ெங்கனை அன்னன அவருக்குக் கிதடக்கச் செய்வார். 

Better than Best  

ெிறந்தனத விட ஜமலானது. 

122. “She was convinced that Lydia only wanted encouragement.” 

If Darcy is the hero and Elizabeth the heroine, we see Collins is a fuller character who outgrows the 

intentions of the author. Lydia is of the infinite in the sense her personality responds infinitely to the 

infinite opportunity opened by the Revolution. Each character responds differently to the invitation. Mrs. 

Bennet responds to Bingley socially with infinite faith in Jane’s beauty. 

Jane responds psychologically according to her values. 

Elizabeth seeks ardently what she does not need, all the time subconsciously longing for Darcy, her desert 

openly refusing an offensive offer of marriage. 

Mr. Bennet seeks refuge in his eternal value of a gentleman. 

Darcy seeks Lizzy as of right and when rebuffed, qualifies inwardly for the same. 

The French Revolution threw to the winds all social values even a sense of shame in pursuit of her hearts 

desire in utter freedom social and psychological. 

Lydia rose to that occasion in seeking Wickham as a companion. 

For each it is better than the best they ever had. 

What is it for a devotee who seeks it in Mother’s sense? 

In his sense, he seeks to endeavour his best, which is still egoistic. 

It is his highest knowledge he (ego) painstakingly acquired. 

To know is different from doing. 

One can succeed in doing it where he successfully implements his knowledge. 

The power of not knowing is greater than the power of knowing. 

To implement not knowing is to suspend thinking or knowing your meanest rival in his perverse intensity 

is right in the higher sense. 

Suspending thinking ego becomes Purusha the witness. 

Purusha can know, can sanction, becoming Ishwara. 

Ishwara existing at three levels, individual, universal, transcendental. 

Self-righteousness earns individuality. Appreciation of the impersonal knowledge brings in universality. 

Aspiration for the Absolute gives the transcendental dimension. 

The woman in the Veda (p. 48 The Life Divine) serves this purpose opening to him ROMANCE with 

Divinity. 

A further stage is Romance with Divinity in (human) life. 
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Awakening of the Inconscient 

The subconscient awakening is the elopement. 

Bengal famine is the awakening of the surface of the Inconscient. 

Nature seeking foreign invasion is the awakening of the substance of the Inconscient. 

The Spiritual Individual is the direct result of the awakening of the Inconscient. 

Anti corruption wave here is the awakening of the Individual in the surface consciousness. 

Tolerable and arrogance are the knocking of pride on the Mental arrogance giving it up to realize Mind is 

only an instrument. 

Greece woke up in Mind being a narrow peninsula. Below that is the spirit. 

America woke up in the prosperity of the subconscient body in the widest possible freedom of the physical 

land unlimited in extent. 

Indian land prices rising is the touch of the rising Individual in the physical body. 

Israel, where Jesus was born, is still acquiring Power, the absence of which killed him. 

Tony Judge’s interest in us is the convict’s – Jean Valjean – response to the Spirit. 

Bihar, the seat of the Guptas is the most backward region of India. 

Italy, the venue of the Roman Empire, Mother says, will go under the seas. 

England who had the opportunity to found the world government, She says, will also go under water, 

perhaps because of her rigidity. 

China, the land of moon, shocked India out of the fad of non-violence once and for all. 

Sankara Chetty could not continue his hospitality beyond six months. 

It ended in Selvaraj Chetty conspiring against Him. 

It is not given to the Mind, its sensitivity, to appreciate the tolerable as innocence. 

It is true the donkey had aspiration and Mother recognised it. 

We all came to Her as that animal in reward of our aspiration. 

She does give us this minute the choice of being on top of life enjoying life at our level as God enjoys 

his creation. 

Man does not stop his initiative when another is hurt by it. It is difficult for him to stop it even when he is 

hurt by his initiative. 

Being conscious is NOT to initiate a harm, either to others or to oneself. 

Mental Receptivity 

Mind becomes a genius by its aspiration; when it receives from above it becomes a sage, one who 

understands going beyond abstractions. 

Even for him the physical Mind asks irrelevant silly questions. 

Mind receives when it activates. 

Indians have lost the power of thought, think as others think. 

An Indian who thinks begins to receive from the social body of light. 

A devotee who thinks quickly exhausts the receptivity of his Mind. 

What he receives from Mother will make the genius ordinary. 

Mind as an instrument receives thoughts. 

Thinking makes Mind aspire, bringing down all that it can receive and more. 

It brings down all the soul of Mind – the Psychic – can receive. 

Such a Mind does not exist now on earth. 

This is the aspect of aspiration. 

Aspiration for values is spiritual aspiration. 

Had life helped Mr. Bennet to save all the Money he owed Mr. Gardiner, it would have been a feat. 

What he received was Money he need not repay which brought Pemberley for Lizzy. 

Wherever Man gets more than he asks for, the Spirit is there. 

Wherever Man gets what he has not asked for the Supramental is there. 

His family could be so blessed as they were free of ill-will. 

Charlotte and Elizabeth were capable of pronounced strong goodwill. 

It shows Meryton was not a village of ill-will. 

A village of ill-will would not find Lydia, especially married. 

The potential ill-will in a Man can work against him. 
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When his prayer is answered, something in him will regret and consciously ask for the opposite. 

Psychic receptivity is supramental receptivity. 

Spiritual receptivity gives relief from a problem. 

Supramental receptivity brings in transformation. 

Mr. Bennet’s family had supramental receptivity. 

Lydia was not restored, but married. 

She married so that two more of her sisters might marry. 

“லிடியாவுக்கு ஊக்கம் மட்டுஜம ஜதனவப்பட்டது என எலிெசபத் நம்பினாள்.” 

டார்ெி கதாநாயகனாகவும், எலிெசபத் கதாநாயகியாகவும் இருக்கும்ஜபாது, ஆெிாியாின் 

ஜநாக்கங்கனை விஞ்சும் வனகயில் காலின்ஸ் ஒரு முழுனமயான பாத்திரமாக உள்ைான். பிசரஞ்சுப் 

புரட்ெியினால் ஏற்பட்ட அைவற்ற வாய்ப்பிற்கு லிடியாவின் ஆளுனம அைவற்று பதிலைிப்பதில் 

அவள் அனந்தத்னதச் ொர்ந்தவள் ஆவாள். அனைப்பிற்கு ஒவ்சவாரு கதாபாத்திரமும் சவவ்ஜவறு 

விதமாகப் பதிலைிக்கிறது. ஜேனுனடய அைகின் மீது இருக்கும் நம்பிக்னகயில் திருமதி சபன்னட் 

பிங்கிலிக்கு ெமூகாீதியாகப் பதிலைிக்கிறாள். 

ஜேன் தன்னுனடய பண்புகளுக்கு ஏற்ப உைாீதியாகப் பதிலைிக்கிறாள். 

எலிெசபத் தனக்குத் ஜதனவ இல்லாதனத தீவிரமாக நாடுகிறாள், டார்ெிக்காக ஆழ்மனதில் 

எந்பநரமும் ஏங்கிக் சகாண்டிருக்கிறாள், மனனதக் காயப்படுத்தும் வனகயில் எழுந்த திருமண 

வாய்ப்பினன அவைது புறக்கணிப்பு சவைிப்பனடயாக மறுக்கிறது. 

கனவான் எனும் நினலயான மதிப்பினில் திரு சபன்னட் தஞ்ெம் புகுகிறார். 

டார்ெி, எலிெசபத்னத உாினமஜயாடு நாடுகிறான், மறுக்கப்பட்டசபாழுது அதற்கு அகத்தில் 

தன்னனத் தகுதி உனடயவனாக மாற்றிக் சகாள்கிறான். 

எல்லா ெமூகப் பண்புகனையும் பிசரஞ்சுப் புரட்ெி காற்றில் பறக்க விட்டது, ெமூக மற்றும் 

மஜனாாீதியான முழுனமயான சுதந்திரத்தில் தன்னுனடய உள்ைத்து ஆனெகனைப் பின் 

சதாடருவதில் அவமான உணர்ச்ெினயயும் காற்றில் பறக்க விட்டது.  

விக்கானம ஒரு துனணவனாக நாடுவதில் லிடியா அச்ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உயர்ந்தாள். 

ஒவ்சவாருவருக்கும் இது அவர்கைிடம் இருந்த மிகச் ெிறந்தனத விடச் ெிறந்ததாகும்.  

அன்னனயின் கண்ஜணாட்டத்தில் இனத நாடும் அன்பருக்கு இது என்ன? 

அவனுனடய கண்ஜணாட்டத்தில் அவன் மிகச் ெிறந்த முயற்ெினய ஜமற்சகாள்கிறான், இதுவும் 

அகந்னதஜயயாகும். 

இது அவன்–அவனது அகந்னத-மிகவும் கஷ்டப்பட்டு சபற்றுக்சகாண்ட ஞானமாகும்.  

செய்வதிலிருந்து சதாிந்துசகாள்வது வித்தியாெமானது. 

ஒருவர் தன்னுனடய அறினவ சவற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தும் இடத்தில் அதில் சவற்றி சபறுவார். 

அறியாததன் ெக்தி அறிந்திருக்கும் ெக்தினயவிட ஜமலானது. 

அறியாமஜலஜய செயல்படுத்துவது என்பது ெிந்திப்பனத நிறுத்துவதாகும் அல்லது நம்முனடய 

அற்பமான எதிாினய அவனுனடய வக்கிரமான தீவிரத்தில் உயர்ந்த கண்ஜணாட்டத்தில் ொியாக 

அறிந்து சகாள்வதாகும். 

ெிந்திப்பனத நிறுத்தும்ஜபாது அகந்னத ொட்ெி புருஷனாக மாறுகிறது. 

புருஷா ஈஸ்வரனாக மாறுவதன் மூலம் அறிந்து சகாள்கிறது, ஒப்புதல் அைிக்கிறது. 

மனிதன், பிரபஞ்ெம், பிரம்மம் ஆகிய மூன்று நினலகைில் ஈஸ்வரன் வாழ்கிறார். 

சுய ஜநர்னம உணர்வு தனித்தன்னமனயப் சபறுகிறது. தனித்துவமற்ற அறினவப் பிரஜயாகிப்பது 

பிரபஞ்ெமயத்னத அைிக்கிறது. 

பரம்சபாருள் மீதான ஆர்வம் பிரம்ம பாிமாணத்னத அைிக்கிறது. 

ஜவதத்தில் சபண் இந்த ஜநாக்கத்னதப் பூர்த்தி செய்கிறாள், சதய்வீகத்துடன் காதல் ஏற்பட 

அவனுக்கு ெந்தர்ப்பத்னத உருவாக்கித் தருகிறாள்.  

இதற்கு அடுத்த ஒரு கட்டம் வாழ்வில் சதய்வீகக் காதலாகும். 

ேட இருைின் விைிப்புணர்வு. 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வு ஆழ்மனதின் விைிப்புணர்வு. 

வங்காைத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்ெம் ேட இருைின் ஜமற்பரப்பின் விைிப்புணர்வு. 

இயற்னக நாடும் அன்னிய நாட்டு ஆக்கிரமிப்பு, ேட இருைின் ொரத்தின் விைிப்புணர்வு. 

ஆன்மீக மனிதன் ேட இருைின் விைிப்புணர்வின் ஜநரடிப் பலனாவான். 

ஊைல் எதிர்ப்பு அனல ஜமல்மன ேீவியத்தில் மனிதனின் விைிப்புணர்வு. 
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டார்ெி ‘பரவாயில்னல’ என்று கூறியதும் அவனது ஆணவமும், மனதின் ஆணவத்திலிருந்து 

வீண்சபருனமதய அகற்றி, அததக் னகவிட்டு, மனம் ஒரு கருவி மட்டுஜம என்பனதப் புாிய 

னவத்தது. 

குறுகிய தீபகற்பமாக இருப்பதால் கிஜரக்க நாடு மனாீதியாக விைித்துக் சகாண்டது. அதன் கீஜை 

இருப்பது ஆன்மாவாகும். 

எல்னலயற்ற நிலப்பரப்பின் பரந்த சுதந்திரத்தில், ஆழ்மன ேடநிதல சுபீட்ெத்தில் அசமாிக்கா 

விைித்துக் சகாண்டது.  

இந்தியாவில் நிலத்தின் வினல உயருவது, ேடநினலயில் மனிதன் உயருவதன் அறிகுறியாகும். 

ேீெஸ் பிறந்த நாடான இஸ்ஜரல் இன்னமும் அதிகாரத்னதப் சபற்றுக்சகாண்டு வருகிறது, அது 

இல்லாததினால்தான் அவர் சகால்லப்பட்டார். 

குப்த ொம்ராஜ்யத்தின் பீடமாக விைங்கிய பீகார் இன்று மிகவும் பின் தங்கிய மாநிலமாக 

இருக்கிறது. 

ஜராம ொம்ராஜ்யத்தின் இருப்பிடமாக விைங்கிய இத்தாலி கடலுக்குள் மூழ்கி விடும் என்று 

அன்னன கூறியுள்ைார். 

உலக அரொங்கம் அனமக்கும் வாய்ப்னபப் சபற்ற இங்கிலாந்தும் அதன் வனைந்து சகாடுக்காத 

தன்னமயினால் நீருக்குள் மூழ்கி விடும் என்று அன்னன கூறியுள்ைார். 

நிலவின் பூமியான ெீனா இந்தியாவின் அஹிம்னெ எனும் அர்த்தமற்ற சகாள்னகக்கு அதிர்ச்ெினய 

அைித்து, அதிலிருந்து நிரந்தரமாக சவைி வரச் செய்தது. 

ஆறு மாதத்திற்கு ஜமல் ெங்கர செட்டியாரால் விருந்ஜதாம்பனலத் சதாடர முடியவில்னல. 

பகவானுக்கு எதிராக செல்வராே செட்டியார் ெதி செய்ததில் அது முடிவனடந்தது. 

மனதிற்ஜகா, அதன் நுண்ணுணர்வுக்ஜகா ‘பரவாயில்னல’ என்று கூறியனத அப்பாவித்தனம் எனப் 

புாிந்துசகாள்ை இயலாது. 

கழுனதக்கு ஆர்வம் இருந்ததும், அன்னன அனத உணர்ந்ததும் உண்னம. 

நமது ஆர்வத்தின் பலனாக அந்த விலங்னகப்ஜபால் நாம் அன்னனயிடம் வந்துள்ஜைாம். 

கடவுள் தன்னுனடய பனடப்னப அனுபவிப்பதுஜபால, வாழ்வின் உச்ெத்தில் இருந்துசகாண்டு நமது 

நினலயில் வாழ்க்னகனய நாம் அனுபவிக்க விரும்புவனத அன்னன இந்த நிமிடத்தில் நமக்கு 

அைிக்கிறார். 

மனிதன், தன்னுனடய தன்முனனப்பினால் மற்சறாருவர் பாதிக்கப்படும்சபாழுது அனத 

நிறுத்துவதில்னல. அவனுனடய தன்முனனப்பினால் அவனுக்ஜக பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் அனத 

நிறுத்துவது அவனுக்குக் கடினம். 

தன்னுணர்வுடன் இருப்பது மற்றவருக்ஜகா அல்லது தனக்ஜகா சகடுதல் ஏற்படுத்தாமல் 

இருப்பதாகும். 

மனதின் ஏற்புத் திறன். 

மனம் அதன் ஆர்வத்தின் மூலம் ஒரு ஜமனதயாகிறது; ஜமலிருந்து சபற்றுக்சகாள்ளும் சபாழுது அது 

ஒரு முனிவராகிறது, ஜதாற்றத்னதக் கடந்து புாிந்துசகாள்ளும் ஒரு முனிவராகிறது. 

அவருக்கும்கூட ேட மனம் ெம்பந்தமில்லாத அற்பத்தனமான ஜகள்விகனைக் ஜகட்கிறது. 

மனம் செயல்படும்சபாழுது சபற்றுக் சகாள்கிறது. 

எண்ணத்தின் ெக்தினய இந்தியர்கள் இைந்து விட்டனர், மற்றவர்கள் எண்ணுவது ஜபால் 

எண்ணுகின்றனர். 

ெிந்திக்கும் ஒரு இந்தியன் ஒைியின் ெமூக அனமப்பிலிருந்து சபற்றுக்சகாள்ை ஆரம்பிக்கிறான். 

வினரவாகச் ெிந்திக்கும் ஒரு அன்பர் தன்னுனடய மனதின் ஏற்புத்திறனன வினரவில் தீர்த்து 

விடுகிறார். 

அன்னனயிடமிருந்து சபற்றுக்சகாள்வது ஜமனதனய ொதாரணமானவனாக மாற்றும். 

ஒரு கருவியாக மனம் எண்ணங்கனைப் சபற்றுக்சகாள்கிறது. 

ெிந்திப்பது மனனத ஆர்வப்படச் செய்கிறது, அது சபறக்கூடிய அனனத்னதயும் அதற்கும் 

ஜமலாகவும் கீஜை வரவனைக்கிறது. 

இது மனதின் ஆன்மா- னெத்தியம்- சபற்றுக்சகாள்ைக்கூடிய அனனத்னதயும் கீஜை 

சகாண்டுவருகிறது. 

இத்தனகய மனம் இப்சபாழுது பூமியில் இல்னல. 

இது ஆர்வத்தின் அம்ெமாகும். 

பண்புகைின் மீதான ஆர்வம் ஆன்மீக ஆர்வமாகும். 

திரு கார்டினருக்குக் சகாடுக்க ஜவண்டிய பணம் முழுவனதயும் திரு சபன்னட் ஜெமித்து 

னவத்திருக்க வாழ்க்னக உதவியிருந்தால், அது ஒரு சபாிய ொதனனயாக இருந்திருக்கும். 
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அவர் சபற்றது திருப்பித் தர ஜவண்டிய அவெியமில்லாத பணம், அது எலிெசபத்திற்குப் 

சபம்பர்லினய வைங்கியது. 

எங்சகல்லாம் மனிதனுக்குக் ஜகட்பனதவிட அதிகமாகக் கினடக்கிறஜதா, அங்கு ஆன்மா உள்ைது. 

எங்சகல்லாம் அவன் ஜகட்காததும் அவனுக்குக் கினடக்கிறஜதா அங்கு ெத்திய ேீவியம் உள்ைது. 

அவருனடய குடும்பத்தினர்களுக்கு சகட்ட எண்ணம் எதுவும் இல்லாத காரணத்தினால் 

அவர்களுக்கு அதிக அைவில் பலன் கினடத்தது. 

ொர்சலட்டும், எலிெசபத்தும் குறிப்பிடும் அைவிற்கு தீவிர நல்சலண்ணம் சகாண்டவர்கள். 

சமாிடன் சகட்ட எண்ணம் சகாண்ட கிராமம் அல்ல என்பனத இது காண்பிக்கிறது. 

சகட்ட எண்ணம் உனடய கிராமமாக இருந்திருந்தால் லிடியானவக் கண்டுபிடித்திருக்க முடியாது, 

முக்கியமாக, அவளுக்குத் திருமணம் நனடசபற்றிருக்காது. 

சகட்ட எண்ணத்தின் வித்து மனிதனிடம் இருந்தால், அது அவனுக்கு எதிராகச் செயல்படும். 

அவனுனடய பிரார்த்தனன பலித்தபின், அவனிடம் இருக்கும் ஏபதா ஒன்று அதற்காக வருந்தும், 

அதற்கு ஜநசரதிரானனத தன்னுணர்ஜவாடு ஜகட்கும். 

னெத்தியத்தின் ஏற்புத் திறன் ெத்திய ேீவிய ஏற்புத் திறனாகும். 

ஆன்மீக ஏற்புத்திறன் ஒரு பிரச்ெினனயிலிருந்து நிவாரணம் அைிக்கிறது. 

ெத்தியேீவிய ஏற்புத்திறன் திருவுருமாற்றத்னதக் சகாண்டு வருகிறது. 

திரு சபன்னட்டின் குடும்பம் ெத்திய ேீவிய ஏற்புத் திறனனக் சகாண்டிருந்தது. 

லிடியா மீட்சடடுக்கப்படவில்னல, ஆனால் திருமணம் முடிக்கப்பட்டது. 

அவளுனடய இரண்டு ெஜகாதாிகளுக்குத் திருமணம் நடக்க ஜவண்டும் என்பதனால் அவள் 

திருமணம் செய்து சகாண்டாள். 

Solution is in the Problem 

பிரச்ெினனயிபலபய தீர்வு உள்ளது. 

123. “Sometimes one officer, sometimes another officer.” 

Man appears to have known all that he needed to know at the dawn of civilization. Only that he 

forgets to follow it. 

Today’s human intelligence was there in the primitive Man. 

It can be said that what Man knows in his outer life, he must now know in the inner life. 

It is to move from the physical Mind to the thinking Mind. 

The idea can be expressed as,  

1.Nature wants to manifest the embodied life of the Spirit. 

2.Nature wants to complete her journey from ignorance to knowledge. 

3.The new way of knowledge must become an ordered way of living. 

4.What a few know, must be collectively appreciated. 

5.We must not stop in the middle. 

6.Move from the finite to the infinite and still beyond to the Timeless infinite. 

Solution for Lady Arabella was in Mary whom she persecuted. 

Solution for Lydia was in Lydia. 

Solution for Jeff is in him – Let him die his natural death. Let us not energise him. 

Solution for Dantes was in love, not in revenge. 

We know all the solutions to all our problems. They are inside us. 

Solution for the problems of thought, lies in Silence. 

What the world has achieved today could have been achieved hundred or thousand years earlier. 

Anyone can achieve today the possible results of 2050, 3000, 30, 000 AD. 

It is each Man’s privilege. 

What we have achieved is the results; what we have not achieved is potential. 

The only rule for Man is ‘No rule’. 

He can choose any rule and follow it or fulfil it. 

Going inside we see the world, Shankara, Vedanta, Veda are ‘illusions’. To live the reality of those 

‘illusions’ is integral yoga. The goal of integral yoga, as Vivekananda said – each Man must acquire his 

own religion – is each can choose his own yoga and follow its scheme in Time, causality. 

Still, this too, is decided by the Supreme. 

The One thing 

There is only one thing to be known. 
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1. It is Brahman. 

2. One thing to do is surrender. 

3. What matters is to go inside. 

4. Don’t give up. 

5. See the highest in the lowest. 

6. However great, a part will not become the whole. 

7. Identification. 

8. To find the real ultimate. 

9. Opposites are one. 

10. To know oneself. 

11. The Ever Present. 

12. Infinity is Eternity. 

13. There is one more dimension of Time. 

14. Parts are wholes, even greater than the wholes. 

15. Not human, but the Divine. 

16. Beyond Bliss is delight. 

17. Force is conscious. 

18. Neither waste nor evil exists. 

19. The next step alone matters. 

20. The inside is outside. 

“ெில ெமயங்கைில் ஒரு அதிகாாி, ெில ெமயங்கைில் ஜவசறாரு அதிகாாி.” 

நாகாிகத்தின் விடியலில் மனிதன் சதாிந்துசகாள்ை ஜவண்டிய அனனத்னதயும் அறிந்திருந்தான் 

ஜபாலும். அனதப் பின்பற்ற மட்டுஜம அவன் மறந்து விடுகிறான். 

இன்னறய மனித புத்திொலித்தனம் ஆதிகால மனிதனிடம் இருந்தது. 

சவைி வாழ்க்னகயில் மனிதன் அறிந்திருப்பனத, அக வாழ்க்னகயிலும் இப்சபாழுது அவன் 

அறிந்திருக்க ஜவண்டும் என்று கூறலாம். 

இது ேட மனதிலிருந்து ெிந்திக்கும் மனதிற்கு நகருவதாகும். 

இந்தக் கருத்னத கீழ்க்கண்டவாறு சவைிப்படுத்தலாம்: 

1.ஆன்மாவின் சபாதிந்துள்ை வாழ்க்னகனய இயற்னக சவைிப்படுத்த விரும்புகிறது. 

2.அறியானமயிலிருந்து அறிவுக்குச் செல்லும் தனது பயணத்னத இயற்னக பூர்த்தி செய்ய 

விரும்புகிறது. 

3.அறிவின் புது வைி ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்னக முனறயாக மாற ஜவண்டும்.  

4.ெிலர் அறிந்திருப்பனத பலரும் அறிய ஜவண்டும். 

5.நாம் நடுவில் நிறுத்தக் கூடாது. 

6.அைவுக்குட்பட்டதிலிருந்து அனந்தத்திற்கு நகர்ந்து அதற்கு அப்பாலுள்ை காலமின்னமயின் 

அனந்தத்திற்குச் செல்ல ஜவண்டும். 

ஜலடி அரசபல்லாவிற்கானத் தீர்வு, அவைால் துன்புறுத்தப்பட்ட ஜமாியிடம் இருந்தது.  

லிடியாவிற்கான தீர்வு லிடியாவிடஜம இருந்தது. 

Jeff-ன் தீர்வு அவனிடஜம உள்ளது- அவன் இயற்னகயான மரணம் அனடயட்டும். அவனுக்கு நாம் 

சதம்பைிக்கக் கூடாது. 

டான்ஜடயின் தீர்வு காதலில் இருந்தது, பைி வாங்குவதில் அல்ல. 

நமது அனனத்து பிரச்ெினனகைின் அனனத்து தீர்வுகளும் நமக்குத் சதாியும். அனவ நம்முள்ஜைஜய 

உள்ைன. 

எண்ணத்தின் பிரச்ெினனகைின் தீர்வு சமௌனத்தில் இருக்கிறது. 

உலகம் இன்று ொதித்துள்ைனத நூறு அல்லது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜப ொதித்திருக்கலாம். 

கி.பி.2050, 3000, 30,000 ஆகியவற்றில் ொத்தியப்படக் கூடியதவகனை எவரும் இன்ஜற 

ொதிக்கலாம். 

இது ஒவ்சவாரு மனிதனின் பாக்கியமாகும். 

நாம் அனடந்தனவ பலன்கள்; நாம் அனடயாதது நம்மால் ொத்தியமாகக் கூடியனவ. 

‘எந்த விதியும் கினடயாது’ என்பஜத மனிதனின் ஒஜர விதியாகும். 

அவன் எந்த விதினயயும் ஜதர்ந்சதடுக்கலாம், பின்பற்றலாம் அல்லது நினறஜவற்றலாம். 
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உள்ஜை சென்றால் நாம் உலகத்னதக் காணலாம் என்பதும் மற்றும் ெங்கரர், ஜவதாந்தம், ஜவதம் 

ஆகியனவயும் மானய ஆகும். அந்த மானயகைின் நிதர்ெனத்தில் வாழ்வது பூரண ஜயாகமாகும். 

விஜவகானந்தர் கூறியதுஜபால் பூரண ஜயாகத்தின் இலக்கான ஒவ்சவாரு மனிதனும் அவனுனடய 

மதத்னதப் சபற ஜவண்டும் என்பது, ஒவ்சவாருவரும் அவருனடய ஜயாகத்னதத் ஜதர்ந்சதடுத்து, 

காலம் மற்றும் காரண உலகில் அதன் திட்டத்னதப் பின்பற்றுவதாகும். 

இருப்பினும், இதுவும் பிரம்மத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

ஒரு விஷயம். 

சதாிந்து சகாள்ை ஜவண்டியது ஒஜர ஒரு விஷயம்தான். 

1. அது பிரம்மன். 

2. செய்ய ஜவண்டிய ஒரு விஷயம் ெரணாகதி. 

3. உள்ஜை செல்வஜத முக்கியம். 

4. னகவிடக் கூடாது. 

5. தாழ்ந்ததில் உயர்ந்தனதக் காண ஜவண்டும். 

6. எவ்வைவுதான் உயர்ந்ததாக இருந்தாலும் பகுதி முழுனமயாகாது.  

7. அனடயாைம். 

8. உண்னமயான முடிவானனதக் கண்டு பிடிப்பது. 

9. எதிரானனவகள் ஒன்ஜற. 

10. நம்னமஜய நாம் அறிந்து சகாள்வது. 

11. என்றும் இருப்பது. 

12. அனந்தம் நிரந்தரம். 

13. காலத்தின் ஜமலும் ஒரு பாிமாணம் உள்ளது. 

14. பகுதிகள் முழுனமயானனவ, முழுனமனயவிடப் சபாியனவ. 

15. மைிதத் தன்தம அல்ல, சதய்வீகம் 

16. ஆனந்தத்திற்கு அப்பால் ஜபரானந்தம் உள்ளது. 

17. ெக்தி தன்னுணர்வுடன் இருக்கிறது. 

18. விரயம், தீனம என்பஜத இல்னல. 

19. அடுத்த படி மட்டுஜம முக்கியம். 

20. அகஜம புறம்.  

Momentary value 

அத்தருணத்தின் மதிப்பு. 

124. “As their attentions raised them in her opinion.” 

The moment is the movement of the infinity in the finite. 

All moments are dull to Man. 

All moments are moments of adventure to God. 

There is a constant exchange between the outer and the inner. 

In its equilibrium life is dull, as the life of Meryton was before the arrival of Bingley. 

There are occasions when the inner opens to the outer currents as Bingley’s choice of Jane, Wickham’s 

meeting with Elizabeth. 

On other occasions, the outer opens to the saturated inner moments, as Darcy’s arrival at Pemberley, her 

confessions of her selfish motives to Darcy at Longbourn. 

Life is a continuous ebb and flow maintaining the equilibrium. 

There are determined inner moments, as Mr. Bennet’s decision that revolutionized his world or Darcy’s 

response to her abuse. 

Freedom of noble values enveloped in indolence is attracted by the dynamism of folly creating a social 

context of living. 

Folly energetically pushes ahead till it exhausts itself. 

Obviously nothing short of the opposite results stops it. 

Dormant indolence tolerates great upheavals, but not when its values are rocked. 

Intense physical emotion embracing its goal of material reward is endorsed by life and encouraged on 

many sides till its nether darkness is touched. 

Only a supramental descent, liberating the supramental vibration in the darkness can handle it. 
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Dissipation and enjoyable self-destruction combine to construct a castle in the sand on which descends the 

reinforcing concrete fluid giving permanence to its impermanence. 

It is on that fragile foundation the social structure of sublimated aristocratic transformation is built. 

Protection 

Lydia sought no protection; the family needed it from Lydia. 

More than praying for gifts, Man often prays for protection from the crimes he willingly committed. 

Faith in Mother rises firmly more when She protects than when She gives. 

Man does need protection. It is only from himself. 

Man has a high opinion about himself. 

When he hears of ideals, he often feels his ideals are higher still. 

For one who takes to consecration, this theme is of great importance. 

Rarely his consecration reaches the perfection he aims at. 

When he does reach there and vast results issue, the first impulse should be to maintain it, to become a 

Being of gratitude, to let Mother’s will be done, not his will. 

Experience will be different. 

Mind will extend itself into expectation and imagination. 

Only Mother can protect him from it, if he prays. 

That will be the one thought he forgets. 

The urge of the Mind to go back to its old human routine will be irresistible. 

To remember to pray to Mother to protect him from himself is grace. 

Should he be able to do so, the next minute he will lapse. 

He needs protection from hostile forces, social rivalry, outer circumstances, true. 

More than all that he needs protection from himself. 

Like the waves of the sea it will recur ad infinitum. 

Something in him will be longing to rush into old ways of Mind, relax and be his own self. 

It is a vital, physical urge. 

Should it be suspended for a little while, outer results will be unbelievable. 

More unbelievable will be the returning of the old culprit, the urge! 

Mother, in deference to our long, infrequent, half-hearted prayer often offers us that protection. 

It is possible only for Her infinite Grace. 

Self-affirmation of the Spirit. 

Mrs. Bennet was ruling the roost not because the husband was ineffective, but because he refrained 

from affirming himself in the family. 

Man who is moving towards the Supramental transformation passes through Spiritual transformation. 

(pages 890-891 of The Life Divine)  

Presently the Spirit helps Mind to organise its power to seek knowledge. 

Mind that is a power of ignorance is helped by the Spirit above by its presence and influence to become an 

instrument of acquiring knowledge. 

The Mental Individual is the self-creation of the original ignorance. 

It creates an individual super normal to earth’s life, by a difficult endeavour. 

What is to be created is a normal new being who will be a permanent new way of living. 

That cannot be done by the existing circumstances. 

He says for that the triple transformation must come to pass. 

The Psychic in the subliminal must come to the surface. 

The void and Silence between Mind and Supermind should be opened, new roads of ascent and descent 

must be laid so that the Light, knowledge, power, Purity may come down into Man down to the depths of 

his body and the darkness of the subconscience. 

Sri Aurobindo calls it the crowning ascent and the transforming descent. 

Mr. Bennet decided to assert his authority, banished officers, balls. 

He took upon himself all the blame for the crisis and decided to pay for it himself, thus vindicating his 

individual honour. 

This, it is noteworthy to note, was not to be a passing phase made possible by the tragedies. 

This, he laid down, as the normal new way of living for his wife and children. 
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The free Spirit affirmed, affirmed its dynamic mastery of sovereignty free from the interference of 

the mental instrumentation. 

There was no question of Lydia or his wife either dictating or even pleading for an amendment. 

The spiritual transformation of rectifying the error of Lydia was then followed by the Supramental 

transformation of Bingley and Darcy coming into his family. 

No longer it is the fragile Mind maimed in its function, but the Spirit. 

“அவர்கைது கவனம் அவைது அபிப்பிராயத்தில் அவர்கனை உயர்த்தியதால்". 

தருணம் அைவுக்குட்பட்டதில் அனந்தத்தின் இயக்கம் ஆகும். 

எல்லாத் தருணங்களும் மனிதனுக்கு சுவாரெியமில்லாமல் உள்ளது. 

எல்லாத் தருணங்களும் இனறவனுக்கு ொகெம் மிக்க தருணங்கைாகும். 

அகம், புறம் இரண்டிற்குமினடஜய சதாடர்ந்து பாிமாற்றம் நடந்து சகாண்டிருக்கிறது. 

வாழ்க்னக அதன் ெமநினலயில், பிங்கிலி சமாிடனுக்கு வருவதற்கு முன்பு இருந்தது ஜபால், 

சுவாரெியமின்றி இருக்கிறது. 

ஜேனனப் பிங்கிலி ஜதர்ந்சதடுத்தனதப் ஜபாலவும், விக்காம் எலிெசபத்னதச் ெந்தித்தது ஜபாலவும் 

அகம், புற நீஜராட்டங்களுக்குத் திறந்துசகாள்ளும் ெந்தர்ப்பங்கள் உள்ைன. 

மற்ற ெந்தர்ப்பங்கைில், சபம்பர்லிக்கு டார்ெியின் வருனகனயப் ஜபாலவும், லாங்பர்னில் எலிெசபத் 

தன்னுனடய சுயநலமான ஜநாக்கங்கனை டார்ெியிடம் ஒப்புக் சகாள்வது ஜபாலவும், புறம் 

செறிவனடந்த அக தருணங்களுக்குத் திறந்து சகாள்கிறது. 

வாழ்க்னக, ெமநினலனயத் தக்க னவத்துக் சகாண்டிருக்கும் ஏற்ற இறக்கங்கனைக் சகாண்ட 

சதாடர்ந்த கடல் அனலனயப் ஜபான்றது. 

திரு சபன்னட்டின் உலகத்னத மாற்றி அனமத்த அவர் எடுத்த முடிவு அல்லது எலிெசபத்தின் 

நிந்தனனக்கு டார்ெி அைித்த மறுசமாைினயப்ஜபால், தீர்மானிக்கப்பட்ட அக தருணங்கள் உள்ைன.  

ஜொம்ஜபறித்தனத்தால் சூைப்பட்ட ஜமன்னமயானப் பண்புகைின் சுதந்திரம், முட்டாள்தனத்தின் 

ஆற்றலினால் கவரப்பட்டு வாழ்வின் ெமூகச் சூழதல உருவாக்குகிறது.  

மடனம, அது ஓய்ந்து ஜபாகும்வனர வலினமயுடன் முன்ஜனறுகிறது. 

எதிரான முடிவுகஜை அனதத் தடுத்து நிறுத்துகின்றன. 

செயலற்ற ஜொம்ஜபறித்தனம் சபாிய எழுச்ெிகனைச் ெகித்துக் சகாள்கிறது, ஆனால் அதன் 

பண்புகள் பாதிக்கப்படும்ஜபாது அல்ல. 

சபாருள்ாீதியான பலனின் இலக்னகத் தழுவும் தீவிர ேடநினல உணர்ச்ெி, வாழ்க்னகயால் 

அங்கீகாிக்கப்பட்டு, கீழுள்ை அதன் இருனைத் சதாடும்வனர பல பக்கங்கைிலிருந்தும் 

ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

புவியில் இறங்கிய ெத்தியேீவிய ெக்தியால் மட்டுஜம இருைில் ெத்திய ேீவிய அதிர்னவ விடுவித்து 

இதனனக் னகயாை முடியும்.  

அைிச்ொட்டியமும், சுவாரெியமான சுய அைிவும், மணலில் ஒரு ஜகாட்னடனயக் கட்டுவதற்காக 

இனணகின்றன. இதற்கு வலுவூட்டும் வனகயில் உறுதியான ெக்தி அதன் மீது இறங்கி, அதன் 

நிரந்தரமற்ற தன்னமக்கு நிரந்தரத்தன்னமனய அைிக்கிறது. 

அந்தப் பலவீனமான அடித்தைத்தில்தான், ஜமன்னமப்படுத்தப்பட்ட பிரபுத்துவ மாற்றத்தின் ெமூகக் 

கட்டனமப்பு எழுப்பப்பட்டுள்ைது.  

பாதுகாப்பு. 

லிடியா எந்தப் பாதுகாப்னபயும் நாடவில்னல; குடும்பத்திற்கு லிடியாவிடமிருந்து பாதுகாப்பு 

ஜதனவப்பட்டது.  

பலன்களுக்காகப் பிரார்த்தனன செய்வதற்கும் ஜமலாக, மனிதன் அவன் விரும்பிச் செய்த 

குற்றங்கைிலிருந்து பாதுகாத்துக் சகாள்வதற்காகஜவ சபரும்பாலும் பிரார்த்தனன செய்து 

சகாள்கிறான்.  

அன்னன மீதுள்ை நம்பிக்னக, அவர் அைிக்கும்சபாழுது இருப்பனதவிட, பாதுகாக்கும்சபாழுது 

உறுதியாக உயர்கிறது. 

மனிதனுக்குப் பாதுகாப்பு ஜதனவ. அவனுக்கு அவனிடமிருந்ஜத பாதுகாப்பு ஜதனவ. 

மனிதனுக்கு அவனனப் பற்றிய ஒரு உயர்ந்த அபிப்பிராயம் உள்ைது. 

அவன் இலட்ெியங்கனைப்பற்றிக் ஜகள்விப்படும்சபாழுது, அவனுனடய இலட்ெியங்கள் அவற்னற 

விட ஜமலும் உயர்ந்தனவ என்று சபரும்பாலும் நினனக்கிறான். 

ெமர்ப்பணத்னத ஜமற்சகாள்ளும் ஒருவருக்கு இந்தக் கருப்சபாருள் மிகவும் முக்கியமானதாகும். 

அவனது ெமர்ப்பணம் அவன் அனடய நினனக்கும் பூரணத்துவத்னத அாிதாகஜவ அனடகிறது. 
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அவன் அனத அனடந்து சபாிய பலன்கனைப் சபறும்ஜபாது, அனதத் தக்க னவத்துக் சகாள்வதும், 

நன்றியுள்ை ேீவனாக மாறுவதும், அவனுனடய விருப்பத்னத அனுமதிக்காமல் அன்னனயின் 

விருப்பத்னத அனுமதிப்பதுஜம முதல் உந்துதலாக இருக்க ஜவண்டும். 

அனுபவம் வித்தியாெமாக இருக்கும். 

மனம் எதிர்பார்க்கும், கற்பனன செய்யும். 

அவன் பிரார்த்தனன செய்தால், அன்னனயால் மட்டுஜம அவனன அதிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும். 

அதுஜவ அவன் மறக்கும் ஒரு எண்ணமாக இருக்கும். 

தனது பனைய மனித பைக்கத்திற்கு திரும்புவதற்கான மனதின் உந்துதல் தவிர்க்க முடியாததாக 

இருக்கும். 

தன்னன தன்னிடமிருந்ஜத பாதுகாத்துக்சகாள்ை அன்னனயிடம் பிரார்த்தனன செய்வதற்கு 

நினனவு சகாள்வஜத அருைாகும். 

அவனால் அவ்வாறு செய்ய முடிந்தால் அடுத்த நிமிடம் அவன் அனத மறந்து விடுவான். 

தீய ெக்திகள், ெமூகப் பனக மற்றும் புறச் சூைல்கைிலிருந்து அவனுக்குப் பாதுகாப்பு ஜவண்டும் 

என்பது உண்னம. 

எல்லாவற்றுக்கும் ஜமலாக அவனிடமிருந்ஜத அவனுக்குப் பாதுகாப்பு ஜவண்டும். 

ெமுத்திர அனலகள்ஜபால் அது மீண்டும் மீண்டும் முடிவில்லாமல் எழும். 

அவனுள் இருக்கும் ஏஜதா ஒன்று மனதின் பனைய பைக்கங்களுக்குச் செல்வதற்கு ஏங்கும், 

ஓய்சவடுத்து, அவன் அவனாகஜவ இருப்பனத விரும்பும். 

இது உணர்வு மற்றும் உடல்ாீதியான ஆனெயாகும். 

இனதச் ெற்று ஜநரத்திற்கு நிறுத்தி னவத்தால், சவைிப் பலன்கள் நம்ப முடியாதனவயாக இருக்கும். 

பனைய குற்றவாைியான உந்துதல் மீண்டும் எழுவது ஜமலும் நம்ப முடியாததாக இருக்கும். 

அனர மனஜதாடு எப்சபாழுதாவது செய்யப்படும் நமது நீண்ட பிரார்த்தனனக்கு அன்னன 

சபரும்பாலும் அந்தப் பாதுகாப்னப அைிக்கிறார். 

அன்னனயின் அைவற்ற அருளுக்கு மட்டுஜம இது ொத்தியமாகும். 

ஆன்மாவின் சுய உறுதிப்பாடு. 

திருமதி சபன்னட் அதிகாரம் செய்து சகாண்டிருந்தது கணவன் செயலற்று இருந்ததால் அல்ல, 

அவர் குடும்பப் சபாறுப்னப எடுத்துக் சகாள்ைவில்னல என்பதனால்தான்.  

ெத்திய ேீவிய திருவுருமாற்றத்னத ஜநாக்கிச் செல்பவர் ஆன்மீகத் திருவுருமாற்றத்னதக் கடந்து 

செல்கிறார்.(pages 890-891 of The Life Divine)  

அறினவ நாடுவதற்கு அதன் ெக்தினய முனறப்படுத்த தற்சபாழுது ஆன்மா மனதிற்கு உதவுகிறது. 

அறியானமயின் ஒரு ெக்தியான மனம், அறினவப் சபறுவதற்கான ஒரு கருவியாக மாறுவதற்காக 

ஜமலிருக்கும் ஆன்மா உதவுகிறது. 

மனதாலான மனிதன் ஆரம்ப அறியானமயின் சுய பனடப்பாவான்.  

ஒரு கடினமான முயற்ெியின் மூலம், உலக வாழ்க்னகக்கு ஜவண்டிய ெிறந்த ொதாரண மனிதனன 

இது உருவாக்குகிறது.  

உருவாக்கப்பட ஜவண்டியது ஒரு நிரந்தரமான புதிய வாழ்க்னக முனறயாக இருக்கப்ஜபாகும் ஒரு 

ொதாரண புதிய ேீவஜனயாகும். 

தற்சபாழுது நிலவும் சூைலால் அனதச் செய்ய முடியாது. 

அதற்கு மூன்று திருவுருமாற்றங்கள் நினறஜவற ஜவண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார். 

அடிமனதில் இருக்கும் னெத்தியம் ஜமற்பரப்பிற்கு வர ஜவண்டும். 

மனதிற்கும், ெத்தியேீவிய மனதிற்கும் இனடஜய இருக்கும் சவற்றிடமும், சமௌனமும் 

திறக்கப்பட்டு, ஒைி, அறிவு, ெக்தி, தூய்னம ஆகியனவ மனிதனின் உடலின் ஆைத்திற்கும், 

ஆழ்மனதின் இருளுக்குள்ளும் இறங்குவதற்காக ஏற்றம் மற்றும் இறக்கத்திற்கான புதிய பானதகள் 

இடப்பட ஜவண்டும்.  

இனத ஸ்ரீ அரவிந்தர் மகுடம் சூட்டும் ஏற்றம் என்றும் திருவுருமாறும் இறக்கம் என்றும் 

அனைக்கிறார். 

திரு சபன்னட் தன்னுனடய அதிகாரத்னத வலியுறுத்தத் தீர்மானித்தார், அதிகாாிகனையும் 

நடனங்கனையும் புறக்கணித்தார். 

சநருக்கடிக்கானஅனனத்து பைிகனையும் தாஜன ஏற்றுக்சகாண்டு, தாஜன பணத்னதக் சகாடுக்கத் 

தீர்மானம் செய்ததன் மூலம், தன்னுனடய சகௌரவத்னதக் காப்பாற்றிக் சகாண்டார். 

இது துயரங்கைால் ொத்தியமான கடந்து ஜபாகும் ஒரு நினலயாக இருக்கக் கூடாது என்பது 

கவனிக்கப்படத்தக்கது. 
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இனத தன்னுனடய மனனவி மற்றும் குைந்னதகளுக்கு ஒரு ொதாரணமான புதிய வாழ்க்னக 

முனறயாக அவர் மாற்றி அனமத்தார். 

மனதின் குறுக்கீடு எதுவும் இல்லாமல் சுதந்திர ஆன்மா ஆற்றலுடன் சபற்ற அதன் உாினமனய 

உறுதி செய்தது.  

லிடியாஜவா அல்லது அவரது மனனவிஜயா அவற்னற மாற்றுவதற்காகக் கட்டனையிடுவது, 

ஜகாாிக்னக விடுவது என்ற ஜபச்ெிற்ஜக அங்கு இடமில்னல. 

லிடியாவின் தவற்றினனச் ொி செய்த ஆன்மீகத் திருவுருமாற்றத்னதத் சதாடர்ந்து பிங்கிலி மற்றும் 

டார்ெி அக்குடும்பத்திற்குள் நுனைந்த ெத்தியேீவிய திருவுருமாற்றம் நிகழ்ந்தது. 

பலவீனமான மனம் இனியும் அதன் செயல்பாட்டில் முடங்கி இருக்கவில்னல, ஆன்மாதான் 

அவ்வாறு உள்ைது. 

125. “Her affections had been constantly fluctuating.” 

Constantly fluctuating affections, mental vacillations and physically unorganized energies are 

similar. 

The soul inside is other and greater than all these expressions. 

It is of the Brahman, enjoys intensive Unity. (page 45 The Life Divine) 

Mind is a dividing instrument, which unites the divided parts to preserve its original unity. Hence the 

fluctuation. 

The intense Unity He speaks of includes multiplicity as well as unity. 

I would like to know in what sense it is intense. 

Temperamental sensitivities, power of human choice, the infinite potential of the human being are, 

when seen in any act, a revelation of the Divine. 

Of all the work, the inner work is the thing. 

One can accomplish anything outside by inner work. 

Something greater than that inner work, on the analogy of the birth of the spiritual Man, is to extend that 

power to another. 

The intensive unity is that which has such a power in potential beyond what the concept of unity that is the 

opposite of multiplicity implies. 

Good and Evil are united by that intensive unity into one substance. 

Those who have dissipated out of marriage and later inside the institution of marriage, when the physical 

urge subsides, discover the sweetness of vital affection. 

Hence wedding at the age of ninety or after. 

A website where people above sixty or eighty share their experience of marriage, will be a great education 

of teenage children who really look for knowledge in that domain. 

Affection is based on loyalty and confidence. 

The purity of affection is determined by the purity of the physical. 

The gradation of falsehood, evil, ugly, the unseemly graphically expresses the above truth. 

To physically enjoy without the endorsement of the vital affection is falsehood. It can mature into ugliness. 

The unseemly is the human spectacle that enjoys it. 

Generosity  

Elizabeth was subconsciously offended by the selfless magnanimous generosity of Darcy’s service. He 

never wanted it be known. 

Generosity is magnanimous, noble. 

It is the product of power and joy. 

Power likes to possess. 

Joy instinctively, obviously, rather selflessly expands. 

Joy, a vibration of Ananda, expanding the possessive power in its effort to transform, is generosity. 

Man is small; he can be small enough in his organisation to be offended by the presence of such 

generosity. 

Such meanness of Mrs. Bennet in her regretted her letting Darcy know of the elopement after she was 

married. 

An ostracized mechanic was affectionately supported by an auto driver. 

The mechanic rose in wealth and status, built a big house for which கிரகப்பிரஜவெம் was in the offing. 

The auto driver’s wife noticed they were not invited and complained. 
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The mechanic has built the house for him and the driver. 

The driver’s wife was offended by the selfless generosity of the mechanic. 

Such people go beyond, trap generous people into their fold and gloat over their triumph. 

I am unable to think of a lower behavior among people in organised communities. 

Woe unto the Man who gets such a wife unless he takes to yoga. 

One can celebrate the day when his friends violate him in friendship. 

Human nature cannot gloat over it when it is done in mean triumph. 

Mother can rescue even that Man, if he brings himself to get over the vibration of complaining of it. 

Jeff is one of that type. 

.Wickham was attractive to all the girls not because he was attractive, but this meanness of his by its 

intensity attracted the original sources in humanity. 

Such smallness can accomplish more by its strength and structure 

Aspiration is inner. 

Mind responding to outer stimuli is desire. 

Aspiration comes from inside. It is the psychic intimation to the surface. 

Darcy’s coming a day early and Lizzy’s desire to become the mistress of Pemberley go together. 

Still her subconscious decision becoming surface desire claims precedence over Darcy’s conscious desire 

for her. 

In my view, it is she who brought him there. 

Hers is the aspiration, his is the response. 

Aspiration is the indication of the active psychic behind the veil. 

The psychic vision is the closest to us of how God enjoys. 

God enjoys the emerging harmony from the conflicting contradictions. 

Contradictions in the physical, conflicts in the Vital, compromise in the Mental and harmony in the 

Supermind is the apparent gradations. 

The Supermind harmonises the individual, universal and the transcendental. 

The evolution of the supramental Being is followed by the evolution of Anandamaya being, Chinmaya 

being and Sat Purusha. 

God enjoys all the time, from the beginning of involution to the end of evolution. 

Enjoyment issues out of division giving way to unity, inertia becoming energy, ignorance changing into 

knowledge. 

Contradiction becomes harmony through conflict and compromise. 

The supreme discovery is to know how consciousness in the evolution became superconscient. 

In the involution Being becoming Self conscious, consciousness experiencing itself and in the evolution 

Consciousness giving up the privilege of experience, Being satisfied with his existence not seeking 

conscious existence are stages of universal, transcendental enjoyment. 

A poet’s enjoyment is of the emotional Mind. 

An explorer enjoys the thrill of physical adventure. 

Copernicus emerged out of vital superstition into mathematical conception of Mind. It is the enjoyment of 

the genius. 

A baby explores the environment by his senses and smiles, often blissfully involuntarily. 

Enjoyment is the experience of moving up or down. 

“அவளுனடய விருப்பங்கள் சதாடர்ந்து மாறிக்சகாண்ஜட இருந்தன.” 

சதாடர்ந்து மாறிக்சகாண்டிருக்கும் விருப்பங்கள், மனம் ஊெலாடுவது, ேடாீதியான 

முனறப்படுத்தப்படாத ெக்திகள் ஆகியனவ ஒஜர மாதிாியானனவ. 

அகத்திலிருக்கும் ஆன்மா இந்த அனனத்து சவைிப்பாடுகைிருந்தும் ஜவறுபட்டனவ, ஜமலானனவ. 

இது பிரம்மனுக்குாியது, தீவிர ஒற்றுனமனய மகிழ்ச்ெியாக அனுபவிக்கிறது.(page 45 The Life 

Divine) 

மனம் ஒரு பிாிக்கும் கருவி, அதன் ஆரம்ப ஒற்றுனமனயப் பாதுகாக்க அது பிாிந்துள்ை பாகங்கனை 

இனணக்கிறது. அதனால் இந்த மாற்றம் நிகழ்கிறது. 

பகவான் கூறும் தீவிர ஒற்றுனம, சபருக்கம் - ஒற்றுனம இரண்னடயும் உள்ைடக்கியது.  

எந்த விதத்தில் இது தீவிரம் என்பது நமக்குத் சதாிய ஜவண்டும். 
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மனவுணர்வின் நுண்ணுணர்வுகள், மனித விருப்பத்தின் ெக்தி, மனிதனின் அைவற்ற செயல்திறன் 

ஆகியவற்னற எந்த ஒரு செயலில் காணும் சபாழுது, அதவ சதய்வீக சவைிப்பாடாக உள்ைை.  

எல்லா ஜவனலகைிலும் அக ஜவனலஜய முக்கியமானது. 

அக ஜவனலயினால் ஒருவர் எந்த புற ஜவனலனயயும் ொதிக்கலாம். 

அந்த அக ஜவனலனயவிட உயர்ந்த ஒன்று, ஆன்மீக மனிதனின் பிறப்பின் ஒப்புவனமயின் 

அடிப்பனடயில் அந்த ெக்தினய இன்சனாருவருக்கு விாிவுபடுத்துவதாகும்.  

தீவிர ஒற்றுனம என்னசவனில், சபருக்கத்தின் ஜநசரதிரானதாக விைங்கும் ஒற்றுனமயின் கருத்து 

எததக் குறிக்கிறது என்பனதத் தாண்டி, இத்தனகய ெக்தினய வித்தாகக் சகாண்டிருக்கிறது.  

நல்லதும் சகட்டதும் அந்தத் தீவிர ஒற்றுனமயின் மூலம் ஒன்றாக இனணக்கப்படுகின்றன. 

திருமணத்திற்கு சவைிஜயயும், பின்னர் திருமணத்தினுள்ளும் தங்கனை ஈடுபடுத்திக்சகாண்டவர்கள் 

உடல் உந்துதல் மனறயும்சபாழுது உணர்வுாீதியான பாெத்தின் இனினமனயக் கண்டுபிடிப்பர். 

அதனால்தான் சதாண்ணூறு வயதிலும் அதற்குப் பிறகும் கூட ெிலர் திருமணம் 

செய்துசகாள்கின்றனர். 

அறுபது அல்லது எண்பது வயதானவர்கள் தங்கைது திருமண வாழ்வின் அனுபவங்கனைப் 

பகிர்ந்துசகாள்ளும் ஒரு சபாது வனலத்தைம் இருந்தால், அந்த வரம்பினில் விஷயத்னதத் ஜதடும் 

இைம் வயதினருக்கு அது ஒரு சபாிய படிப்பினனயாக இருக்கும்.  

அன்பு, விஸ்வாெம் மற்றும் நம்பிக்னகயின் அடிப்பனடயில் உள்ைது. 

அன்பின் தூய்னம உடலின் தூய்னமயால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. 

சபாய்னம, தீனம, அெிங்கம், அருவருப்பு ஆகியனவ படிப்படியாக ஜமற்கூறிய உண்னமனய 

சவைிப்படுத்துகின்றன. 

உணர்வுாீதியான பாெம் இல்லாமல் உடல்ாீதியாக அனுபவிப்பது சபாய்னமயாகும். இது 

அைகற்றதாக மாறலாம். 

அருவருப்பு என்பது அனத அனுபவிக்கும் மனித நினலயாகும். 

தாராை குணம். 

சபருந்தன்னமயான சுயநலமற்ற தாராை குணத்தினால் டார்ெி செய்த உதவியின் மூலம் எலிெசபத் 

ஆழ்மனதில் பாதிக்கப்பட்டாள். அது சவைிஜய சதாியக்கூடாது என்று அவன் விரும்பினான். 

தாராை குணம் சபருந்தன்னமயானது, ஜமன்னமயானது.  

இது ெக்தி மற்றும் ெந்ஜதாஷத்தின் சவைிப்பாடாகும். 

ெக்தி உனடனமயாக்கிக்சகாள்ை விரும்புகிறது. 

ெந்ஜதாஷம், உள்ளுணர்ஜவாடு சவைிப்பனடயாகச் சுயநலமின்றி விாிவனடகிறது. 

ஆனந்தத்தின் ஒரு அதிர்வான ெந்ஜதாஷம் திருவுருமாறுவதற்கான அதன் முயற்ெியில் 

உனடனமயாக்கிக்சகாள்ளும் ெக்தினய விாிவனடயச் செய்வது, தாராை குணமாகும். 

மனிதன் ெிறியவன், இத்தனகய தாராை குணத்தின் மூலம் பாதிப்பனடயும் அைவிற்கு அவன் 

அவனது அனமப்பில் ெிறியவனாக இருக்கலாம்.  

திருமதி சபன்னட்டிடம் இருந்த அவைது ெின்னத்தனம், லிடியாவின் திருமணத்திற்குப் பிறகு, அவள் 

ஓடிப்ஜபான விஷயம் டார்ெி அறிந்தனதக் குறித்து வருத்தம் அனடந்தது. 

ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு சமக்கானிக்னக ஒரு ஆட்ஜடா ஓட்டுனர் பாெத்துடன் ஆதாித்து வந்தார். 

சமக்கானிக் செல்வத்திலும் அந்தஸ்திலும் உயர்ந்தார், சபாிய வீடு கட்டினார், கிரகப்பிரஜவெம் 

நடக்கவிருந்தது. 

ஆட்ஜடா ஓட்டுனாின் மனனவி தங்கனை அதற்கு அனைக்காததற்குக் குனற கூறினாள். 

சமக்கானிக் தனக்கும், ஆட்ஜடா ஓட்டுைருக்குமாகச் ஜெர்த்து வீடு கட்டி இருந்தார். 

சமக்கானிக்கின் சுயநலமற்ற சபருந்தன்னமயினால் ஓட்டுனாின் மனனவி புண்படுத்தப்பட்டாள். 

இத்தனகய மனிதர்கள் அதற்கு அப்பால் சென்று, அவர்கைது பிடியில் 

சபருந்தன்னமயானவர்கனைச் ெிக்க னவத்து, தங்கைது சவற்றினய நினனத்துப் சபருமிதம் 

சகாள்வர். 

முனறப்படுத்தப்பட்ட ெமுதாய மக்கைினடஜய தாழ்ந்த நடத்னதனயப்பற்றி நினனத்துப் பார்க்க 

முடியவில்னல. 

இத்தனகய ஒரு மனனவினய அனடந்த மனிதன் ஜயாகத்னத ஜமற்சகாண்டாலன்றி, அவனது நினல 

பாிதாபத்திற்குாியது. 

நட்பில் அவனது நண்பர்கள் அவனன மீறும் நானை அவன் சகாண்டாடலாம்.  

இது அற்பமான சவற்றியாக இருக்கும்சபாழுது, மனித சுபாவம் இனத நினனத்துச் ெந்ஜதாஷப்பட 

முடியாது. 
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அவரால் இனதப்பற்றிக் குனறகூறாமல் இருக்க முடிந்தால் அவனரயும்கூட அன்னனயால் மீட்க 

முடியும். 

சேஃப் இந்த வனகனயச் ஜெர்ந்த ஒருவன். 

விக்காம் கவர்ச்ெியாக இருந்ததால் அவன் சபண்கள் அனனவராலும் ஈர்க்கப்படவில்னல, ஆைால் 

அவனது இந்த ெின்னத்தனம் அதன் தீவிரத்தினால் மனித குலத்தின் ஆரம்ப ஊற்றுக்கனை ஈர்த்தது. 

இத்தனகய ெின்னத்தனம் அதன் வலினம மற்றும் கட்டனமப்பினால் அதிக அைவில் ொதிக்கும். 

ஆர்வம் அகத்தில் உள்ைது. 

புறத் தூண்டுதலுக்கு மனம் பதிலைிப்பது ஆனெ ஆகும். 

ஆர்வம் உள்பள இருந்து வருகிறது. ஜமல்மனதிற்கு னெத்தியம் அைிக்கும் தகவலாகும் இது. 

டார்ெி ஒரு நாள் முன்னதாகஜவ வருவதும், எலிெசபத் சபம்பர்லிக்கு எேமானி ஆக 

ஆனெப்படுவதும் ஒன்ஜற. 

இருப்பினும், அவைது ஆழ்மன முடிவு ஜமல் மன ஆனெயாக மாறுவது, டார்ெி தன்னினனவுடன் 

அவள் மீது ஆனெப்படுவனத விட முக்கியமானது. 

எனது கணிப்பில் அவள்தான் அவனன அங்கு வரச் செய்தாள். 

ஆர்வம் அவளுனடயது, பதில் அவனுனடயது. 

ஆர்வம் தினரக்குப் பின்னால் னெத்தியம் சுறுசுறுப்பாக இயங்குவனதக் குறிக்கிறது. 

இனறவன் எவ்வாறு மகிழ்வுடன் அனுபவிக்கிறார் என்பனத நமக்கு சதாிவிப்பது நமக்கு மிக 

சநருக்கமாக உள்ை னெத்தியப் பார்னவயாகும்.  

முரண்பட்ட முரண்பாடுகைிலிருந்து சவைிவரும் சுமுகத்னத இனறவன் மகிழ்வுடன் 

அனுபவிக்கிறான். 

ேடநினலயில் முரண்பாடுகள், உணர்வில் முரண், மனதில் ெமரெம், ெத்திய ேீவியத்தில் சுமுகம் 

ஆகியனவ வாினெக்கிரமங்கள் ஆகும். 

ெத்திய ேீவியம் மனிதன், பிரபஞ்ெம், பிரம்மம் மூன்னறயும் இனெய னவக்கிறது. 

ெத்திய ேீவனின் பாிணாமத்னதப் பின் சதாடருவது ஆனந்தமய ேீவன், ெின்மய ேீவன் மற்றும் ெத் 

புருஷனின் பாிமாணம் ஆகும். 

ெிருஷ்டியில் சதாடங்கி பாிணாமத்தின் முடிவுவனர இனறவன் எல்லா ஜநரமும் ெந்ஜதாஷமாக 

அனுபவிக்கிறார்.  

பிாிவினன ஒற்றுனமயாகவும், மந்த நினல ஆற்றலாகவும், அறியானம அறிவாகவும் மாறுவது 

ெந்ஜதாஷத்னத அைிக்கிறது.  

முரண் மற்றும் ெமரெத்தின் மூலம் முரண்பாடு சுமுகமாக மாறுகிறது. 

பாிணாமத்தில் ேீவியம் எவ்வாறு பிரம்மமாக மாறியது என்பனத அறிவஜத உயர்ந்த 

கண்டுபிடிப்பாகும். 

ெிருஷ்டியில் ேீவன் தன்னினனவு சபறுவது, ேீவியம் தன்னனஜய அனுபவித்துக்சகாள்வது, 

பாிணாமத்தில் ேீவியம் அனுபவத்தின் உாினமனயக் னக விடுவது, தன்னினனவுடன் கூடிய 

வாழ்னவ நாடாமல் தனது வாழ்னவக் குறித்து ேீவன் திருப்தி அனடவது ஆகியனவ உலகைாவிய, 

அனனத்னதயும் கடந்த ெந்ஜதாஷத்தின் பல்ஜவறு கட்டங்கைாகும். 

ஒரு கவிஞர் அனுபவிப்பது உணர்ச்ெிபூர்வமான மனனதச் ொர்ந்தது. 

ஒரு ஆய்வாைர் ேடநினல ொகெத்தின் ெிலிர்ப்னப அனுபவிக்கிறார். 

ஜகாபர்னிகஸ் உணர்வின் மூடநம்பிக்னகயிலிருந்து சவைிப்பட்டு மனதின் கணிதாீதியான 

கருத்திற்குள் நுனைந்தார். இது ஜமனதயின் ெந்ஜதாஷம் ஆகும்.  

ஒரு குைந்னத சபரும்பாலும் ஆனந்தமாக தன்னிச்னெயாக, தன்னுனடய புலன்கள் மற்றும் 

புன்னனகயின் மூலம் சுற்றுப்புறச் சூழ்நினலனய ஆராய்கிறது.  

ஜமல் ஜநாக்கி அல்லது கீழ் ஜநாக்கிச் செல்வதன் அனுபவஜம ெந்ஜதாஷம் ஆகும். 

Sacred facts. 

புனிதமான உண்னமகள். 

126. “But never without an object.” 

Lydia is outside the society, even she is outside existence to some extent. 

For us, who are concerned to know, facts are of prime importance. 

To Mrs. Bennet who felt like going to Brighton with all the family, after the elopement there are no valid 

facts, as she flies in the face of facts. 

The Mental Man is reasonable; reason is based on facts. 

Capacity to acquire facts, unvarnished facts, divorced from impressions is the first qualification to be 

reasonable. 
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Obviously Lizzy did not get FACTS from Wickham. 

The greatest evolutionary fact is the Mental Man is not yet born. The vital Man prevails in all essential 

facets of life. 

Sherlock Holmes drew attention to this and lays the greatest importance on this. 

The Truth, apart from human impression, is the complexity of life and its resourcefulness make it 

extremely difficult to arrive at FACTS. 

The most extreme instance of this distortion is, the borrower remembers, believes with intense sincere 

conviction that it is he who lent the Money! 

Memory, aided by live imagination will play false. 

Hence the importance of written records witnessed by a third party. 

There are about half a dozen human behaviours – failures – that reinforce this belief. 

Capacity to fully mistake one’s own imagination for what happened. 

To trust reported facts as actual facts. 

The wildest tragedy is the power of circumstantial evidence. 

Collecting facts contrary to one’s preference is moonshine. 

One’s basic social beliefs effectively will distort observed facts, much more so studied facts. 

Gandhiji was led to declare that a clique in Madras worked against Rajaji while Rajaji was severely alone. 

Nehru’s faith in China. 

Churchill’s belief in the tiny party of Congress. 

Perceval Spear’s ‘fog of Indian philosophy’. 

Manners giving the reward of international fame. 

One who betrayed the cause of freedom becoming the Indian President. 

Not Moksha, but Transformation. 

What Darcy sought was not marriage, but the love of a girl who is worth loving. 

Marriage is a social goal, very desirable for one in society, not easily attainable for every girl, not 

attainable as a desirable one for Men. 

Not all Men or women are capable of love. 

It is true that affection, attachment are popular. 

Usually it is infatuation which is vital or a passing fancy. 

Romance and love are of the soul, at least of the idealist Mind. 

The chapter Triple Transformation begins with Not moksha, but transformation. 

Moksha is a goal, attainable by a Himalayan tapas. 

One prepares for it over several births. 

Transformation is not the next step to moksha. 

Moksha is like a degree whereas transformation is like genius. 

It is not a gap between them, but a gulf. 

Spiritual tradition in the world, has not known the concept of Transformation. 

Moksha is the goal of the individual; transformation is the goal of Nature. The Individual seeks it in 

nature. 

One is liberation of Spirit, the other is the evolution of Spirit, that is, Manomaya Purusha evolves into 

Vigyanamaya Purusha. Also Force evolves into consciousness, Matter into Spirit, Mind into Supermind. 

To shift from moksha to transformation is itself an evolutionary view. 

Sri Aurobindo arrived at it by realising that God did not create the world, but God became the world. 

Only he who sees the world and its objects as God can arrive at such a hypothesis. 

It is the first occasion of Supermind rearing its head in him. 

Vivekananda realised that not when he was on earth, but in the subtle plane, as one has greater knowledge 

in the subtle body. 

In a small sense that is not a direct representation, subtle knowledge is like theory while knowledge in the 

body is like the practice. 

What is not evident in the doing may be evident in the thinking. 

What is not evident in routine life will be evident in a crisis. 

Psychic coming to the surface. 
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Mrs. Bennet is organised physical with full vital energy. 

In her husband, Jane, and Lizzy, the Mind is active on the surface. 

The psychic is veiled, buried down below in the subliminal. 

Sri Aurobindo says the psychic is a pure plane. 

It is the essence of the Mental, Vital, physical experience. 

It is the inner Spirit evolving and emerging on the surface. 

As it is unable to surface, it sends its influence to the surface. 

It comes as an appreciation of Truth, Beauty, Good, etc. 

One who has such a sense is known to be one with a soul. 

All other parts of ours are mutable as well as perishable. 

Man exists by the psychic and persists only by the psychic. (page 891 The Life Divine) 

The Psychic contains all that it manifests. 

It is not contained or limited by what it manifests or contains. 

Spiritual experience faces grave dangers from the surfacing of the impurities, turbidities, rigidities along 

with the psychic. 

The form and action of the psychic are self-contained and protected. 

Full emergence of the psychic removes any possible danger. 

Till then one must be under a master who has mastered these things. 

He will be able to guide the disciple safely. 

Still, the danger lurks if there is any lapse in the rigour of the discipline. 

The supramental principle is buried in Matter, to be exact in material existence. 

Even Overmental descent cannot handle the resistance of the inconscient. 

As the Vedas speak of the unbaked jar, the human receptacles will grievously give way if the descent takes 

place too soon. 

Of course, a rift in the lid will be an invasion of the infinite. 

These are not transformations that can be brought about by the aspiration from below. 

Only a descent can release that aspiration safely. 

It is the French Revolution, Darcy’s decision for transformation. 

Mr. Bennet’s decision of honour that made the unbaked jar of Longbourn survive the vast descent of 

Prosperity.  

“ஆனால் ஒருஜபாதும் எந்தவித ஒரு பநாக்கமும் இல்லாமல்.” 

லிடியா ெமூகத்திற்கு சவைிஜய இருக்கிறாள், அவள் ஓரைவிற்கு வாழ்விற்கும் சவைிஜயயும் 

இருக்கிறாள். 

சதாிந்துசகாள்ை பவண்டும் என்ற அக்கனற உள்ை நமக்கு விஷயங்கள் மிகவும் முக்கியமானனவ. 

குடும்பத்துடன் பினரட்டனுக்குச் செல்ல விரும்பிய திருமதி சபன்னட்டிற்கு, ஓடிப்ஜபான 

நிகழ்வுக்குப் பிறகு ொியான விஷயங்கள் எதுவும் இல்னல, ஏசனனில் அவள் அவற்னற நம்பிஜய 

இருக்கிறாள்.  

மனதாலான மனிதன் நியாயமானவன்; நியாயம், உண்னமகனை அடிப்பனடயாகக் சகாண்டது. 

உண்னமகனை, அப்பட்டமான உண்னமகனை, அபிப்பிராயங்கைற்ற உண்னமகனைப் சபறும் 

திறன் நியாயமாக இருப்பதற்குாிய முதல் தகுதி ஆகும்.  

விக்காமிடமிருந்து எலிெசபத் உண்னமகனைப் சபறவில்னல என்பது சவைிப்பனட. 

மனதாலான மனிதன் இன்னமும் பிறக்கவில்னல என்பஜத மிகப் சபாிய பாிணாம உண்னம ஆகும். 

உணர்வாலான மனிதன் வாழ்வின் எல்லா முக்கிய அம்ெங்கைிலும் முன்னினல வகிக்கிறான்.  

சஷர்லாக் ஜஹாம்ஸ் இதன் மீதான கவனத்னத ஈர்த்தார், இதற்கு மிகப் சபாிய 

முக்கியத்துவத்னதயும் அைிக்கிறார். 

மனித உணர்வுகளுக்கும் ஜமலாக உண்னம வாழ்வின் ெிக்கலான விஷயமாகும், மற்றும் அதன் 

வைம் உண்னமகனை அறிந்துசகாள்வனத மிகவும் கடினமாக்குகிறது.  

கடன் வாங்கியவர், தான்தான் பணம் கடன் சகாடுத்திருப்பதாக தீவிரமாக நினனவில் சகாண்டு, 

ெிரத்னதயாக திடமாக நம்புவது இந்தச் ெினதவின் மிகவும் தீவிரமான நிகழ்வாகும்.  

ஞாபகம் ேீவனுள்ை கற்பனனயின் துனணயுடன் சபாய்யாக நடந்துசகாள்ளும். 

இதுஜவ எழுதப்பட்ட பதிவுகைில் மூன்றாம் தரப்பினர் ொட்ெிக் னகசயழுத்து இடுவதன் 

முக்கியத்துவம் ஆகும். 

இந்த நம்பிக்னகனய வலுப்படுத்தும்- ஜதால்விகள் -இரண்டு டேன் மனித நடத்னதகள் உள்ைன. 
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என்ன நடந்தது என்பதற்கு ஒருவரது கற்பனனனயத் தவறாக நினனப்பது.  

கூறப்பட்ட செய்திகனை உண்னமயான செய்திகள் என நம்புவது. 

சூழ்நினல ஆதாரத்தின் ெக்திஜய மிகவும் வருத்தத்திற்குாிய விஷயம். 

ஒருவரது விருப்பத்திற்கு எதிராக உண்னமகனைச் ஜெகாிப்பது வீண். 

ஒருவரது அடிப்பனட ெமூக நம்பிக்னககள் கவனிக்கபட்ட உண்னமகனைத் திறம்பட ெினதக்கும், 

ஆய்வு செய்யப்பட்ட உண்னமகனை ஜமலும் ெினதக்கும். 

இராோேி மதராெில் தன்னந்தனியாக இருந்தஜபாது, அவருக்கு எதிராக ஒரு குழு செயல்பட்டதாக 

அறிவிக்க காந்திேி வைி நடத்தப்பட்டார். 

ெீனாவின் மீது ஜநருவுக்கு இருந்த நம்பிக்னக. 

ெிறிய கட்ெியான காங்கிரஸ் மீது ெர்ச்ெிலுக்கு இருந்த நம்பிக்னக. 

Perceval Spear-ன் ‘இந்திய தத்துவத்தின் மூடுபனி”. 

நடத்னத ெர்வஜதெ புகனை சவகுமதியாக அைிப்பது. 

இந்திய சுதந்திரத்திற்குத் துஜராகம் இனைத்த ஒருவர் இந்திய ேனாதிபதியாவது. 

ஜமாக்ஷம் அல்ல, திருவுருமாற்றம். 

டார்ெி நாடியது திருமணத்னத அல்ல, காதலிக்கத் தகுதி உனடய ஒரு சபண்ணின் காதனலஜய 

நாடினான். 

திருமணம் ஒரு ெமூக இலக்காகும், ெமூகத்தில் இருக்கும் ஒருவர் மிகவும் விரும்புவது, ஒவ்சவாரு 

சபண்ணிற்கும் சுலபமாகக் கினடக்காதது, விரும்பும் வண்ணம் ஆணுக்கும் கினடக்காதது. 

எல்லா ஆண்களும், சபண்களும் காதலிக்கும் திறன் உனடயவர்கள் அல்ல. 

பாெம், பற்று ஆகிய இரண்டும் பிரபலம் என்பது உண்னம. 

ஜமாகம் சபாதுவாக உணர்வுக்குாியது அல்லது கடந்து செல்லும் ஒரு மானயயாகும். 

அமரகாதலும், காதலும் ஆன்மாவுக்குாியனவ, குனறந்தபட்ெம் இலட்ெிய மனதிற்குாியனவ. 

மூன்று திருவுருமாற்றம் எனும் அத்தியாயம் ஜமாக்ஷத்துடன் ஆரம்பிக்கவில்னல, திருவுருமாற்றம் 

என ஆரம்பிக்கிறது. 

ஜமாக்ஷம் ஒரு இலக்கு, இமாலயத் தவம் மூலம் சபறக்கூடியது. 

பல பிறப்புகைாக ஒருவர் இதற்குத் தயார் படுத்திக்சகாள்கிறார். 

திருவுருமாற்றம் ஜமாக்ஷத்திற்கு அடுத்த படி அல்ல. 

ஜமாக்ஷம் ஒரு பட்டத்னதப் சபறுவது ஜபான்றது, திருவுருமாற்றஜமா ஒரு ஜமனதனயப் ஜபான்றது. 

அவற்றிற்கினடஜய இருப்பது ஒரு இனடசவைி அல்ல, ஒரு சபாிய பிைவாகும். 

உலகத்தில் ஆன்மீகப் பாரம்பாியம் திருவுருமாற்றத்னதப்பற்றி அறியவில்னல. 

ஜமாக்ஷம் தனி மனிதனின் இலக்காகும்; திருவுருமாற்றம் இயற்னகயின் இலக்காகும். மனிதன் 

சுபாவத்தில் இனத நாடுகிறான். 

ஒன்று ஆன்மாவின் விடுதனல, மற்சறான்று ஆன்மாவின் பாிணாமம், அதாவது, மஜனாமய 

புருஷன் விஞ்ஞானமய புருஷனாக பாிணமிக்கிறான். ஜமலும் ெக்தி ேீவியமாகவும் , ேடம் 

ஆன்மாவாகவும், மனம் ெத்திய ேீவியமாகவும் பாிணமிக்கிறது. 

ஜமாக்ஷத்திலிருந்து திருவுருமாற்றத்திற்கு மாறுவஜத ஒரு பாிணாமப் பார்னவயாகும். 

இனறவன் உலனகப் பனடக்கவில்னல, உலகமாகஜவ மாறினார் என்பனத உணர்ந்த ஸ்ரீ அரவிந்தர் 

இந்தக் கருத்திற்கு வந்தார். 

உலகம் மற்றும் அதன் சபாருட்கனை இனறவனாகக் காண்பவரால் மட்டுஜம இத்தனகய 

அனுமானத்திற்கு வர முடியும். 

மனிதனுக்குள் ெத்திய ேீவியம் முதல் முனறயாக நுனைவதாகும் இது. 

சூட்சும உடலில் இருக்கும்சபாழுது ஒருவருக்கு உயர்ந்த ஞானம் இருப்பதால் விஜவகானந்தர் 

இனத உலகத்தில் இருக்கும்ஜபாது உணரவில்னல, சூட்சும நினலயில் இருக்கும்சபாழுது 

உணர்ந்தார். 

சூட்சும அறிவு ஜகாட்பாடு ஜபான்றது, உடலின் அறிவு நனடமுனறனயப் ஜபான்றது. 

செயல்படுவதில் சதைிவாக இல்லாதது ெிந்திப்பதில் சதைிவாக இருக்கலாம். 

வைக்கமான வாழ்க்னகயில் சதைிவாக இல்லாதது ஒரு சநருக்கடியின்ஜபாது சதைிவாக 

இருக்கலாம். 

னெத்தியம் ஜமற்பரப்பிற்கு வருவது. 

முழு உயிர் ெக்தியுடன் திருமதி சபன்னட் ேடநினலயில் முனறப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறாள்.  

அவளுனடய கணவர், ஜேன், எலிெசபத் ஆகிஜயாாின் மனம் ஜமற்பரப்பில் சுறுசுறுப்பாக உள்ைது. 

னெத்தியம் தினரயிடப்பட்டு, கீஜை அடிமனதில் புனதக்கப்பட்டுள்ைது. 

னெத்தியம் ஒரு தூய நினல என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 
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இது மனம், உணர்வு, ேடம் ஆகியவற்றின் அனுபவத்தின் ொரம் ஆகும். 

இது அக ஆன்மா ஜமற்பரப்பில் சவைிவருவது மற்றும் பாிணமிப்பதாகும். 

இதனால் ஜமசலை முடியாததினால் இது அதன் தாக்கத்னத ஜமற்பரப்பிற்கு அனுப்புகிறது. 

உண்னம, அைகு, நல்லது ஜபான்றவற்றின் பாராட்டாக இது வருகிறது. 

இத்தனகய உணர்வுள்ை ஒருவர் ஆன்மாவுடன் ஒன்றியிருக்கிறார். 

நம்முனடய மற்ற பாகங்கள் அனனத்தும் மாறக் கூடியனவ, அைியக்கூடியனவ. 

மனிதன் னெத்தியத்தின் மூலம் வாழ்கிறான், அதன் மூலம் மட்டுஜம சதாடரவும் செய்கிறான்.(page 

891 The Life Divine) 

னெத்தியம் அது சவைிப்படுத்தும் அனனத்னதயும் தன்னுள் சகாண்டுள்ளது. 

அது சவைிப்படும் அல்லது தன்னிடம் உள்ைவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்படவில்னல, அல்லது 

வனரயறுக்கப்படவில்னல.  

னெத்தியத்துடன் ஜெர்ந்து தூய்தமயற்றதவ, சகாந்தைிப்புகள், கண்டிப்புகள் ஆகியனவ 

ஜமசலழுவதால், ஆன்மீக அனுபவம் கடுனமயான ஆபத்துகனை எதிர்சகாள்கிறது.  

னெத்தியத்தின் பதாற்றம் மற்றும் செயல்பாடு ஆகியனவ தன்னுட் சகாண்டனவ, 

பாதுகாக்கப்பட்டனவ. 

னெத்தியம் முழுனமயாக சவைிப்படுவது வரக்கூடிய எந்த ஆபத்னதயும் அகற்றுகிறது. 

அதுவனர இனவ அனனத்திலும் ஜதர்ச்ெி சபற்ற ஒருவாின் கீழ் ஒருவர் இருக்க ஜவண்டும். 

அவரால் ெிஷ்யனரப் பாதுகாப்பாக வைி நடத்த முடியும். 

இருப்பினும், ஒழுக்கத்தின் கடுனமயில் ஏஜதனும் குனறபாடு இருந்தால் ஆபத்து மீண்டும் எழும். 

ெத்திய ேீவியக் கருத்து ேடத்தில் புனதந்துள்ைது, மிகச் ொியாகக் கூறினால், சபாருள்ாீதியான 

வாழ்வில் புனதந்துள்ைது. 

சதய்வ மனதின் ெக்தியால்கூட ேட இருைின் எதிர்ப்னபக் னகயாை முடியாது. 

ஜவகாத ோடினயப் பற்றி ஜவதங்கள் ஜபசுவதுஜபால, ெத்திய ேீவிய ெக்தி மிக வினரவில் கீஜை 

இறங்கினால், மனித பாத்திரங்கள் கடுனமயாக பாதிப்பனடயும். 

மூடியில் ஒரு பிைவு இருப்பின், அனந்தம் உள்ஜை நுனையும். 

இனவ கீைிருந்து வரும் ஆர்வத்தின் மூலம் ஏற்படுத்தக்கூடிய திருவுருமாற்றங்கைல்ல. 

ெத்திய ேீவிய ெக்தி மட்டுஜம அந்த ஆர்வத்னதப் பாதுகாப்பாக விடுவிக்க முடியும். 

டார்ெி திருவுருமாற தீர்மானம் எடுத்ததன் காரணம் பிசரஞ்சுப் புரட்ெிஜய ஆகும். 

பணத்னதத் திருப்பிக் சகாடுத்து தனது மாியானதனயக் காப்பாற்றிக்சகாள்ை திரு சபன்னட் எடுத்த 

முடிவு, பதப்படாமல் இருந்த லாங்பர்ன், பரந்த செல்வவைத்தின் வருனகனயத் தாங்கிக்சகாள்ை 

உதவியது. 

MOKSHA 

ஜமாக்ஷம். 

127. “The mischief of neglect and mistaken indulgence towards such a girl.” 

The Spirit in us separating itself from Mind, life and body reaching the Eternal Spirit is moksha. 

India had reached that stage long ago. 

Literally thousands have attained moksha, called liberation of the soul. 

It is Nature relieving Man from her ignorance. 

Ignorance is the mask Nature has acquired in involution. 

He describes Nature as the creative Force of consciousness of the Being. 

Sri Aurobindo says Nature apparently works to deny the Being in the opposite direction. 

When liberated the tendency of the Spirit is to abandon Prakriti, the formulated Nature to itself and 

withdraw to its origin, the Absolute. 

It is a great spiritual progress for Man to know that he is a Spirit and it can be liberated from its embodied 

Being. 

It took ages for Man to design agriculture or to know of the Sun’s movement. 

This is outer objective knowledge. 

Knowing the Spirit is inner subjective knowledge. 

Self is the highest known precept of Spirit. 

Soul is the version of Self in the cosmos. 

It takes a long time to know of the Spirit and a longer time to seek its release. 

It is a spiritual goal of humanity. 

The capacity to release the soul is usually a capacity of concentration. 
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Sri Aurobindo divides concentration into five types, separative, multiple, integral, essential are the first 

four. The integrality of the Absolute holds all these concentrations together in itself. 

The essential concentration creates the Superconscient. 

The Superconscient is the One who creates the Many that we are. 

To know the One is to know the goal. 

One attains the One by identity, which comes by the essential concentration called ெமாதி Samadhi. 

Man had attained that capacity long ago in India. 

He had hewn the path to his goal by his spiritual capacity. 

It is a monumental achievement that dwarfs all others in Science. 

Impurity that accompanies the Psychic 

Lydia was beyond any control or restraint. 

The psychic is a pure divine flame, but when it comes to the surface it is accompanied by the impurities of 

subliminal ignorance. 

Pemberley and Netherfield emerging in Longbourn is accompanied by elopement, scandal, abuse in 

the proposal. 

An occult Mental, vital, subtle-physical action intervenes, tries to use it for its own profit, dwarfs its 

divinity, distorts and diminishes its self-expression. (p. 893 – The Life Divine)  

It reaches the surface thus alloyed. 

It is taken hold of by the surface nature in an obscure reception. 

Its formation on the surface is ignorant. 

It causes still further deviation and mixture. 

Pemberley coming to her came as ‘tolerable’. 

It was followed by the ruse of Darcy and Bingley’s departure. 

Before Darcy, Collins came with a proposal. 

She abused Darcy. 

Caroline provoked her at Pemberley. 

Then Lydia was married. 

Bingley was later engaged. 

Lady Catherine came with her protest. 

Finally Darcy proposed. 

The psychic entity coming up to the surface does not have the impurity. 

It is not immune from all the imperfections. 

What came up in Darcy is his psychic. 

Even in her too her psychic appeared in her Mind. 

They all came up with magnified ego, subliminal ignorance. 

The soul influence on the surface is obscure. 

The composite mixed formation that comes up to the surface from the psychic is from Mental, vital and is 

mistaken for the Psychic. 

Elizabeth mistook Wickham’s charm for pure Love. 

About Collins she was clearheaded. 

Lady Catherine she rebuffed. 

The Evolution of the Psychic Being 

The psychic entity is a secluded King in a sacred chamber. 

Mr. Bennet’s life in the library was confined. He was the psychic of the family. 

Human evolution now is a difficult, chequered, and disfigured development. (page 892 – The Life Divine) 

It is a device of the involution to increase the delight by variation. 

The veil is thick, we know not the secret Light within us. 

The light is in the hidden crypt of the heart’s innermost sanctuary. 

It was so in Darcy hidden deep within the aristocratic culture. 

By his decision to win her it emerged out or evolved into goodwill of socially charming good 

manners. 

Mind takes the psychic intimations for its own activities. 

Lydia’s wedding was taken by her as the work of her uncle. 
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Mind can listen to the vital ego. Or an over-confident mind can pass for the psyche. 

Collins took his Mind’s promptings as his soul’s intimation. 

In such cases the soul has to wait for further evolution of the mind. 

She had to wait for the further evolution of Darcy’s Mind after the proposal. 

The first natural evolution is the development of the body, life and Mind. 

The soul gathers the full essence of all their experiences. 

Such an action is occult. 

In the early material, vital stages of the evolution of the being, there is no consciousness or soul. 

Till Jane was twenty three, this was the condition of Mr. Bennet. 

How he came to assert himself was an occult process unseen by others. 

Even the Mind does not recognize this deeper character. 

This happened to Darcy, Elizabeth and partly to Jane and Bingley. 

The psychic is in the subliminal cave. 

There, by an occult process, it receives the essence of all surface experiences. 

By another occult process the psychic sends to the surface these essences. 

It arrives there along with a baggage of a mixture. 

Yet that serves as the psychic influence on the surface. 

One has to wait till it becomes pure to have the direct touch with the Spirit. 

“அத்தனகய ஒரு சபண்னணப் புறக்கணிப்பதும், தவறாக ஈடுபடுவதும் எத்தனகய ஒரு விஷமம்.”  

மனம், வாழ்வு, உடல் ஆகியவற்றிலிருந்து நம்முள் இருக்கும் ஆன்மா பிாிந்து நித்திய ஆன்மானவ 

அனடவஜத ஜமாக்ஷம் ஆகும். 

இந்தியா நீண்ட காலத்திற்கு முன்ஜப அந்தக் கட்டத்னத எட்டி விட்டது. 

ஆன்மாவின் விடுதனல எனப்படும் ஜமாக்ஷத்னத ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் உண்னமயில் 

அனடந்துள்ைனர். 

இது இயற்னக மனிதனன அவனது அறியானமயிலிருந்து விடுவிப்பதாகும். 

அறியானம, ெிருஷ்டியில் இயற்னக சபற்றுள்ை முகக்கவெமாகும். 

இயற்னகனய ேீவனின் ேீவியத்தின் பனடக்கும் ெக்தியாக பகவான் விவாிக்கிறார்.  

ேீவனன மறுக்க இயற்னக சவைிப்பனடயாகஜவ ஜநசரதிர் தினெயில் செயல்படுகிறது என்று 

பகவான் கூறுகிறார். 

ஆன்மாவிற்கு விடுதனல அைிக்கப்படும்ஜபாது அதன் ஜபாக்கு பிரகிருதினயக் னகவிடுவதாக 

உள்ைது. அதன் மூலமான பரம்சபாருைிடம் சென்றனடகிறது. 

மனிதன் தான் ஒரு ஆன்மா என்பனதயும், அனத அதன் புனதந்துள்ை ேீவனிலிருந்து விடுவிக்க 

முடியும் என்பனதயும் அறிந்துசகாள்வது அவனுக்கு ஒரு சபாிய ஆன்மீக முன்ஜனற்றமாக 

இருக்கும்.  

விவொயத்னத வடிவனமக்கவும், சூாியனின் இயக்கத்னதத் சதாிந்துசகாள்ைவும் மனிதனுக்குப் பல 

யுகங்கள் ஆயின. 

இது சவைி புற உணர்வின் அறிவாகும். 

ஆன்மானவ அறிவது உள் அக உணர்வின் அறிவு. 

சுயம் என்பது ஆன்மாவின் மிகவும் உயர்ந்த சதாிந்த விதியாகும். 

ஆன்மா பிரபஞ்ெத்தில் சுயத்தின் பதிப்பாகும். 

ஆன்மானவப்பற்றித் சதாிந்துசகாள்வதற்கு நீண்ட காலம் ஜதனவப்படும், அதன் விடுதனலனய 

நாடுவதற்கு அதற்கும் அதிகமான காலம் ஜதனவ.  

இது மனித குலத்தின் ஒரு ஆன்மீக இலக்காகும். 

ஆன்மானவ விடுவிக்கும் திறன் சபாதுவாக மன ஒருமுகப்படுத்தலின் ஒரு திறனாகும். 

மன ஒருமுகப்படுத்தனல ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஐந்து வனககைாகப் பிாிக்கிறார், தனியானது, பலவும் 

ஜெர்ந்தது, பூரணமானது, முக்கியமானது ஆகியனவ முதல் நான்கு வனககைாகும். 

பரம்சபாருைின் முழுனம இந்த கவனக் குவியல்கள் அனனத்னதயும் அதனுள்ஜை ஒன்றாக 

இனணக்கிறது. 

அடிப்பனட மனக்குவியல் பரமாத்மானவ உருவாக்குகிறது. 

ஏகனான பரமாத்மா அஜனகனான நம்னமப் பனடக்கிறார். 

ஏகனன அறிவது இலக்னக அறிவதாகும். 

ஒருவர் ஏகனன அனடயாைப்படுத்திக் சகாள்வதன் மூலம் அனடகிறார், இது முக்கியமான 

மனக்குவியலான ெமாதி நினல மூலம் வருகிறது. 
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இந்தியாவில் அத்திறனன மனிதன் சவகு காலத்திற்கு முன்ஜப அனடந்து விட்டான். 

அவன் தன்னுனடய ஆன்மீகத் திறனால் தனது இலக்கின் பானதனய உருவாக்கியுள்ைான். 

விஞ்ஞானத்தில் மற்ற அனனத்னதயும் ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிய இது, ஒரு மிகப் சபாிய 

ொதனனயாகும். 

னெத்தியத்துடன் வரும் அசுத்தம். 

லிடியா எந்தவிதக் கட்டுப்பாட்டிற்ஜகா அல்லது கண்டிப்பிற்ஜகா அப்பாற்பட்டவைாக இருந்தாள். 

னெத்தியம் ஒரு தூய சதய்வீகச் சுடராகும், ஆனால் அது ஜமற்பரப்பிற்கு வரும்சபாழுது, அடிமன 

அறியானமயின் அசுத்தங்களுடன் வருகிறது. 

லாங்பர்னில் சபம்பர்லியும், சநதர்பீல்டும் சவைிப்படுவது, ஓடிப்ஜபாவது, அவதூறு, திருமண 

ஜவண்டுஜகாைில் நிந்தனன ஆகியவற்றுடன் இனணந்து வருகிறது. 

ஒரு மனறபுலனான மனம், உணர்வு, சூட்சும-ேட நினலகைின் செயல்பாடு குறுக்கிடுகிறது, அனத 

அதன் சொந்த இலாபத்திற்காகப் பயன்படுத்திக்சகாள்ை முயல்கிறது, அதன் சதய்வீகத்னதக் 

குனறக்கிறது, அதன் சுய சவைிப்பாட்னடச் ெினதக்கிறது, ெிறிதாக்குகிறது. (p. 893 – The Life Divine)  

இவ்வாறு மதிப்பில் குனறந்த ஜமல்மைதத அது அனடகிறது. 

ஒரு சதைிவற்ற ஏற்புனடனமயில் இது ஜமற்பரப்பின் சுபாவத்தினால் னகப்பற்றப்பட்டுள்ைது. 

ஜமற்பரப்பில் இதன் உருவாக்கம் அறியானமயாகும். 

இது ஜமலும் விலகனலயும் கலனவனயயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

சபம்பர்லி எலிெசபத்திற்கு ‘பரவாயில்னல’ என்பதன் மூலம் வருவது. 

இதனனப் பின்சதாடருவது டார்ெியின் சூழ்ச்ெி மற்றும் பிங்கிலி அங்கிருந்து கிைம்பிச் செல்வது. 

டார்ெிக்கு முன்பு காலின்ஸ் திருமண ஜவண்டுஜகாளுடன் வந்தான். 

அவள் டார்ெினய நிந்தித்தாள். 

காரலின் அவனைப் சபம்பர்லியில் எாிச்ெலூட்டினாள். 

பிறகு லிடியாவின் திருமணம் நனடசபற்றது. 

பின்னர் பிங்கிலியின் திருமணம் நிச்ெயம் ஆயிற்று. 

ஜலடி காதாின் தன்னுனடய எதிர்ப்புடன் வந்தாள். 

இறுதியாக டார்ெி திருமண ஜவண்டுஜகாள் விடுத்தான். 

ஜமற்பரப்புக்கு வரும் னெத்திய புருஷன் தூய்னமயற்ற தன்னமனயக் சகாண்டிருப்பதில்னல.  

இது அனனத்து குனறபாடுகைிலிருந்தும் விடுபடவில்னல. 

டார்ெியிடம் ஜமசலழுந்தது அவனது னெத்தியம் ஆகும்.  

அவைிடமும்கூட அவள் மனதில் னெத்தியம் எழுந்தது. 

அவர்கைிடம் சபருமைவில் அகந்னதயும், அடிமன அறியானமயும் இருந்தன. 

ஜமல்மைதில் ஆன்மாவின் பாதிப்பு சதைிவற்றதாக இருக்கிறது. 

னெத்தியத்திலிருந்து ஜமல்மைதிற்கு வரும் எல்லாம் கலந்த வடிவம், மனம், உணர்வு 

நினலகைிலிருந்து வருகிறது, இது னெத்தியம் எனத் தவறாகக் கருதப்படுகிறது.  

விக்காமின் கவர்ச்ெினய எலிெசபத் தூய காதல் எனத் தவறாகக் கருதினாள். 

காலின்னைப் பற்றி அவளுக்குத் சதைிவாகத் சதாிந்திருந்தது. 

ஜலடி காதாினன அவள் ஏற்கவில்னல. 

னெத்திய புருஷனின் பாிணாமம். 

னெத்திய புருஷன் ஒரு புனிதமான அனறயில் இருக்கும் தனி அரெனாவான். 

திரு சபன்னட் நூலகத்திஜலஜய முடங்கி இருந்தார். அவர் அக்குடும்பத்தின் னெத்திய புருஷன் 

ஆவார். 

மனிதப் பாிணாமம் இப்சபாழுது ஒரு கடினமான, பலதரப்பட்ட, ெினதந்த வைர்ச்ெியாக 

உள்ைது.(page 892 – The Life Divine) 

மாறுபாட்டின் மூலம் ஆனந்தத்னத அதிகாிப்பதற்கு இது ெிருஷ்டியின் ஒரு கருவியாகும்.  

தினர கனமாக உள்ைது, நம்முள் இருக்கும் இரகெிய ஒைினய நாம் அறிவதில்னல. 

ஒைி இதயத்தின் மிகவும் உட்புறத்தில் புனதந்துள்ைது. 

டார்ெியிடம் அது பிரபுத்துவ கலாச்ொரத்தின் ஆைத்தில் மனறந்துள்ைது. 

அவனை அனடவதற்கான அவனது முடிவின் மூலம், அது ெமூகாீதியாக கவரும் நன்னடத்னதயின் 

நல்சலண்ணமாக சவைி வந்தது, அல்லது பாிணமித்தது. 

மனம் னெத்தியத்தின் அறிவிப்புகனை தனது சொந்த செயல்பாடுகளுக்காக எடுத்துக் சகாள்கிறது. 

லிடியா தன்னுனடய திருமணத்னத தனது மாமாவின் ஜவனலயாகக் கருதினாள். 

மனதால் உணர்வின் அகந்னதனயச் செவிமடுக்க முடியும். அல்லது அதிக தன்னம்பிக்னக உனடய 

மனம் அனத னெத்தியம் எனக் கருதும். 
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காலின்ஸ் அவனது மனம் கூறியனத தனது ஆன்மாவின் கூற்றுகைாக எடுத்துக் சகாண்டான். 

இது ஜபான்றவர்கைிடம் மனம் ஜமலும் வைருவதற்கு ஆன்மா காத்திருக்க ஜவண்டும். 

திருமண ஜவண்டுஜகாைிற்குப் பிறகு டார்ெியின் மனம் ஜமலும் வைர எலிெசபத் காத்திருக்க 

ஜவண்டியிருந்தது. 

முதல் இயல்பான வைர்ச்ெி, உடல், வாழ்வு மற்றும் மனதின் வைர்ச்ெிஜய ஆகும். 

ஆன்மா அவற்றின் எல்லா அனுபவங்கைின் முழு ொராம்ெத்னதயும் ஒன்று ஜெர்த்துக்சகாள்கிறது. 

இத்தனகய செயல் மனறபுலனானது. 

ஆரம்பப் சபாருைில், ேீவனின் பாிணாமத்தின் முக்கிய கட்டங்கைில், ேீவியஜமா அல்லது 

ஆன்மாஜவா இல்னல. 

ஜேனுக்கு இருபத்தி மூன்று வயதாகும்வனர திரு சபன்னட்டின் நினலனம இதுவாகத்தான் 

இருந்தது. 

எவ்வாறு அவர் தன்னன உறுதிப்படுத்திக்சகாள்ள முன் வந்தார் என்பது மற்றவர்கள் பார்க்காத 

மனறபுலனான செய்முனறயாகும். 

மனம்கூட இந்த ஆைமான குணாதிெயத்னத அறிந்து சகாள்வதில்னல. 

இது டார்ெிக்கும் எலிெசபத்திற்கும் நிகழ்ந்தது, ஓரைவிற்கு ஜேனுக்கும் பிங்கிலிக்கும் நிகழ்ந்தது. 

னெத்தியம் அடிமனக் குனகயில் உள்ைது. 

அங்கு ஒரு மனறபுலனான முனறயின் மூலம் அது அனனத்து ஜமற்பரப்பு அனுபவங்கைின் 

ொரத்னதயும் சபற்றுக் சகாள்கிறது. 

இன்சனாரு மனறபுலனான முனறயின் மூலம் னெத்தியம் இந்த ொராம்ெங்கனை ஜமற்பரப்பிற்கு 

அனுப்புகிறது. 

அது அங்கு ஜமலும் பலவற்றுடன் ஜெர்ந்து வருகிறது.  

இருப்பினும் அது ஜமற்பரப்பில் னெத்தியத்தின் பாதிப்பாகச் செயல்படுகிறது. 

ஆன்மாவுடன் ஜநரடித் சதாடர்னபப் சபறுவதற்கு அது தூய்னமயாகும்வனர ஒருவர் காத்திருக்க 

ஜவண்டும். 

He who has a soul 

ஆன்மா உள்ை ஒருவர் 

128. “Oh, how acutely did she now feel it.” 

As evolution proceeds, Nature begins slowly and tentatively to manifest our occult parts. (P.893 The 

Life Divine) 

Till the occult part comes to the surface, one acts like Lydia, believes Wickham like Lizzy, calls another 

‘tolerable’ like Darcy. 

The occult parts bring the psychic influence to the surface which truly guides. 

Nature leads us to look more and more within ourselves or sets out to initiate more clearly recognisable 

intimations and formations of them on the surface. 

Lizzy after the letter, Darcy after the proposal, Bennet after Lydia acted, Jane when deserted looked more 

and more within themselves. 

Elizabeth got the intimation that Wickham was not good. 

She formed an opinion that she could not rely on Wickham anymore. 

The soul in us is the psychic principle. 

It begins to take a secret form. 

It puts forward and develops its soul personality. 

It is a distinct psychic being to represent it. 

When deserted Jane was lost in thought, her psychic took a secret form. 

It put forward its personality as a distinct psychic being and she decided NOT to be perceived as one who 

chases Men. 

The psychic being remains still behind the veil in our subliminal parts. 

It is the true Mental, true vital, true subtle physical being within us. 

Darcy saw his true Mental to decide to change. 

True Mental, true vital, true physical means without ignorance. 

With ignorance the Mind is an instrument of ignorance. 

Without ignorance Mind is an instrument of knowledge, seeking greater knowledge. 

Darcy was stung. He shed the ignorance. His Mind became the true Mental. 

It could see Elizabeth’s abuse was true. 
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It could decide to change. 

It could know the girl is worth pleasing and he must do it at all costs. 

The true Mind in Bennet declared “I am to blame”. 

He decided to pay his brother in law. 

A miracle happened. 

Surface aggregate 

These form part of the surface aggregate, which is the conglomerate effect of the inner upsurgings. 

The Longbourn family is activated by the presence of four lovers. 

On the ignorant surface, there is something we call as soul as distinct from the mind, life and body. 

Wickham’s desertion to Miss King, his poverty gave Mrs. Gardiner an inkling of the general 

situation which lead to her warning to her niece. 

We feel it not only as our mental idea or vague instinct of ourselves but a sensible influence in life, 

character and action. 

Elizabeth felt that when Lydia was to go to Brighton and warned her father. 

A certain sensitive feeling for all that is true and good and beautiful, fine, Pure and noble, a response to it, 

a demand for it, a pressure on mind, and life to accept and formulate in our thought, feeling, conduct and 

character, is the most usually recognized, the most general and characteristic, though not the sole sign and 

influence of the psyche. 

Instead of calling her ‘tolerable’ her fine eyes make Darcy contemplate them and be lost in its 

admiration. The psychic in him sends a sign to the surface. 

Of him who has not this element in him or does not respond to this urge, we say he has no soul. 

Collins, Hurst did not have such urges. 

It is this urge we must recognise as our diviner part. 

Charlotte sensed Darcy’s interest in Elizabeth. 

She had the good sense of goodwill to wish Darcy well, Bingley well. 

She had the right social perception. 

She had the right personal motive. 

Again when Collins was mightily bothering Elizabeth, a similar feeling of goodwill prompted her to take 

him away to relieve her. 

In her own pathetic position of being unmarried at twenty seven, also it told her that Collins, because of 

rejection, might respond to her solicitude. 

It is an inner social sensitivity which served her well. 

To her £2000 was unimaginable. 

To her family it is a boon. 

It is a right sense of a right opportunity. 

The impurity of the pure psychic emergence 

Darcy’s proposal serves as the truest example of this phenomenon. 

He was genuinely in love with her. Along with her love, his boorish bad manners rose to the surface and 

offended her. 

The psychic influence does not come up to the surface pure. (p. 893 The Life Divine)  

If the psychic comes up purely, we will be able to distinguish clearly the soul element in us consciously 

and follow its dictates. 

Indian freedom with Partition: 

Partition came with communal carnage. 

India was territorially united. Unity came with slavery. 

Twenty seven universities in 1947 has become 227 universities now. 

Expansion came with dilution of standards. 

India that laid eleven miles of road a year does that much every day now. 

Expansion comes with corruption. 

As the personality is corruption, the Force of development is appropriated by corruption. 

Mary Thorne’s prosperity came with exile, agony, humiliation, uncertainty. 

The intensity of her suffering gave her the qualification for prosperity. An occult Mental and vital 

subtle–physical action intervenes. 
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Pemberley that came to her, came as Wickham’s charm and scandal. 

The scandal that vitiated made in the end Pemberley the Reality. 

Sri Aurobindo says, “that occult action mixes with it, tries to use it and turn it to its own profit, dwarfs its 

divinity, distorts and diminishes its self-expression, even causes it to deviate and stumble with impurity, 

smallness and error of Mind and life and body.” 

Wickham mixed himself with the tradition of Pemberley. 

He tried to use his relationship to his own profit, dwarfed its divinity. 

He distorted the legacy of his living. 

He diminished the self-expression of Darcy’s proposal of love. 

It is Wickham who caused the deviation of her understanding of Darcy. 

Of course, she stumbled on the occasion in defending the pure motives of Wickham. 

“ஒ! அனத எப்படி அவள் இப்சபாழுது உண்னமயில் உணர்ந்தாள்.” 

பாிணாமம் முன்ஜனறுனகயில், நமது மனறபுலனான பகுதிகனை சவைிக்சகாண்டுவர இயற்னக 

நிதானமாகவும் நிச்ெயமின்றியும் ஆரம்பிக்கிறது.(P.893 The Life Divine) 

மனறபுலனான பகுதி ஜமஜல வரும்வனர, ஒருவர் லிடியானவப் ஜபால் செயல்படுவார், 

எலிெசபத்னதப் ஜபால் விக்கானம நம்புவார், பவசறாருவனர டார்ெினயப் ஜபால் ‘பரவாயில்னல’ 

என்று கூறுவார். 

மனறபுலனான பகுதிகள் னெத்தியத்தின் பாதிப்னப உண்னமயாக வைிகாட்டும் ஜமற்பரப்பிற்குக் 

சகாண்டு வருகிறது. 

இயற்னக, நம்முள்பளஜய நம்னமப் பார்க்க னவக்க ஜமலும் ஜமலும் நம்னம வைி நடத்துகிறது, 

அல்லது ஜமற்பரப்பின் அறியக்கூடிய குறிப்புகனையும், உருவாக்கங்கனையும் ஜமலும் சதைிவாக 

ஆரம்பிக்க முனனகிறது. 

கடிதத்திற்குப் பிறகு எலிெசபத், திருமண ஜவண்டுஜகாைிற்குப் பிறகு டார்ெி, லிடியா செயல்பட்ட 

பிறகு திரு சபன்னட், னகவிடப்பட்ட பிறகு ஜேன் ஆகிபயார் ஜமலும் ஜமலும் தங்களுக்குள் 

தங்கதளக் காண முற்பட்டனர். 

விக்காம் நல்லவனல்ல எனும் செய்தினய எலிெசபத் சபற்றாள். 

விக்கானம இனியும் நம்ப முடியாது எனும் அபிப்பிராயத்னத அவள் உருவாக்கிக் சகாண்டாள். 

நம்முள் இருக்கும் ஆன்மா னெத்திய சகாள்னகயாகும். 

இது இரகெிய வடிவத்னதப் சபற ஆரம்பிக்கிறது. 

அதன் ஆன்மாவின் ஆளுனமனய அது முன்னிறுத்துகிறது, வைர்க்கிறது. 

அனதப் பிரதிபலிக்கும் சதைிவான னெத்திய ேீவனாகும் இது. 

னகவிடப்பட்ட ஜேன் தன்னுனடய எண்ணங்கைில் மூழ்கியஜபாது, அவளுனடய னெத்தியம் ஒரு 

இரகெிய வடிவத்னதப் சபற்றது. 

அது அதன் தைித் தன்தமதய ஒரு சதைிவான னெத்திய ேீவனாக முன்னிறுத்தியது. தான் 

ஆண்கனைப் பின் சதாடர்ந்து செல்பவைாகக் கருதப்படக்கூடாது என்று அவள் தீர்மானித்தாள். 

நமது அடிமனப் பகுதிகைில் னெத்திய ேீவன் இன்னமும் தினரக்குப் பின்னாஜலஜய உள்ைது.  

இது நம்முள் இருக்கும் உண்னமயான மன, உணர்வு, சூட்சும ேடநினல ேீவன் ஆகும். 

டார்ெி தன்னுனடய உண்னமயான மனனதக் கண்டு, மாற முடிவு செய்தான். 

உண்னமயான மனம், உண்னமயான உணர்வு, உண்னமயான ேடம் என்பது அறியானம 

இல்லாமல் இருப்பதாகும்.  

அறியானம இருப்பின் மனம் அறியானமயின் ஒரு கருவியாகிறது.  

அறியானமயற்ற மனம் ஜமலும் உயர்ந்த அறினவ நாடும் அறிவின் ஒரு கருவியாகும். 

டார்ெி புண்படுத்தப்பட்டான். அவன் அறியானமனயக் னகவிட்டான். அவனது மனம் 

உண்னமயான மனமாக மாறியது. 

எலிெசபத்தின் நிந்தனனனய உண்னம என்று அதனால் உணர முடிந்தது. 

மைம் மாறுவதற்கு முடிசவடுக்கலாம். 

அந்தப் சபண் திருப்தியுறச் செய்ய தகுதியுதடயவள், அவன் அனத எப்படியாவது செய்ய ஜவண்டும் 

என்று அதற்குத் சதாியும். 

திரு சபன்னட்டின் உண்னமயான மனம், ‘நான்தான் குற்றவாைி” என்று கூறியது. 

தன்னுனடய னமத்துனருக்குப் பணத்னதத் திருப்பித் தர அவர் முடிசவடுத்தார். 

ஒரு அற்புதம் நிகழ்ந்தது. 

ஜமற்பரப்பு ஒன்று ஜெர்க்கிறது. 

இனவ ஜமற்பரப்பு சமாத்தத்தின் பகுதியாகும், இது உள் எழுச்ெிகைின் ஒரு கூட்டு வினைவு ஆகும். 
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நான்கு காதலர்கைால் லாங்பர்ன் குடும்பம் ஊக்குவிக்கப்பட்டது. 

மனம், வாழ்வு மற்றும் உடலிலிருந்து ஜவறுபட்ட, நாம் ஆன்மா என்று அனைக்கும் ஒன்று, ஏதும் 

அறியாத ஜமல்மனதில் உள்ைது.  

விக்காம் மிஸ் கிங்-ஐக் னகவிட்டது, அவனுனடய ஏழ்னம அவனது நினலனமனய திருமதி 

கார்டினருக்கு சவைிப்படுத்தியதனால், அவைால் தன்னுனடய மருமகளுக்கு ஒரு எச்ொிக்னகனய 

அைிக்க முடிந்தது.  

இனத நமது மனதின் கருத்தாகஜவா அல்லது நமது சதைிவற்ற உள்ளுணர்வாகஜவா மட்டும் 

உணராமல், வாழ்வில், குணத்தில், செயலில் ஒரு அர்த்தமுள்ை பாதிப்பாகவும் உணர்கிஜறாம்.  

லிடியா பினரட்டனுக்குச் செல்ல இருந்தஜபாது எலிெசபத் இதனன உணர்ந்து தந்னதனய 

எச்ொித்தாள். 

அவனைப் ‘பரவாயில்னல’ என்று அனைப்பதற்குப் பதிலாக, அவளுனடய அைகான கண்கள் 

டார்ெினய அவற்னறப் பற்றி ெிந்திக்க னவத்து, அதன் அைகில் அவனன இைக்க னவக்கின்றன. 

அவனுள் இருக்கும் னெத்தியம் ஜமல் மனதிற்கு ஒரு அறிகுறினய அனுப்புகிறது. 

தன்னிடம் இந்த அம்ெம் இல்லாத ஒருவனர அல்லது இந்த உந்துதலுக்கு மறுசமாைி அைிக்காத 

ஒருவனர நாம் ஆன்மா இல்லாதவர் என்று கூறுகிஜறாம். 

காலின்ஸிடமும், ஹர்ஸ்டிடமும் இத்தனகய உந்துதல்கள் இல்னல.  

இந்த உந்துதல்கனைஜய நாம் நமது சதய்வீகப் பகுதி எனத் சதாிந்துசகாள்ை ஜவண்டும். 

எலிெசபத் மீது டார்ெிக்கு இருந்த நாட்டத்னத ொர்சலட் உணர்ந்தாள். 

டார்ெியும், பிங்கிலியும் நன்றாக இருக்க ஜவண்டும் என்கிற நல்சலண்ணம் அவைிடம் இருந்தது. 

அவைிடம் ொியான ெமூகப் புாிதல் இருந்தது. 

அவைிடம் ொியான தனிப்பட்ட ஜநாக்கம் இருந்தது. 

காலின்ஸ் எலிெசபத்னத மிகவும் சதாந்தரவு செய்து சகாண்டிருந்தசபாழுது, அவளுனடய 

இத்தனகய ஒரு நல்சலண்ணம் அவனன அங்கிருந்து கிளம்ப தவத்து எலிெசபத்திற்கு நிம்மதினய 

அைித்தது. 

இருபத்தி ஏழு வயதாகியும் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கும் அவளுனடய பாிதாபகரமான நினலயில், 

காலின்ைூம் நிராகாிக்கப்பட்டதால், தனக்கு ஆதரவாக அவன் பதிலைிப்பான் என அவளுக்குத் 

ஜதான்றியது. 

அகாீதியான ஒரு ெமூக நுண்ணுணர்வு அவளுக்குச் ெிறப்பாக உதவி செய்தது. 

அவளுக்கு 2000 பவுன் என்பது கற்பனன செய்ய முடியாத ஒன்று. 

அவளுனடய குடும்பத்திற்கு இது ஒரு வரம் ஆகும். 

ஒரு ொியான வாய்ப்பின் ஒரு ொியான உணர்வாகும் இது. 

தூய னெத்தியம் சவைிப்படுவதன் தூய்னமயற்ற தன்னம. 

டார்ெியின் திருமண ஜவண்டுஜகாள் இந்த நிகழ்வின் உண்னமயான உதாரணமாக இருந்தது. 

அவள் மீது அவன் சகாண்டிருந்த காதல் உண்னமயானது. காதலுடன் கூட, அவனது நாகாிகமற்ற 

நடத்னத ஜமசலழுந்து அவனைப் புண்படுத்தியது.  

னெத்தியத்தின் பாதிப்பு ஜமற்பரப்பிற்கு தூய்னமயானதாக வருவதில்னல.(p. 893 The Life Divine)  

னெத்தியம் தூய்னமயாக ஜமசலழுந்தால், நம்முள் இருக்கும் ஆன்மாவின் அம்ெத்னத நம்மால் 

தன்னுணர்வுடன் சதைிவாகப் புாிந்துசகாண்டு, அதன் சொற்படி நடந்துசகாள்ை முடியும். 

பிாிவினனயுடன் கூடிய இந்திய சுதந்திரம். 

பிாிவினன வகுப்புவாத படுசகானலகளுடன் வந்தது. 

இந்தியா எல்னலாீதியாக ஒன்றுபட்டிருந்து. ஒற்றுனம அடினமத்தனத்துடன் வந்தது. 

1947-ஆம் ஆண்டில் இருபத்தி ஏழு பல்கனலக்கைங்கள் இருந்தன, இப்சபாழுது 227ஆக 

அதிகாித்துள்ைன. 

விாிவதடவது தரங்கதள இழந்துள்ளது. 

ஒரு வருடத்திற்கு பதிசனாரு னமல் ொனலகனை அனமத்த இந்தியா, இப்சபாழுது ஒவ்சவாரு 

நாளும் அந்த அைவிற்குச் செய்கிறது. 

விாிவதடவது ஊைலுடன் வருகிறது. 

ஆளுனம ஊைலுடன் இருப்பதால், வைர்ச்ெியின் ெக்தி ஊைலால் னகயகப்படுத்தப்படுகிறது. 

நாடு கடத்தல், ஜவதனன, அவமானம், நிச்ெயமற்ற தன்னம ஆகியவற்றுடன் ஜமாி தார்னின் 

சுபீட்ெம் வந்தது.  

அவளுனடய துன்பத்தின் தீவிரம் சுபீட்ெத்தின் தகுதினய அவளுக்கு அைித்தது. 

ஒரு மனறபுலனான மனதின் செயல்பாடும், உணர்வின் சூட்சும ேட செயல்பாடும்  குறுக்கிடுகிறது.  

அவளுக்குக் கினடத்த சபம்பர்லி, விக்காமின் கவர்ச்ெியாகவும், அவதூறாகவும் வந்தது. 
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ெீர்குனலத்த அவதூறு இறுதியில் சபம்பர்லினயச் ொத்தியமாக்கியது. 

“அந்த மனறபுலனான நடவடிக்னக அதனுடன் கலந்து, அனதப் பயன்படுத்த முயற்ெித்து, அனதத் 

தனது சொந்த இலாபத்திற்காக மாற்றி, அதன் சதய்வீகத்னதக் குனறத்து, அதன் சுய 

சவைிப்பாட்னட ெினதத்து, குனறத்து, தூய்னமயற்ற தன்னமஜயாடும், ெின்னத்தனத்ஜதாடும், மனம், 

வாழ்வு மற்றும் உடலின் தவற்றுடன் அது விலகவும், தடுமாறவும் கூட காரணமாகிறது.” என்று  

ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

சபம்பர்லியின் கலாச்ொரத்துடன் விக்காம் தன்னன இனணத்துக் சகாண்டான். 

அவன் தன்னுனடய சதாடர்தப தன்னுனடய சொந்த இலாபத்திற்காகஜவ பயன்படுத்திக்சகாள்ை 

முயற்ெித்தான், அதன் சதய்வீகத்னதக் குனறத்தான்.  

அவன் தன்னுனடய வாழ்வின் மரபுாினமப் ஜபற்றினனச் ெினதத்தான். 

காதலினால் டார்ெி விடுத்த திருமண ஜவண்டுஜகாைின் சுய சவைிப்பாட்டினன அவன் குனறத்தான். 

டார்ெினயப் பற்றி அவைது புாிதனல விக்காம் தினெ திருப்பினான். 

விக்காமின் உண்னமயான ஜநாக்கங்கனைத் தற்காப்பதில் அவள் தடுமாறியது உண்னமஜய. 

 

She was wild to be at home -- to hear, to see, to be upon the spot to share with Jane in the cares that must 

now fall wholly upon her, in a family so deranged, a father absent, a mother incapable of exertion, and 

requiring constant attendance; and though almost persuaded that nothing could be done for Lydia, her 

uncle's interference seemed of the utmost importance, and till he entered the room the misery of her 

impatience was severe. Mr.and Mrs. Gardiner had hurried back in alarm, supposing by the servant's 

account that their niece was taken suddenly ill; -- but satisfying them instantly on that head, she eagerly 

communicated the cause of their summons, reading the two letters aloud, and dwelling on the postscript of 

the last with trembling energy, though Lydia had never been a favourite with them. Mr.and Mrs. Gardiner 

could not but be deeply affected. Not Lydia only, but all were concerned in it; and after the first 

exclamations of surprise and horror, Mr. Gardiner readily promised every assistance in his power. 

Elizabeth, though expecting no less, thanked him with tears of gratitude; and all three being actuated by 

one spirit, everything relating to their journey was speedily settled. They were to be off as soon as 

possible. "But what is to be done about Pemberley?" Cried Mrs. Gardiner. "John told us Mr. Darcy was 

here when you sent for us; -- was it so?" 

அவள் வீட்டிற்குப் ஜபாக ஜவண்டும் என்பதில் மிகவும் தீவிரமாக இருந்தாள். தகப்பனார் ஊாில் 

இல்லாததாலும், தாயார் முயன்று எனதயும் செய்யமாட்டாள் என்பதினாலும், அவளுக்குத் 

சதாடர்ந்த கவனிப்பு ஜதனவ என்பதினாலும் எல்லாவற்னறயும் ஜேன் தனியாக ெமாைிக்க 

ஜவண்டியிருக்குஜம என்ற கவனலயில் எலிெசபத், இவ்விஷயத்னதப்பற்றிக் ஜகட்க, அவர்கனைப் 

பார்க்கத் துடித்தாள். லிடியாவிற்காக இனி செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்னலசயனினும், தனது 

மாமாவின் உதவி நிச்ெயம் ஜதனவ என்று அவருக்காகப் சபாறுனமயின்றி காத்திருந்தாள்.  

கார்டினர் தம்பதிகள், எலிெசபத்திற்கு உடல் நலம் ொியில்னலஜயா எனப் பயந்து உள்ஜை 

நுனைந்தசபாழுது, அவர்களுக்கு ஜேனிடமிருந்து வந்திருந்த இரண்டு கடிதங்கனையும், மிகுந்த 

கலக்கத்துடன் படித்துக் காண்பித்தாள். அவர்களுக்கு லிடியா எப்சபாழுதுஜம அவ்வைவு 

விருப்பப்பட்ட மருமகள் அல்ல, ஆனாலும் அவர்கள் மிகவும் வருத்தப்பட்டனர். இதனால் லிடியா 

மட்டும் அல்லாமல் எல்ஜலாரும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். அதிர்ச்ெியும், ஆச்ொியமும் அனடந்த  

திரு. கார்டினர் தன்னால் இயன்ற அத்தனன உதவிகனையும் செய்வதாகச் சொன்னார். எலிெசபத் 

கண்ணீர் மல்க நன்றி கூறினாள். பிறகு மூவரும் ஜெர்ந்து தங்கள் பிரயாணத்னதத் தீர்மானித்தனர். 

சவகு ெீக்கிரஜம புறப்படுவதாக இருந்தனர். “சபம்பர்லிக்குப் ஜபாவது குறித்து என்ன செய்வது? 

டார்ெி இங்கு இருந்ததாக எங்கனை அனைக்க வரும்சபாழுது ோன் சொன்னான், அப்படியா?” 

என்று திருமதி.கார்டினர் ஜகட்டாள்.  

129. Lydia’s partiality is not for Wickham, but for an officer. On her part the causes may be  

1. Elizabeth once loved him. It is a cause for an urge.  

2. Wickham is won from £10, 000 of Miss King.  

3. She continues the initiative of her mother.  

4. We see when Mrs. Bennet’s efforts are thwarted with Bingley, Lydia begins. 

லிடியாவின் பாரபட்ெம் விக்காமிற்காக இருக்கவில்தல, ஒரு இராணுவ அதிகாாிக்காக இருந்தது. 

அவளுதடய பங்கில் காரணங்கள் கீழ்க்கண்டவாறாக இருக்கலாம்: 

1. எலிெசபத் முன்பு அவதைக் காதலித்தாள். அது உந்துதலுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது. 

2. மிஸ் கிங்கிடமிருந்த 10,000 பவுைால் விக்காம் அவள் பால் ஈர்க்கப்பட்டான்.  
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3. தைது தாயாாின் தன்முதைப்தப லிடியா சதாடருகிறாள். 

4. பிங்கிலியிடம் திருமதி சபன்ைட்டின் முயற்ெிகள் பதால்வியதடயும்சபாழுது லிடியா 

ஆரம்பிப்பதத நாம் பார்க்கிபறாம். 

130. Elizabeth’s sense of responsibility is commendable. She longed to be at home to shoulder the burden. 

எலிெசபத்தின் சபாறுப்புணர்ச்ெி பபாற்றத்தக்கது. சுதமதயப் பகிர்ந்துசகாள்ள அவள் வீட்டில் 

இருக்க ஏங்கிைாள்.  

131. Lydia runs away, the mother collapses, Elizabeth takes over even in the absence of her father. 

லிடியா ஓடிப்பபாகிறாள், தாயார் மைசமாடிந்து பபாகிறாள், தந்தத அங்கு இல்லாதபபாதும் 

எலிெசபத் சபாறுப்தப பமற்சகாள்கிறாள்.  

132. ‘Nothing could be done for Lydia’ – It is a negative cooperation with Life. 

‘லிடியாவிற்காக எதுவும் செய்ய முடியாது’- வாழ்க்தகயுடன் ஒரு எதிர்மதறயாை ஒத்துதழப்பாகும் 

இது.  

133. Her aunt suspected she was ill. The weight of her suspicion was not to aggravate the problem. 

எலிெசபத்திற்கு உடல் நலம் ொியில்தலபயா எை அத்தத ெந்பதகம் சகாள்கிறாள். அவளுதடய 

ெந்பதகத்தின் பாரம் பிரச்ெிதைதய அதிகப்படுத்துவதற்காக அல்ல.  

134. His ready promise of assistance worked itself to produce the result. 

       அவர் உடைடியாக உதவ உறுதியளித்தது தாைாகபவ செயல்பட்டு பலதை அளித்தது.  

135. It brought the picture of total ruin of the family. For her Jane is the centre of her family. Her health was her 

concern. The Gardiners suspected a serious illness in Elizabeth. They found out it was not illness, but 

only misfortune. The tragedy is not in the physical plane, but only in the vital plane which is less 

difficult to set right. When the mind is cleared of the impossible danger, Mrs. Gardiner’s first thought 

was Pemberley. Here she is culturally superior to Darcy who expresses an awkward selfish propensity. 

“…that is all settled” of Elizabeth startles and shocks Mrs. Gardiner. She could not know that such an 

intimacy existed between Darcy and Elizabeth. The tone of Elizabeth’s confidence made her assume a 

greater closeness between them than existed. Mrs. Gardiner did not know that such intimacy did not exist 

between them but her niece ardently wished for it. 

அது குடும்பத்தத அடிபயாடு அழித்தது. அவதளப் சபாறுத்தவதர பேன்தான் அவளுதடய 

குடும்பத்தின் தமயமாக இருந்தாள். பேனுதடய உடல் நலத்தத பற்றி அவள் கவதலயுடன் 

இருந்தாள். எலிெசபத் மிகவும் உடல் நலம் குன்றி இருப்பதாக கார்டிைர் தம்பதியிைர் 

ெந்பதகப்பட்டைர். அது உடல் நலம் பற்றியது அல்ல, ஆைால் துரதிர்ஷ்டம் மட்டுபம என்று 

அறிந்தைர். ஆபத்து ேடநிதலயில் இல்தல, எளிதாக ொி செய்யக்கூடிய உணர்வு நிதலயில் 

இருந்தது. ொத்தியமற்ற ஆபத்ததப் பற்றி மைம் சதளிவதடந்த பின், திருமதி கார்டிைாின் முதல் 

எண்ணம் சபம்பர்லியாகபவ இருந்தது. இங்கு அவள் கலாச்ொராீதியாக சுயநலத்துடன் விளங்கிய 

டார்ெிதய விட பமலாைவளாக இருந்தாள். “எல்லாம் முடிந்து விட்டது” என்று எலிெசபத் கூறுவது 

திருமதி கார்டிைதரத் திடுக்கிட தவத்தது, அதிர்ச்ெிக்குள்ளாக்கியது. எலிெசபத்திற்கும், டார்ெிக்கும் 

இதடபய இத்ததகய சநருக்கம் இருந்ததத அவளால் அறிய முடியவில்தல. எலிெசபத்தின் 

நம்பிக்தகயின் சதாைி, அவர்களுக்கு இதடபய இருந்தததவிட பமலும் அதிக சநருக்கம் 

இருப்பதத அவதள யூகிக்க தவத்தது. அத்ததகய ஒரு சநருக்கம் அவர்களிதடபய இல்தல என்று 

திருமதி கார்டிைருக்குத் சதாியாது, ஆைால் அவளுதடய மருமகள் அததத் தீவிரமாக 

விரும்பிைாள்.  

136. It is something for Mrs. Gardiner to think of Pemberley at this moment. 

இந்த பநரத்தில் திருமதி கார்டிைர் சபம்பர்லிதயப் பற்றி நிதைப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

137. It is a sign Pemberley is still alive. 

       Not Immune from impurity 

சபம்பர்லி இன்ைமும் ேீவனுடன் இருக்கிறது என்பதற்கு இது ஒரு அதடயாளம்.   

தூய்தமயற்றதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படவில்தல. 

138. “She was wild to be at home.” 

After it reaches the surface, thus alloyed and diminished, it is taken hold of the surface nature. (p. 894 The 

Life Divine)  

The surface is the determinant however obscure or enlightened it is. 

In the story the psychic rarely figures. 

Every time there is sincerity, goodwill, love, affection which are very distant cousins to the psychic. I am 

giving one argument of the Book in support of it. 
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We see sincerity in Charlotte, in the first invitation to Netherfield, goodwill in Lizzy, Love in Bingley, 

affection in all. 

“It is an obscure reception and ignorant formation and there is and can be by this cause a still further 

deviation and mixture.” 

Mr. Bennet’s recognition of Lizzy’s warning after the elopement shows his earlier sincerity. 

As it was obscurely received, his ignorant formation of opinion rejected it.  

“A twist is given, a wrong direction is imparted, a wrong application, a wrong formation, an erroneous 

result of what is instead of pure stuff”. 

The warning of her aunt sounded reasonable to Elizabeth about Wickham. 

She gave a twist, imparted a wrong direction – handsome young men should have something to live on – 

and an erroneous result.  

“A formation of consciousness is accordingly made.” (p. 894)  

This happened after she read Darcy’s letter. 

It is a jumble of psychic influence with mental idea. She dismissed the attempted elopement as casual 

errors of youth. 

“They coalesce too with the obscure soul-influence”. 

Mr. Bennet’s reception of Darcy’s role in Lydia’s wedding explains this.  

“The psychic entity is itself free from stain or mixture but when it comes up it is not protected by 

immunity.” (p. 894 The Life Divine) 

Darcy’s love was pure without stain. When it surfaced as a proposal it was not immune from his boorish 

arrogance that called her family inferior connections. 

She was mortally offended. 

       Man’s awakening psychic evolution 

The urge to be on the spot is physical sincerity on the part of Elizabeth. 

The psychic is not impure, but imperfect. (p. 894 The Life Divine) 

It rests its formation, its dynamic self-building on the power of the soul. 

It has been more or less successful against the resistance of ignorance. 

It puts forth in the evolution of the surface. 

Imperfection is due to lack of development. 

Impurity is due to lack of consciousness. 

Elizabeth is imperfect, her mother is impure. 

The appearance of the psychic is the sign of soul-emergence in Nature. 

Nature in Man is the vital temperament which is crude in Darcy. 

Good manners arising in Darcy is his soul arising in his Nature. 

The psychic in its penury has for most things to rely on these instruments. 

The emerging psychic in Darcy wished to propose to Lizzy. It was unformed, poor and had to rely on its 

temperamental instruments that were crude. 

As a result he offended her. 

As the psychic personality grows stronger, it begins to make itself distinctly felt as a power of nature. 

When he saw her in Pemberley, the psychic in him was stronger. He was able to put out better 

manners towards her. 

This happens when Man awakens. 

Psychic awakening is different from Mental awakening. 

His Mind awoke to his own shortcomings. 

He was intent on winning Elizabeth. 

After the proposal, like a bad dream, she forgot it. 

She was happy to abuse him in reply to his ’tolerable’. 

Beyond that she could never imagine his coming back to her with another proposal. 

Apart from a sense of wonder that he was in love with her all these days without her knowing, and her 

gratitude to him for loving her in spite of her petulance, he was no factor in her imagination. 

It was he who sought her for the light in her eyes. 

This he could not achieve by proposing to her. He could do so only when his Mind awakened to her value. 

       The one being that is multiple. 
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In Lydia there were no multiple personalities. It was all integrated one. 

In the early Greeks the ghost is mistaken to be the soul as whatever exceeds the power of Mind or differs 

from Mind was mistaken to be the soul. 

The difficulty is due to the ignorance of the subliminal parts. (p. 896 The Life Divine) 

The inner Mind self is subtle, not spiritual. 

We can mistake the inner Mind or vital for the psychic. 

Over each grade of our being, a power of the spirit presides (p. 896)  

We see in Lizzy, Darcy’s letter enlightened her Mind, she realized she was vain and wrong, she gave up 

Wickham as a possible husband. 

A husband is different from one the heart adores. 

Mind accepts the husband which was cured in her. 

Her vital adored Wickham as the only amiable Man to be adoringly cherished. 

This is done by the vital being. 

The spirit that presides over the Mind is different from the spirit that presides over the vital. There she was 

never free. Wickham was worshipped for life. 

We have within us and discover when we go deep enough within, a Mind self, a life self, a physical self. 

(p. 896 The Life Divine)  

The constitutional ignorance in us is created because we have separate parts of being unconnected with 

each other. 

The crux of the seven ignorances is the constitutional ignorance. 

Mind mistakes the emotional needs as its own needs, physical urges as its own urges. 

This error, mixing one with the other, mistaking the vital attachment for the mental understanding – as 

Elizabeth’s charm of Wickham -, the mistaking of the physical urges as the Mental idea – as her mother’s 

pushy behavior – constitutes the constitutional ignorance. 

This ignorance cannot be conquered while we are in psychological ignorance. 

Not to know we exist in the various parts of our being as the Superconscient, circumconscient, 

subconscient, inconscient is psychological ignorance. 

As Elizabeth returned to Lambton from Pemberley or after Lydia was married fresh forces from other 

worlds moved for the engagement of Bingley. 

“அவள் வீட்டிற்குச் செல்வதில் தீவிரமாக இருந்தாள்” 

அது ஜமற்பரப்பினன அனடந்து, இவ்வாறு கலந்தும் குனறந்தும், ஜமற்பரப்பின் தன்னமனய   

ஜமற்சகாள்கிறது.(p. 894 The Life Divine)  

ஜமற்பரப்பு எவ்வைவுதான் சதைிவில்லாமல் இருந்தாலும் அல்லது அறிவூட்டுவதாக இருந்தாலும், 

அதுஜவ தீர்மானிப்பதாக இருக்கிறது. 

இக்கனதயில் னெத்தியத்தின் பங்கைிப்பு அாிதாகஜவ உள்ைது. 

னெத்தியத்திற்கு சவகு சதானலவில் இருக்கும் உண்னம, நல்சலண்ணம், அன்பு, பாெம் ஆகியனவ 

ஒவ்சவாரு தருணத்திலும் எழுகின்றன. இப்புத்தகத்திலிருந்து இதற்கு ஆதரவான ஒரு வாதத்னத 

அைிக்க முடியும். 

ொர்சலட்டிடம் உண்னமனயயும், சநதர்பீல்டுக்குக் கினடத்த முதல் அனைப்பில் எலிெசபத்தின் 

நல்சலண்ணத்னதயும், பிங்கிலியிடம் காதனலயும், அனனவாிடமும் பாெத்னதயும் நாம் 

பார்க்கிஜறாம். 

“இது ஒரு சதைிவற்ற ஏற்புனடனம, மற்றும் அறியானமயுடன் கூடிய உருவாக்கம் ஆகும். இதன் 

மூலம் ஜமலும் சதாடர்ந்த விலகலும், கலனவயும் உள்ைன, அல்லது ஏற்படலாம்.” 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்விற்குப் பிறகு எலிெசபத்தின் எச்ொிக்னகனய திரு சபன்னட் உணர்ந்தது, 

அவரது ஆரம்ப காலத்து ஜநர்னமனயக் காண்பிக்கின்றது.  

அது சதைிவில்லாமல் சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்டதால், அவரது அறியானமயினால் உருவான 

அபிப்பிராயம் அதனன நிராகாித்தது. 

“ஒரு திருப்பம் அைிக்கப்பட்டது, ஒரு தவறான தினெ காட்டப்பட்டது, ஒரு தவறான பயன்பாடு, ஒரு 

தவறான உருவாக்கம், தூய விஷயத்திற்குப் பதிலாக ஒரு தவறான பலன்.” 

விக்கானமப் பற்றி எலிெசபத்தின் அத்தத எச்ொித்தது அவளுக்கு நியாயமாகப்பட்டது. 

அவள் ஒரு திருப்பத்னத ஏற்படுத்தினாள், ஒரு தவறான தினெனய அைித்தாள் - அைகான இைம் 

வாலிபர்களுக்கு வாை ஏதாவது இருக்க ஜவண்டும்- மற்றும் ஒரு தவறான பலன். 

“ேீவியத்தின் உருவாக்கம் அதற்ஜகற்ப செய்யப்பட்டது.”(p. 894)  
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டார்ெியின் கடிதத்னத அவள் படித்த பிறகு இது நடந்தது. 

மனாீதியான கருத்துடன் கூடிய னெத்திய பாதிப்பின் தடுமாற்றம் இது. ஓடிப்ஜபாகும் முயற்ெினய 

இைம் வயதினாின் ொதாரண தவறுகைாக அவள் எடுத்துக்சகாண்டாள். 

சதைிவற்ற ஆன்மாவின் பாதிப்பினால் அனவ ஒன்றாக இனணகின்றன. 

லிடியாவின் திருமணத்தில் டார்ெியின் பங்கினன திரு சபன்னட் ஏற்றுக்சகாண்டது இனத 

விைக்குகிறது.  

“னெத்திய புருஷன் கனறபடாதது, அல்லது கலக்கப்படாதது, ஆனால் அது சவைி வரும்சபாழுது 

அது தடுப்பாற்றலினால் பாதுகாக்கப்படுவதில்னல.”(p. 894 The Life Divine) 

டார்ெியின் காதல் தூய்னமயானதாக, கனறபடாமல் இருந்தது. ஆனால் அது திருமண 

ஜவண்டுஜகாைாக எழுந்தசபாழுது, அவளுனடய குடும்பத்தின் தாழ்ந்த சதாடர்புகனைப் பற்றிக் 

குறிப்பிட்டு அவனது நாகாிகமற்ற ஆணவத்னத சவைிப்படுத்தியது. 

அவள் மிகவும் புண்பட்டாள்.   

மனிதனது விைிப்புறும் னெத்திய பாிணாமம். 

அந்த இடத்தில் இருக்க ஜவண்டும் என்கிற உந்துதல், எலிெசபத்தின் உடலின் உண்னமயாகும். 

னெத்தியம் தூய்னமயற்றது அல்ல, ஆனால் குனறபாடுனடயது. (p. 894 The Life Divine) 

இது, அதன் உருவாக்கம் மற்றும் அதன் ஆற்றல்வாய்ந்த சுய கட்டுமானத்னத ஆன்மாவின் 

ெக்தியின் மீது இருத்துகிறது. 

அறியானமயின் எதிர்ப்புக்கு எதிராக இது ஓரைவிற்கு சவற்றி சபறுகிறது. 

ஜமற்பரப்பின் பாிணாம வைர்ச்ெியில் இது முன் னவக்கிறது. 

குனறபாடு வைர்ச்ெி இல்லாத காரணத்தால் ஏற்படுகிறது.  

தூய்னமயற்ற தன்னம ேீவியம் இல்லாத காரணத்தால் ஏற்படுகிறது. 

எலிெசபத்திடம் குனறபாடு உள்ைது, அவளுனடய தாயார் தூய்னமயற்றவள். 

னெத்தியம் ஜதான்றுவது சுபாவத்தில் ஆன்மா சவைிவருவதற்கான அறிகுறியாகும். 

மனிதனிடம் இருக்கும் சுபாவம் உணர்வுாீதியான மனவுணர்வாகும், இது டார்ெியிடம் நாசூக்கற்று 

உள்ைது. 

டார்ெியிடம் நல்ல பைக்க வைக்கங்கள் எழுவது, அவனது சுபாவத்தில் அவனது ஆன்மா 

எழுவதாகும். 

னெத்தியம் அதன் பற்றாக்குனறயில் பல விஷயங்களுக்கு இந்தக் கருவிகனை நம்பி உள்ைது. 

டார்ெியிடம் சவைிவரும் னெத்தியம், எலிெசபத்திற்கு திருமண ஜவண்டுஜகாள் விடுக்க விரும்பியது. 

ொியாக உருவாகாமல், குனறபாடுடன் இருந்த அது, நாசூக்கற்ற மனவுணர்வின் கருவிகனை நம்பி 

இருந்தது. 

இதன் பலனாக அவன் அவள் மனனதப் புண்படுத்தினான். 

னெத்தியத்தின் தனித்தன்னம வலுப்சபறும் சபாழுது, அது சுபாவத்தின் ெக்தியாக தன்னன 

சதைிவாக உணரத் சதாடங்குகிறது. 

டார்ெி அவனைப் சபம்பர்லியில் பார்த்தசபாழுது அவனுனடய னெத்தியம் வலினமயானதாக 

இருந்தது. அவைிடம் அவன் நல்ல விதமாக நடந்துசகாள்ை முடிந்தது. 

மனிதன் விைிப்புற்று இருக்கும்சபாழுது இவ்வாறு நனடசபறுகிறது. 

னெத்திய விைிப்புணர்ச்ெி மனதின் விைிப்புணர்ச்ெியிலிருந்து ஜவறுபட்டது. 

அவனுனடய குனறபாடுகனை அவன் அறிந்தான். 

எலிெசபத்னத சவற்றி சகாள்வஜத அவனுனடய ஜநாக்கமாக இருந்தது. 

திருமண ஜவண்டுஜகாைிற்குப் பிறகு, ஒரு சகட்ட கனவாக அவள் அனத மறந்தாள். 

அவன் ‘பரவாயில்னல’ என்று கூறியதற்குப் பதிலைிப்பதுஜபால், அவள் அவனன நிந்தித்ததில் 

ெந்ஜதாஷமனடந்தாள். 

இதற்குப் பின்பும் அவன் இன்னுசமாரு திருமண ஜவண்டுஜகானை விடுப்பான் என்பனத அவைால் 

நினனத்துப் பார்க்கஜவ முடியவில்னல. 

இவ்வைவு நாட்களும் அவன் தன்னனக் காதலிப்பனத அறியாமல் இருந்தது எழுப்பிய ஆச்ொிய 

உணர்னவயும், தான் சவைிப்படுத்திய ஜகாபத்னதயும் மீறி தன்னன அவன் ஜநெித்ததற்காக எழுந்த 

நன்றி உணர்னவயும் தவிர, அவைது மனதில் அவன் ஒரு சபாருட்டாகஜவ இல்னல.  

அவளுனடய கண்கைின் ஒைிக்காக அவன்தான் அவனை நாடினான். 

அவளுக்குத் திருமண ஜவண்டுஜகாள் விடுப்பதன்மூலம் அவனால் இனதச் ொதிக்க முடியவில்னல. 

அவளுனடய மதிப்னப அவன் உணர்ந்த பிறஜக அவனால் முடிந்தது.   

பலவனகப்பட்டதாக உள்ை ஒரு ேீவன். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

402 

 

லிடியாவிடம் பலவனகப்பட்ட ஆளுனமகள் இல்னல. அனனத்தும் ஒன்றாக 

ஒருங்கினணக்கப்பட்டிருந்தன.  

ஆரம்பகால கிஜரக்கர்கள் ஆவினய ஆன்மா எனக் கருதினர், மனதின் ெக்தினய மீறும் அல்லது 

ஜவறுபடும் அனனத்தும் ஆன்மா எனத் தவறாகக் கருதப்பட்டது. 

கஷ்டம் அடிமனப் பகுதிகைின் அறியானமயினால் ஏற்படுகிறது. (p. 896 The Life Divine) 

அக மனதின் சுயம் சூட்சுமமானது, ஆன்மீகாீதியானது அல்ல. 

அக மனனதஜயா அல்லது உணர்னவஜயா நாம் னெத்தியம் எனத் தவறாகப் புாிந்து சகாள்ைலாம். 

நமது ேீவனின் ஒவ்சவாரு படியிலும் ஆன்மாவின் ஒரு ெக்தி தனலனம வகிக்கிறது.(p. 896)  

டார்ெியின் கடிதம் எலிெசபத்தின் மனதிற்குத் சதைினவ அைிப்பனத நாம் பார்க்கிஜறாம், அவள் 

தான் செய்வது தவறு எனப் புாிந்துசகாண்டாள், விக்கானமக் கணவனாக அனடயும் ொத்தியத்னதக் 

னகவிட்டாள்.  

மனம் ஜபாற்றும் ஒருவாிடமிருந்து ஒரு கணவன் ஜவறுபட்டவன். 

சதைிவு சபற்ற அவைது மனம் கணவனன ஏற்றுக்சகாள்கிறது. 

அவைது உணர்வு ஜபாற்றத்தக்க, ஜநெத்துக்குாிய ஒஜர மனிதனாக விக்கானமப் ஜபாற்றி மகிழ்ந்தது. 

இது உணர்வின் ேீவனால் செய்யப்படுகிறது. 

மனதிற்குத் தனலனமத் தாங்கும் ஆன்மா உணர்விற்குத் தனலனமத் தாங்கும் ஆன்மாவிடமிருந்து 

ஜவறுபட்டது. அங்கு அவள் ஒருஜபாதும் சுதந்திரமாக இல்னல. விக்காம் வாழ்நாள் முழுவதும் 

வணங்கப்பட்டான். 

நம்முள் உள்ை ஒரு மனதின் சுயம், ஒரு வாழ்வின் சுயம், ஒரு உடலின் சுயம் ஆகியவற்னற நாம் 

ஜபாதுமான அைவு நம்முள் செல்லும்ஜபாது காண்கிஜறாம்.(p. 896 The Life Divine)  

ஒன்றுடன் ஒன்று சதாடர்பற்ற ேீவனின் தனித்தனி பகுதிகள் நம்மிடம் இருப்பதால், 

அனமப்புாீதியான அறியானம நம்முள் உருவாக்கப்படுகிறது. 

ஏழு அறியானமகைின் முக்கியமான விஷயம் அனமப்புாீதியான அறியானமயாகும். 

உணர்ச்ெிகைின் ஜதனவகனை தனது ஜதனவகைாகவும், உடல் உந்துதனல தனது உந்துதலாகவும் 

மனம் தவறாகக் கருதுகிறது. 

ஒன்னற மற்சறான்றுடன் குைப்பிக்சகாள்ளும் இந்தத் தவறு, எலிெசபத் விக்காமிடம் சகாண்டிருந்த 

ஈர்ப்பினனப் ஜபால் மனதின் புாிதனல உணர்வின் பற்று என தவறாகப் புாிந்துசகாள்வது, 

அவளுனடய தாயாாின் உற்ொகமான நடத்னத ஜபான்ற உடலின் உந்துதல்கனை மனதின் 

கருத்தாகத் தவறாக எடுத்துக்சகாள்வது ஆகியனவ அனமப்பின் அறியானமகைாகும். 

நாம் மஜனாாீதியான அறியானமயில் இருக்கும்சபாழுது நம்மால் இந்த அறியானமனய சவல்ல 

முடியாது. 

உயர்நினல, சூைலின் சூட்சுமம், ஆழ்நினல, ேட இருள் ஆகியனவகைாக நாம் நமது பல்ஜவறுப் 

பகுதிகைில் இருப்பனத அறியாமல் இருப்பது மஜனாாீதியான அறியானமயாகும். 

எலிெசபத் சபம்பர்லியிலிருந்து லாம்ப்டனுக்கு திரும்பியசபாழுஜதா அல்லது லிடியாவுக்குத் 

திருமணம் முடிந்த பிறஜகா பிங்கிலியின் திருமணத்னத உறுதி செய்ய மற்ற உலகங்கைிலிருந்து 

புதிய ெக்திகள் எழுந்தன. 

139. “To hear, to see, to be upon the spot, to share with Jane in the cares.” 

Only in Elizabeth we see this family consciousness, not in her father, mother, or elder sister. 

I call this consciousness responsibility, the attitude of accepting all the responsibility for a work where 

several people are concerned. 

— The aggregate that comes to the surface from the psychic along with other impurities is a heterogeneous 

compound, not a single harmonious homogeneous whole. (p. 597) 

— We are not conscious as long as we are driven by Nature. 

— In the animal being Nature acts by its own mental vital intuitions. 

— Man cannot act in the same way without forfeiting his prerogative of manhood. 

— He does succeed in setting up a regulated chaos, or ordered confusion in himself. 

— Man in his self is a unique Person, for he is also in his manifestation a multi-person. 

— It can be perfectly done only if he goes within and finds whatever central being is by its  predominant 

influence at the head of all his expressions and actions. 

— In inmost truth it is his soul that is his central being, but in outer fact, it is often one or the  other of the 

part beings. 

— It is the representative of the soul or deputy Self. 
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Man is unconscious, but even he is of some consciousness. 

It is that which shapes into superstitions. 

Such superstitions are life giving as they draw the strength from the belief of self, though it is an ignorant 

Self. 

A great many followers of a leader believe him intelligent while he is stupid, honest, while he lives on 

dishonest proceeds, and many other things the leader is NOT. 

The followers have the capacity to believe in the existence of something which is not there. Their own 

belief is the ‘truth’ of their faith. 

Such faith will yield the followers, up to a point within their context substantial tangible results. 

Going beyond it will be disappointing as Gandhiji’s Non-Violence, Shankara’s Mayavada. Shankara can 

lead to moksha, not to the reality of the Spirit in its manifestation. 

Ascent of Nature – physical, vital Man 

Through such events in life Nature ascends creating the physical, vital Man. 

The rule of different selves in us is the root of the stages of development in us. (p. 898 The Life Divine) 

The different selves are the physical, vital, Mental Purushas. 

The physical cannot look beyond itself as it senses by touch only. 

If the inner subtle- physical Purusha insists he can arrive at a finer more beautiful and perfect physical life. 

In others it is the vital Purusha. It creates the vital Man. 

The vital is concerned with self-affirmation, self-aggrandizement, self-enlargement. 

The element of the vital being is not earth but air. 

A strong vital personality, Mind and Will can get the reasoning intelligence to give a firm support. 

In Collins in his proposal and in Darcy in all his acts we see this aspect. 

Sri Aurobindo almost says Reason is often a neutral instrument which can fully argue its case either 

in support or against an idea. 

Should Reason be resorted to without the invisible preference of the ego, it has the potential to lead the 

Mind even up to transcendence. 

During the proposal Collins enumerates the arguments on how he is a qualified husband and how she is 

not endowed as one who can receive another proposal. 

In each of these arguments we see the force of reason reinforcing his case. 

Darcy convinces himself of the danger Bingley is in. 

He justifies the line of action he has chosen. 

He then sees how all his benevolence for Bingley will be lost, if Bingley knows of Jane’s presence in 

London. 

It is interesting to know how convincing Darcy is to himself then and, in a directly opposite decision after 

writing his letter his own Reason, the self-same faculty, convinces him of the rightness of the course he 

has chosen – to transform himself. 

Before the Mind is developed in the Mental Man, this is how his Reason serves the physical, vital Man. 

Reason serves Man as he chooses it to serve him. 

Formation of the Mental Man 

Elizabeth wants to be part of it in the fullest sense of the word. 

The Mental Man tends to subordinate to his mental self-expression, Mental aims, Mental interests 

the rest of his being. (p. 899 The Life Divine) 

Because of this, it is at once more difficult for him and easier to arrive at a harmony of his nature. 

(p. 899 The Life Divine) 

This is an essential quality of every accomplishment or its main constituent. 

An entrepreneur feels it difficult to accumulate capital. Once it is done its help is great. At once it is 

difficult and easy. 

Mental will once in control can convince by the power of reasoning intelligence. 

Reasoning is a great power. It can dominate by convincing. 

Mind is a leader much led by his followers. 

Sometimes it has no other will other than the will that is imposed on it. 

Mr. Bennet in the library is very much a husband who is led by the wife. 

Thus Mind gives sanction to ignorance and error — Brighton visit. 
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Mind is obliged to look on while the nature follows what it knows to be wrong. 

(p. 900 The Life Divine)  

Elizabeth says as she abused Darcy she knew it was wrong but something in her allowed it and even 

enjoyed it. 

The Mental formation has some imbalance due to lack of central government. 

It can disturb a formerly achieved poise. (p. 900 The Life Divine) 

The true central being is the soul. 

The soul personality put forward by the psychic entity must be fully developed. 

Then the soul can come forward and control the nature. (p. 900) 

This leads to a real harmonisation of our being and our life. 

Charlotte settled down at Hunsford, but her life and being were not harmonised. What was harmonised 

was her physical requirement. 

In the case of Jane, her being and her life were fully harmonized and we can say even with Bingley. 

Elizabeth’s ambition was answered, not her inner adoration. 

She was adored by Darcy, she was proud about Pemberley, was satisfied in reconciling with Lady 

Catherine, but what her own heart adored – Wickham – was elusive. 

Emergence of the soul is direct contact with the Spiritual Reality 

“ஜகட்க, பார்க்க, அந்த இடத்தில் இருக்க, அக்கனறனய ஜேனுடன் பகிர்ந்து சகாள்ை.” 

இந்தக் குடும்பப் சபாறுப்புணர்னவ அவளுனடய தந்னத, தாயார், மூத்த ெஜகாதாி ஆகிஜயாாிடம் 

நாம் காண்பதில்னல, எலிெசபத்திடம் மட்டுஜம பார்க்கிஜறாம்.  

பலரும் ெம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஜவனலக்கு சபாறுப்பு எடுத்துக்சகாள்ளும் இனத நாம் தன்னுணர்வுடன் 

கூடிய சபாறுப்புணர்வு என்கிஜறாம். 

— மற்ற அசுத்தங்களுடன் ஜெர்ந்து னெத்தியத்திலிருந்து ஜமசலழும் அனனத்தும், ஒரு பன்முகக் 

கலனவயாகும், இணக்கமான ஒஜர விதமான முழுனம அல்ல.(p. 597) 

— இயற்னகயால் நாம் இயக்கப்படும்வனர நாம் சதைிவாக இருப்பதில்னல. 

— விலங்கு ேீவனில் இயற்னக அதன் மனதின் உணர்வின் ஜநரடி ஞானத்தால் செயல்படுகிறது. 

— மனிதனால் அவனது தனிமனித உாினமனய இைக்காமல் அஜத ஜபால் செயல்பட முடியாது. 

— ஒரு முனறப்படுத்தப்பட்ட கலவரத்னதஜயா அல்லது முனறயான குைப்பத்னதஜயா அவனிடம் 

அவன் உருவாக்கிக் சகாள்கிறான். 

— மனிதன் தனக்குள் ஒரு தனித்துவமான நபராவான், ஏசனனில் அவன் அவனது சவைிப்பாட்டில் 

பன்முக நபரும் ஆவான். 

— அவன் தன்னுள்ஜை சென்று, அவனது அனனத்து சவைிப்பாடுகள் மற்றும் செயல்கைின் மூலம் 

அதன் முதன்னமயான பாதிப்பினால், னமயமாக இருப்பனதக் கண்டுபிடிப்பதினால் மட்டுஜம 

இனதச் ெிறப்பாகச் செய்ய முடியும். 

— அவனது ஆன்மாஜவ அவனது னமய ேீவன் என்பது உள்ைார்ந்த உண்னமயாகும், ஆனால் 

சபரும்பாலும் அது பகுதியான ேீவன்கைின் ஒன்று அல்லது மற்சறான்று என்பஜத புற 

உண்னமயாகும்.  

— இது ஆன்மா அல்லது துனண சுயத்தின் பிரதிநிதியாகும். 

மனிதன் தன்னினனவின்றி இருக்கிறான், ஆனால் அவனிடமும் ெற்று சுய உணர்வு இருக்கிறது. 

இதுஜவ மூடநம்பிக்னககைாக உருசவடுக்கின்றன. 

இத்தனகய மூடநம்பிக்னககள் ஒருவரது தன்னம்பிக்னகயிலிருந்து ெக்தினயப் சபறுவதால், அது 

அறியானமயுடன் கூடிய சுயமாக இருந்தாலும், அனவ வாழ்வைிப்பனவயாக இருக்கும். 

ஒரு முட்டாள் தனலவனர புத்திொலி எனவும், ஜநர்னமயற்ற தனலவனர ஜநர்னமயானவர் என்றும், 

ஜமலும் அவாிடம் இல்லாத பல நற்குணங்கள் அவாிடம் இருப்பதாகவும் அவரது பல சதாண்டர்கள் 

நம்புகின்றனர். 

இல்லாதனத இருப்பதாக நம்பும் திறன் சதாண்டர்களுக்கு இருக்கிறது. அவர்கைது நம்பிக்னக 

அவர்கைது நம்பிக்னகயின் உண்னமஜய ஆகும். 

இத்தனகய விசுவாெம், சதாண்டர்களுக்கு அவர்கைது சூைலில் குறிப்பிட்ட ஒரு நினலவனர 

கணிெமான உறுதியான பலன்கனை அைிக்கும். 

காந்திேியின் அஹிம்னெ மற்றும் ெங்கராின் மாயாவாதத்னதப்ஜபால் இதனனத் தாண்டிச் செல்வது 

ஏமாற்றத்னத அைிக்கும். ெங்கரர் ஜமாக்ஷத்திற்கு வைி வகுக்கலாம், ஆன்மாவின் சவைிப்பாட்டில் 

அதன் நிதர்ெனத்திற்கு வைிவகுக்காது. 

இயற்னகயின் எழுச்ெி- ேடாீதியான, உணர்வுாீதியான மனிதன். 
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வாழ்வில் இத்தனகய நிகழ்வுகைின் மூலம் இயற்னக ஜமசலழுந்து ேடாீதியான, உணர்வுாீதியான 

மனிதனன உருவாக்குகிறது. 

நம்முள் இருக்கும் சவவ்ஜவறு நினலகைின் ஆட்ெி நம்முனடய வைர்ச்ெியின் கட்டங்கைின் ஜவர் 

ஆகும்.(p. 898 The Life Divine) 

அந்த சவவ்ஜவறு நினலகள் ேட, உணர்வு, மன புருஷாக்கள் ஆகும். 

ஸ்பாிெத்தால் மட்டுஜம ேடம் உணருவதால் அதனால் அனதத் தாண்டிப் பார்க்க முடியாது. 

அக சூட்சும - ேடநினல புருஷன் வலியுறுத்தினால், மனிதனால் ஜமலும் ஜநர்த்தியான, அைகான 

மற்றும் பூரணமான ேடாீதியான வாழ்னவ அனடய முடியும். 

மற்றவர்கைில் இது உணர்வுாீதியான புருஷாவாகும். இது உணர்வுாீதியான மனிதனன 

உருவாக்குகிறது. 

சுய உறுதி, சுய சபருக்கீடு, சுய விாிவாக்கம் ஆகியவற்றில் உணர்வு அக்கனற சகாண்டுள்ைது. 

உயிர் ேீவைின் அம்ெம் பூமி அல்ல, காற்று ஆகும். 

வலினமவாய்ந்த உணர்வுாீதியான ஆளுனம, மனம் மற்றும் விருப்புறுதி, உறுதியான ஆதரனவ 

வைங்குவதற்கான விஜவகமான அறினவ அைிக்கும். 

காலின்ஸின் திருமண ஜவண்டுஜகாைிலும், டார்ெியின் எல்லா செயல்கைிலும் இந்த அம்ெத்னத நாம் 

பார்க்கிஜறாம். 

ஒரு கருத்திற்கு எதிராகஜவா அல்லது ஆதரவாகஜவா முழுனமயாக அதன் தரப்னப விவாதிக்கும் 

நடுநினலக் கருவியாக அறிவு உள்ைது என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

அகந்னத துைியும் இன்றி அறிவு செயல்படும்ஜபாது, இது மனனத பிரம்மத்தின் நினலவனர 

எடுத்துச் செல்லும் திறனுனடயதாக இருக்கும். 

திருமண ஜவண்டுஜகாள் விடுத்தசபாழுது, காலின்ஸ், தான் எவ்வாறு ஒரு தகுதிவாய்ந்த கணவர் 

என்பனதயும், மற்சறாரு திருமண வாய்ப்பினனப் சபறக் கூடியவைாக எலிெசபத் இல்னல 

என்பனதயும் வாதங்கைாக முன்னவக்கிறான். 

இந்த வாதங்கள் ஒவ்சவான்றிலும் எவ்வாறு அவனது விஜவகத்தின் ெக்தி அவனுனடய தரப்பிற்கு 

வலுவூட்டுகிறது என்பனத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

பிங்கிலி எதிர்ஜநாக்கியுள்ை ஆபத்னதப்பற்றி டார்ெி உறுதியாக இருக்கிறான். 

தான் ஜதர்ந்சதடுத்த செயல்முனறனய அவன் நியாயப்படுத்துகிறான். 

ஜேன் லண்டனில் இருப்பனத பிங்கிலி அறிந்தால் எவ்வாறு தான் அவனுக்குச் செய்த நல்லனவ 

அனனத்தும் இைக்கப்படும் என்பனத டார்ெி உணர்கிறான். 

டார்ெி எவ்வாறு தன்னனஜய உறுதிப்படுத்திக் சகாண்டு, தன்னன நியாயப்படுத்தும் வனகயில் 

கடிதம் எழுதி, திருவுருமாற ஜவண்டும் என்று தான் ஜதர்ந்சதடுத்திருக்கும் பானதயின் ொியான 

தன்னமனய தனக்ஜக உறுதிப்படுத்திசகாள்வனத அறிந்துசகாள்வது சுவாரெியமானது.  

மனதாலான மனிதனிடம் மனம் வைருவதற்கு முன், அவனது அறிவு இவ்வாறுதான் ேடாீதியான, 

உணர்வுாீதியான மனிதனுக்குச் ஜெனவ புாிகிறது.  

மனிதன் விரும்பும் விதத்தில் அறிவு அவனுக்குச் ஜெனவ புாிகிறது. 

மனாீதியான மனிதன் உருவாவது.  

எலிெசபத் முழுனமயாக இதனுனடய ஒரு பகுதியாக இருக்க விரும்புகிறாள். 

மனதாலான மனிதன் அவனது ேீவனின் மீதமுள்ை பாகத்னத அவனுனடய மனதின் சுய 

சவைிப்பாடு, மனதின் இலக்குகள் மற்றும் மனதின் விருப்பங்களுக்குக் கட்டுப்படுத்த 

முனனகிறான்.(p. 899 The Life Divine) 

இதன் காரணமாக இது அவனுக்கு உடனடியாக ஜமலும் கஷ்டமாகவும், அவனது சுபாவத்தின் 

சுமுகத்னத அனடவது சுலபமாகவும் இருக்கும். (p. 899 The Life Divine)  

இது ஒவ்சவாரு ொதனனயின் அல்லது அதன் பிரதான அம்ெத்தின் முக்கியமான தரம் ஆகும். 

ஒரு சதாைில்முனனவர் மூலதனத்னதச் ஜெகாிப்பதற்கு கஷ்டப்படுகிறார். இதனன அனடந்து 

விட்டால் அதன் உதவி மிகப் சபாியதாக இருக்கும். உடனடியாக அது கடினமாக இருக்கும், மற்றும் 

சுலபமாகவும் இருக்கும். 

கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கும் மனதின் விருப்புறுதி பகுத்தறிவின் ெக்தியினால் நம்பிக்னகயூட்ட 

முடியும். 

பகுத்தறிவு ஒரு சபாிய ெக்தியாகும். நம்பிக்னகயூட்டுவதன் மூலம் இது ஆதிக்கம் செலுத்தலாம். 

மனம் சபரும்பாலும் அதன் சதாண்டர்கைால் வைி நடத்தப்படும் ஒரு தனலனம ஆகும்.  

ெில ஜநரங்கைில் அதன் மீது சுமத்தப்படும் விருப்புறுதினயத் தவிர ஜவசறந்த விருப்புறுதியும் 

அதற்கு இருப்பதில்னல. 

நூலகத்தில் தஞ்ெம் புகும் திரு சபன்னட், மனனவியால் வைி நடத்தப்படும் ஒரு கணவனாவார். 
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இவ்வாறு மனம் அறியானமக்கும் தவற்றிற்கும் அனுமதி வைங்குகிறது- பினரட்டன் விேயம். 

தவறு என தான் அறிவனத சுபாவம் பின்பற்றும்ஜபாது மனம் ஜவடிக்னக பார்க்க ஜவண்டியுள்ைது. 

(p. 900 The Life Divine)  

டார்ெினய நிந்தித்தது தவறு என அறிந்தும், தன்னுள் இருந்த ஏஜதா ஒன்று அனத அனுமதித்தது, 

மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிக்கவும் செய்தது என எலிெசபத் கூறுகிறாள். 

மத்திய ஆட்ெி இல்லாத காரணத்தினால் மனதின் உருவாக்கத்தில் ெில ெமநினல குனறபாடுகள் 

உள்ைன. 

முன்பு அனடந்த ஒரு நினலனய இது பாதிக்கலாம்.(p. 900 The Life Divine) 

உண்னமயான னமய ேீவன் ஆன்மாவாகும். 

னெத்திய ேீவனால் முன்னவக்கப்பட்ட ஆன்மாவின் தனித்தன்னம முழுனமயாக வைர்ச்ெி அனடய 

ஜவண்டும். 

பின்னர் ஆன்மா முன்வந்து சுபாவத்னதக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.(p. 900) 

இது நமது ேீவன் மற்றும் நமது வாழ்வின் உண்னமயான சுமுகத்திற்கு வைி வகுக்கிறது. 

ொர்சலட் ஹன்ஸ்ஜபார்டில் நிரந்தரமாகக் குடிபுகுந்தாள், ஆனால் அவளுனடய வாழ்வும் ேீவனும் 

இணக்கமாக இருக்கவில்னல. அவளுனடய ேடநினலத் ஜதனவகஜை இணக்கம் சபற்றன. 

ஜேன் விஷயத்தில், அவளுனடய ேீவனும் வாழ்வும் முழுனமயாக இணக்கமாக இருந்தன, 

பிங்கிலியுடன்கூட அவள் இணக்கமாக இருந்தாள். 

எலிெசபத்தின் ஆர்வத்திற்குப் பதில் கினடத்தது, அவளுனடய அக ஜபாற்றுதலுக்குக் 

கினடக்கவில்னல. 

டார்ெி அவனைப் சபாிதும் விரும்பினான், சபம்பர்லினய நினனத்து அவள் சபருனமப்பட்டாள், 

ஜலடி காதாினுடன் ெமரெப்படுத்திக்சகாண்டதில் திருப்தி அனடந்தாள், ஆனால் விக்காம் மீது 

னவத்திருந்த அவைது விருப்பம் நினறஜவறாமஜலஜய இருந்தது.  

ஆன்மா சவைிவருவது ஆன்மீகச் ெத்தியத்துடன் ஜநரடி சதாடர்பு சகாள்வதாகும். 

140. “The cares that must now fall wholly upon her.” 

Nature is the natural instrument of the plane – Mind, vital, physical – in which it acts. (p. 900 The Life 

Divine) Nature’s ultimate goal is to reveal itself as an instrument of the highest spiritual Reality. 

Nature fulfills this function through the psychic. In other words, phenomenal Nature emerges as 

evolutionary Nature. 

Elizabeth represents the psychic of the family. 

Nature pushed the family into elopement. Family is in disarray, father is absent, mother can no longer 

exert herself positively, Jane is too mild to think and act. Only she can rise to the occasion and try to bring 

sanity into its life. 

“At first it seeks this Reality through the good, the true, the beautiful. (p. 901) 

The good, the true, the beautiful represent Sachchidananda. 

This is how Man seeks the Absolute through Sachchidananda. 

The good, the true, the beautiful are sought by seeking all that is pure and fine and high and noble.  

(p. 900 The Life Divine) 

“There are outer signs and character which can modify and prepare nature. It cannot entirely or more 

inwardly and profoundly change it”. 

Elizabeth’s visit can help relieve the stress and distress, cannot, of course, change the family, and bring 

Lydia back. 

“For such an inmost change the direct contact with Reality itself is indispensable since nothing else can so 

deeply touch the foundation of our being, and cast the nature by its stir into a ferment of transmutation”. 

(p. 901 The Life Divine) 

“Truth, good and beauty are in themselves primary and potent figures of the Reality.” (p. 901) 

“But it is a spiritual substance and being of them and of itself that That which they represent has to come 

into our experience.”(p.901) 

For the family to benefit by a higher touch of the Spirit or soul or even the evolving spirit, the Psychic, 

their own behavior must be restrained by higher social values, mercenary initiatives must be suspended, 

life must be enjoyed within permissible limits of social decorum. 

The emergence of the sage 

The sage is one who cannot be touched by cares. 

Cares dissolve on reaching him. 
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In a domestic sense Lizzy is their sage. 

“The soul may achieve the contact mainly through thinking Mind.” (p. 901) 

“The thinking Mind is drawn towards the impersonal” 

‘It is intimately invisibly aware of a supreme Truth, Supreme Good, a supreme Beauty’. 

‘It is a touch and pressure of Eternity and Infinity’. 

This is a pressure from the impersonal. 

‘The impersonal seeks to move the whole Mind into a form of itself’. 

‘It is the beginning of direct experience’. (p. 901) 

In seeking Lizzy, Darcy’s aim was personal. 

When he understood he could not marry her without Lydia and Jane marrying, his interest broadened, a 

step of the personal to the impersonal. 

The power of the French Revolution that elevated the whole society moves to mould the entire social Mind 

into its own higher form, i.e. any commoner could marry any aristocrat if both so wished. 

Abstracted from the local context, it is a power of the Mind that disregards social forms and acts as 

it chooses. 

The Mind of the sage is impersonal, beyond the high philosophic knowledge of forms. 

Devotees move from bad to good. 

At a further stage they move to the Good, which is self-existent. 

Goodness is the Truth of knowledge when it expresses knowledge. 

Goodness is the knowledge of Truth when it expresses the Truth. 

Truth is conflict free unity of the subjective expression of the objective Spirit. 

Moving higher and higher we move from personal to the impersonal. 

The impersonal is an abstraction or generalization of the idea. 

We see it can be expressive at the lower side, expressing knowledge or on the higher side expressing 

Truth. 

A further movement above is to the Spirit. 

At this stage Man becomes a sage. 

Self, the sheer Spirit 

All cares, at the touch of Self, become consciousness. 

Elizabeth is one capable of rising above the Self of cares, if not to the Self itself. 

“Mind going above itself, loses its hold on forms.” (p. 902 The Life Divine) 

“Therefore mind goes into vast formless, featureless impersonality”. 

“It becomes aware of the unchanging Self, the Sheer Spirit, the pure bare Existence, the formless infinite, 

the nameless Absolute”. 

“It is beyond all ideas of good and evil, true or false, beautiful or unbeautiful to That which exceeds all 

dualities, to the experience of supreme oneness, infinity, eternity – or other ineffable sublimation of the 

mind’s ultimate and extreme percept of Self or Spirit”. 

“The soul itself merges into spiritual Silence.” (p. 902 The Life Divine) 

Mind deals with forms, positive and negative. 

What is positive to one is negative to another. 

The vital has a Mind that feels. 

The Physical has a Mind that senses. 

The Mental has a thinking Mind that understands. 

The Spirit too has a Mind that feels its unity with the object. 

The Mind of Mrs. Bennet sees the physical opportunity of Bingley’s living there and contemplates the 

physical fact that she could invite him to dinner. 

From there her physical Mind jumps to proposal and engagement. 

To her they are physical facts. She contemplates the physical necessity of Jane and Bingley being there 

above. 

The vital interest, the sanction of Mental manners are not in her scheme. 

Elizabeth, in these matters, is vital, Mental, cultural and sensible. 

She visualizes the weight on Jane by the absence of the father and the invalid condition of the mother. 

To her it is a vital reality mentally conceived. 
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She has the spiritual oneness at least with Jane that can relieve her of the weight. 

She knows the family atmosphere of oppressive sadness will be considerably relieved by her shouldering 

that responsibility. 

She has that self-giving to all in the family. 

“இப்சபாழுது அவள் முழுனமயாகக் கவனிக்க ஜவண்டிய விஷயங்கள்.” 

இயற்னகயாைது மனம், உயிர், ேடம் ஆகிய நினலகைில் செயல்படும் ஒரு இயல்பான 

கருவியாகும்.(p. 900 The Life Divine)  

இயற்னகயின் முடிவான இலக்கு மிகவும் உயர்ந்த ஆன்மீகச் ெத்தியத்தின் ஒரு கருவியாகத் தன்னன 

சவைிப்படுத்திக் சகாள்வஜதயாகும். இனத இயற்னக னெத்தியத்தின் மூலம் நினறஜவற்றிக் 

சகாள்கிறது. அதாவது, தனித்துவம் வாய்ந்த இயற்னக பாிணாம இயற்னகயாக சவைிப்படுகிறது. 

அக்குடும்பத்தின் னெத்தியமாக எலிெசபத் விைங்குகிறாள். 

இயற்னக அக்குடும்பத்னத ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்விற்குத் தள்ைியது. குடும்பம் ெீர் குனலந்தது, தந்னத 

அங்கிருக்கவில்னல, தாயாரால் இனி ஜநர்மனறயாகத் தன்னன சவைிப்படுத்திக்சகாள்ை முடியாது, 

ெிந்திக்கவும், செயல்படவும் முடியாத அைவிற்கு ஜேன் மிகவும் பலவீனமாக இருந்தாள். 

எலிெசபத்தால் மட்டுஜம ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உயர்ந்து வாழ்வில் சதைிவினனக் 

சகாண்டுவர முயற்ெிக்க முடியும். 

“முதலில் அது நல்லது, உண்தம, அைகு ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த நிதர்ெைத்தத நாடுகிறது”. (p. 

901) 

நல்லது, உண்தம, அைகு ஆகியனவ ெச்ெிதானந்தத்னதக் குறிக்கின்றை. 

இவ்வாறுதான் மனிதன் ெச்ெிதானந்தத்தின் மூலம் பிரம்மத்னத நாடுகிறான். 

நல்லது, ெத்தியம், அைகு ஆகியனவ தூய்னமயான, ஜநர்த்தியான, உயர்ந்த மற்றும் ஜமன்னமயான 

அனனத்னதயும் நாடுவதன் மூலம் நாடப்படுகின்றன.(p. 900 The Life Divine) 

“சுபாவத்னத மாற்றக்கூடிய மற்றும் தயார் செய்யக்கூடிய புற அறிகுறிகள் மற்றும் தன்னம உள்ைன. 

இதனால் முழு மாற்றத்னதஜயா அல்லது அக மாற்றத்னதஜயா மற்றும் ஆைத்தில் மாற்றத்னதஜயா 

சகாண்டுவர முடியாது.”  

எலிெசபத்தின் வருனக மன அழுத்தத்னதயும் துயரத்னதயும் ஜபாக்க உதவும், நிச்ெயமாக 

குடும்பத்னத மாற்றி லிடியானவத் திரும்ப அனைத்துவர முடியாது. 

“இத்தனகய ஆழ்ந்த அக மாற்றத்திற்கு ெத்தியத்துடன் இருக்கும் ஜநரடித் சதாடர்பு 

இன்றியனமயாதது, ஏசனனில் ஜவறு எதனாலும் நம்முனடய ேீவனின் அடித்தைத்னத ஆைமாகத் 

சதாட முடியாது, சுபாவத்னதக் கிைறி இரெவாத மாற்றம் ஏற்படுத்த முடியாது.”(p. 901 The Life 

Divine) 

“உண்தம, நல்லது, அைகு ஆகியனவ அடிப்பனடயான ெக்திவாய்ந்த நிதர்ெைத்தின் 

அம்ெங்கைாகும்.” (p. 901) 

“அவற்றில் ஆன்மீக ேீவனும் சபாருளும் அதன் அவ்வம்ெங்களும் 'அது'-தவப் பிரதிபலிப்பதால் நம் 

அனுபவத்திற்கு வர ஜவண்டும்.”(p.901) 

ஆன்மா, சவைிவரும் ஆன்மா, னெத்தியம் ஆகியவற்றின் ஒரு உயர்ந்த ஸ்பாிெத்தால் குடும்பம் 

பயனனடவதற்கு அவர்கைது நடத்னத உயர்ந்த ெமூகப் பண்புகைால் கட்டுப்படுத்தப்பட ஜவண்டும், 

ஆதாய தன்முனனப்புகள் அகற்றப்பட ஜவண்டும், ெமூக நல்சலாழுக்கத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்புக்குள் வாழ்க்னக அனுபவிக்கப்பட ஜவண்டும்.  

முனிவாின் சவைிப்பாடு. 

முனிவர் கவனலகைால் பாதிக்கப்படாத ஒருவர் ஆவார். 

அவனர அனடயும்சபாழுஜத கவனலகள் கனரந்துவிடும். 

ஒரு குடும்பாீதியான கண்ஜணாட்டத்தில் எலிெசபத் அவர்கைது முனிவர் ஆவாள். 

“ஆன்மா இம்மாற்றத்னத முக்கியமாகச் ெிந்திக்கும் மனதால் சபறுகிறது.”(p. 901) 

ெிந்திக்கும் மனம் சபாதுப்பார்னவ சபறுகிறது. 

‘ஒரு உயர்ந்த ெத்தியம், உயர்ந்த நல்லது, உயர்ந்த அைகு பற்றி இதற்கு மிகவும் சநருக்கமாகத் 

சதாியும்.’ 

‘இது ொஸ்வதம் மற்றும் அனந்தத்தின் ஒரு ஸ்பாிெம் மற்றும் அழுத்தம் ஆகும்.’  

இது சபாதுத்தன்னமயிலிருந்து எழும் ஒரு அழுத்தம் ஆகும். 

‘இப்சபாதுத்தன்னம தன் ரூபமாக மாற்ற முயல்கிறது.’ 

‘ஜநரடி தாிெனம் சபறும் அனுபவம் ஆரம்பிக்கிறது.’(p. 901) 

எலிெசபத்னத நாடுவதில் டார்ெியின் ஜநாக்கம் தனிப்பட்டதாக இருந்தது. 
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லிடியாவும் ஜேனும் திருமணம் செய்து சகாள்ைாமல் தன்னால் எலிெசபத்னதத் திருமணம் 

செய்துசகாள்ை முடியாது என்பனத அறிந்த டார்ெியின் ஆர்வம் விாிவனடந்தது, தனிப்பட்டது 

சபாதுவானதாக மாறியது. 

ெமூகம் முழுவனதயும் உயர்த்திய பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் ெக்தி, ெமூக மனம் முழுவனதயும் அதன் 

உயர்ந்த வடிவத்தில் வடிவனமக்க முயலுகிறது, அதாவது, ொமானியர் எவரும் ஒரு 

உயர்குடியினனர, இருவரும் விரும்பும் பட்ெத்தில் திருமணம் செய்து சகாள்ைலாம் என்ற நினலனய 

உருவாக்குகிறது. 

அப்பகுதியின் சூைலில் இருந்து விடுபட்ட மனதின் ெக்திஜய ெமூக வடிவங்கனை ஒதுக்கிவிட்டு, 

தனது விருப்பம் ஜபால் செயல்படுகிறது. 

முனிவாின் மனம் சபாதுவானதாக உள்ைது, வடிவங்கைின் உயர்ந்த தத்துவாீதியான அறினவத் 

தாண்டியது. 

அன்பர்கள் சகட்டதிலிருந்து நல்லதற்கு மாறுகின்றனர். 

அடுத்த ஒரு கட்டமாக சுய இருத்தலாக இருக்கும் நல்லதற்கு அவர்கள் மாறுகின்றனர். 

நல்லது அறினவ சவைிப்படுத்தும்சபாழுது அறிவின் ெத்தியமாக விைங்குகிறது. 

நல்லது ெத்தியத்னத சவைிப்படுத்தும்சபாழுது ெத்தியத்தின் அறிவாக இருக்கிறது. 

உண்னம என்பது அகநினல ஆன்மாவின் புறநினல சவைிப்பாட்டின் முரண்பாடற்ற 

ஒற்றுனமயாகும். 

ஜமலும் ஜமலும் நாம் உயரும்ஜபாது தனிப்பட்டதிலிருந்து சபாதுவானதற்கு நகருகிஜறாம். 

சபாதுவானது என்பது கருத்தின் சுருக்கம் அல்லது சபாதுனமப்படுத்துதல் ஆகும்.  

தாழ்ந்த பக்கத்தில் அறினவ சவைிப்படுத்துவதாகஜவா அல்லது உயர்ந்த பக்கத்தில் ெத்தியத்னத 

சவைிப்படுத்துவதாகஜவா அது இருக்கலாம். 

அடுத்த ஜமல் ஜநாக்கிய ஒரு இயக்கம் ஆன்மானவ ஜநாக்கியதாகும். 

இந்தக் கட்டத்தில் மனிதன் ஒரு முனிவராகிறான். 

சுயம், கலப்பற்ற தூய ஆன்மா. 

அனனத்து கவனலகளும் சுயத்தின் ஸ்பாிெத்தால் ேீவியமாகின்றன. 

சுயத்திடஜம உயர முடியாவிடினும், அக்கதறகளின் சுயத்ததத் தாண்டி உயரும் திறன் 

எலிெசபத்திற்கு இருக்கிறது. 

“தன்னனக் கடந்து ஜமஜல ஜபாகும் மனம் ரூபங்கைின் மீதான கட்டுப்பாட்னட இைக்கிறது.”(p. 902 

The Life Divine) 

“ஆகஜவ மனம் பரந்த ரூபமற்ற குணமற்ற சபாதுத் தன்னமனய அனடகிறது.” 

“மனம், மாற்றமறியாத பிரம்மம், ஆத்மாவின் அந்தரங்கம், சபரு வாழ்வின் சவறுனம, ரூபமற்ற 

அனந்தம், சபயரற்ற பிரம்மம் ஆகியவற்தற அறிகிறது.” 

“ஆன்மாஜவ ஆன்மீக சமௌனத்தில் கனரந்து விடுகிறது.” (p. 902 The Life Divine) 

மனம் ஜநர்மனறயான மற்றும் எதிர்மனறயான ரூபங்களுடன் செயல்படுகிறது.  

ஒருவருக்கு ஜநர்மனறயாக இருப்பது இன்சனாருவருக்கு எதிர்மனறயாக இருக்கிறது. 

உணர்வு, உணரும் ஒரு மனனதக் சகாண்டுள்ைது. 

ேடம், உணரக்கூடிய ஒரு மனனதக் சகாண்டுள்ைது. 

மனம் புாிந்துசகாள்ளும் திறனுனடய ெிந்திக்கும் மனனதக் சகாண்டுள்ைது. 

ஆன்மாவுக்கும், ஜநாக்கத்துடன் அதன் ஒற்றுனமனய உணரக்கூடிய ஒரு மனம் உள்ைது. 

பிங்கிலி அங்கு வெிப்பனத திருமதி சபன்னட்டின் மனம் ேடநினல வாய்ப்பாகக் காண்கிறது, 

அவனன விருந்துக்கு அனைக்கலாம் எனும் ேடநினல உண்னமனயயும் நினனத்துப் பார்க்கிறாள்.  

அங்கிருந்து அவைது ேடாீதியான மனம் திருமண ஜவண்டுஜகாைிற்கும் திருமண உறுதிக்கும் 

செல்கிறது. 

அவளுக்கு இனவ ேடநிதல உண்னமகள் ஆகும். பிங்கிலி மற்றும் ஜேன் அங்கிருக்க ஜவண்டும் 

என்கிற அவெியத்னத அவள் நினனத்துப் பார்க்கிறாள். 

உணர்வின் ஆர்வம், மனதின் பைக்க வைக்கங்கைின் அனுமதி, அவளுனடய திட்டத்தில் இல்னல. 

இந்த விஷயங்கைில் எலிெசபத், உணர்வுாீதியாகவும், மனாீதியாகவும், கலாச்ொராீதியாகவும் 

மற்றும் விஜவகமானவைாகவும் இருந்தாள்.  

தந்னத அங்கு இல்லாததாலும், தாயாாின் உதவியற்ற நினலயினாலும் ஜேனுனடய சபாறுப்பினன 

அவைால் கற்பனன செய்ய முடிந்தது. 

அவளுக்கு இது மனதால் கருதப்பட்ட ஒரு உணர்வின் நிதர்ெனமாகும்.  

ஜேனுனடய சபாறுப்பின் பாரத்னத விடுவிக்கும் அைவிற்கு எலிெசபத்திற்கு அவளுடன் 

மட்டுமாவது ஆன்மீகாீதியான ஒருனமப்பாடு இருக்கிறது. 
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அந்தப் சபாறுப்பினன தானும் ஜெர்ந்து பகிர்ந்துசகாள்வதன்மூலம் குடும்பத்தின் துயரம் 

சபருமைவிற்குக் குனறயும் என்பது அவளுக்குத் சதாியும். 

குடும்பத்தில் உள்ை அனனவாின் மீதும் அவளுக்கு அந்த சுய அர்ப்பணம் செய்யும் திறன் உண்டு. 

Contact through the heart reaches the Supreme Being 

இதயத்தின் மூலம் ஏற்படும் சதாடர்பு பிரம்மத்னதச் சென்றனடகிறது. 

141. “In a family so deranged, a father absent, a mother incapable of exertion and requiring constant 

attendance.” 

“A second approach made by the soul is the direct contact through the heart” 

 (p. 912 The Life Divine) 

“This is a more close and rapid way because the occult seat is there”. 

The center of this family is neither the father, nor the mother, but the flower of father’s freedom in 

Elizabeth. 

The occult seat of power of the family is in her. 

“It is just behind the heart center, in close contact with the emotional being”. 

“It is through love and adoration, the spiritual reality of love, that the approach is made.” 

“This approach can get its full power and impetus only when the mind goes beyond impersonality to 

the awareness of a Supreme Personal Being”. 

Over each family a being presides. 

It cannot be approached by knowledge or emotion alone. 

It must be impersonal and beyond to the Supreme Personal Being. 

Father thinks of what is right. That is powerful, but not enough. 

She feels not only personally about Lydia, but impersonally about the family and moves to the further truth 

behind, the being that presides over the family. 

She forgets herself which is forgetting her personality, and moves to the thought of Jane’s well-being 

as part of a wider truth. 

“The spiritualised sense reaches their absolute”. (p. 903 The Life Divine)  

“The soul unites its emotions with the psychic personality” 

“But for the purposes of integral transformation this too is not enough”. 

Integral transformation here would mean all the five girls marrying into the higher aristocracy and 

Wickham rising to the level of colonel. 

In this case that has not happened yet.  

“There must be the transmutation of the thinking Mind and all the vital and physical parts of consciousness 

in their own character” (p. 903 The Life Divine)  

Elizabeth is emotional, but has not reached the heights of emotion. That could have happened had she 

fallen in love with Darcy as she had done with Wickham. 

Such a release of higher transmuting emotions have not occurred here as her charm was for one and 

gratitude was for another. The split prevents the rich intensity of higher emotional power. 

Opening of the spiritual self or Ishwara. 

Man is like Mr. Bennet’s family deranged. 

The spiritual self or Ishwara descends on him. 

“The experience of the heart supports our mental dynamics and is our first instrument of action” (p. 903 

The Life Divine) 

“The ego then subjects itself to some higher law and finally effaces itself” 

“It is a light or a voice or a Force or a divine Person or Presence”. 

“We need a combination of all these forces”. (p. 903) 

“It creates a spiritual or psychic condition on the surface being and nature”. 

(p. 904 The Life Divine) 

“It is an opening to the spiritual Self or the Ishwara” 

“It is an appearance of the composite perfection of a saint”. 

“He is the selfless worker and the Man of spiritual knowledge”. (p. 904) 

Mind, by itself is powerful to throw light on an issue. 

Light can guide but not effectuate by itself. 

Emotions are the result of Mind and the effectuating body meeting. 
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For this reason emotions are far more powerful to produce results in life. 

The father, on hearing the news, left for London in quest of the girl. 

Elizabeth, on hearing the news, came home. 

When the father too joined her, the power begins to act in the subtle plane. 

Soon news came she was found and marriage was arranged. 

On the life of Man the descending higher forces of Spirit, Self, act. 

They are in graded stages. 

Once Man becomes a sage and his Mind begins to develop, Mind rises high and loses its forms. 

Emotions too join them to make it powerful. 

Ishwara is the Individual who brings down the power of the transcendent to the Man in life. 

Hence the greater effectivity. 

Elizabeth’s emotions, joins the light of her father to bring down higher forces of life to precipitate a result. 

The result here is to find Lydia. 

A further result is her wedding. 

This passage in ‘Triple Transformation’ perfectly echoes life here. 

Cosmic Self and power must open. 

The misfortune of Bennet’s family cannot be removed by ordinary social measures, such as finding Lydia 

and bringing her home. What corrects the situation is a far superior social force far beyond the reach 

of Mr. Bennet. 

“The change must reach its widest totality and profound completeness” (p. 904)  

“It is there we must find the foundation of thought, life and action.” 

To stand outside on the surface and receive from the inner being and follow the intimations is not 

sufficient transformations”. 

“One must cease to be the surface personality and become the inner Purusha. 

On the surface Mr. Bennet lives in the library. He does not run the family as a father should which at 

the end he takes upon himself “That is difficult”.  

“Because outer nature opposes the movement and clings to its normal accustomed poise and externalised 

ways of existence”. 

Mr. Bennet does not want to confront the wife in every detail of life. 

He feels comfortable to be left alone in the library.  

“Also there is a long way from the surface to the depth” 

For Mrs. Bennet to evolve as the polite, cultured Mrs. Gardiner it takes several generations. 

“There the psychic entity is veiled from us” 

“The intervening space is filled with subliminal nature and nature – movements” 

“The outer nature has to undergo a change of poise.” 

“It is a quieting, a purification, a fine mutation of the substance and energy” 

We see the coarse energies of the mother at the touch of reality unable to act, they collapse. Again on 

hearing of Darcy’s engagement she was not able to reply in a rational manner. Her excitement could not be 

witnessed by cultured people.  

“A new consciousness can be formed” 

“There must grow up within us or there must manifest a consciousness more and more laid bare to the 

cosmic Self and Power” 

“It must be open to what comes from the Transcendence” (p. 904) 

The social evolution of Meryton has received the power of the ‘Cosmic Self’ ‘from the Transcendence’. 

Only such powerful force can rescue the family from the dissipation of Mrs. Bennet as well as Lydia. 

“இந்த அைவிற்கு குைப்பம் நிலவும் ஒரு குடும்பத்தில், தந்னத ஊாில் இல்னல, தாயார் முயன்று 

எனதயும் செய்ய மாட்டாள், அவளுக்குத் சதாடர்ந்த கவனிப்பு ஜதனவப்படுகிறது.”  

“ஆன்மாவின் இரண்டாவது அணுகல் இதயத்தின் மூலம் ஜநரடித் சதாடர்பாகும்.”(p. 902 The Life 

Divine) 

“சூட்சும ஸ்தானம் அங்கிருப்பதால் இது ஜமலும் சநருங்கிய துாிதமான வைியாகும்.” 

இக்குடும்பத்தின் னமயம் தந்னதஜயா, தாயாஜரா அல்ல, எலிெசபத்திடம் மலர்ந்த தந்னத அைித்த 

சுதந்திரஜம ஆகும். 

குடும்பத்தின் மனறபுலனாக ெக்தியின் பீடம் அவைிடம் உள்ைது. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

412 

 

“இது இதய னமயத்தின் பின்னால் உள்ைது, உணர்ச்ெிபூர்வமான ேீவனுடன் சநருங்கிய 

சதாடர்புடன் உள்ைது.” 

“அன்பின் ஆன்மீகாீதியான நிதர்ெனமான அன்பு மற்றும் ஜபாற்றுதல் மூலம் அணுகப்படுகிறது.” 

“மனம் சபாதுத் தன்னமனயத் தாண்டிச் சென்று உயர்ந்த தனிப்பட்ட ேீவனன உணரும் 

சபாழுதுதான், இந்த அணுகுமுனற முழு ெக்தினயயும், உத்ஜவகத்னதயும் சபற முடியும்.”  

ஒவ்சவாரு குடும்பத்னதயும் ஒரு ேீவன் தனலனமத் தாங்குகிறது. 

அனத அறிவு அல்லது உணர்ச்ெியின் மூலம் மட்டுஜம அணுக முடியாது. 

உயர்ந்த தனிப்பட்ட ேீவனிற்கு இது சபாதுவானதாகவும் அதற்கு அப்பாற்பட்டும் இருக்க 

ஜவண்டும். 

எது ொி என்பனதப் பற்றி தந்னத நினனக்கிறார். இது ெக்திவாய்ந்தது, ஆனால் ஜபாதுமானதல்ல. 

அவள் லிடியானவப் பற்றி மட்டும் தனிப்பட்ட முனறயில் நினனப்பதில்னல, குடும்பத்னதப் பற்றி 

சபாதுவான முனறயில் ெிந்திக்கிறாள், பின்னால் இருக்கும் ஜமலுமுள்ை உண்னமனய ஜநாக்கி 

நகருகிறாள், குடும்பத்திற்குத் தனலனம வகிக்கும் ேீவனன ஜநாக்கிச் செல்கிறாள். 

அவள் தன்னனஜய மறக்கிறாள், இது அவளுனடய ஆளுனமனய மறப்பதாகும், ஜமலும் அகண்ட 

ஒரு உண்னமயின் பகுதியாக ஜேனுனடய நல்வாழ்னவப் பற்றி நினனக்க ஆரம்பிக்கிறாள். 

“ஆன்மீகமயமாக்கப்பட்ட உணர்வு அவற்றின் முழுனமனயச் சென்றனடகிறது.” (p. 903 The Life 

Divine)  

“ஆன்மா அதன் உணர்ச்ெிகனை னெத்தியத் தனித் தன்னமயுடன் இனணக்கிறது.” 

“பூரண திருவுருமாற்றத்திற்கு இதுவும் கூட ஜபாதுமானதல்ல.” 

இங்கு முழுனமயனடயும் திருவுருமாற்றம் என்பது ஐந்து சபண்களும் உயர்குடியினனர திருமணம் 

செய்து சகாள்வதும், விக்காம் கர்னல் நினலக்கு உயருவதுஜமயாகும். 

இங்கு இது இன்னமும் நனடசபறவில்னல. 

“ெிந்திக்கும் மனம் திருவுருமாற ஜவண்டும். ேீவியத்தின் உயிர் மற்றும் உடல் பகுதிகைின் சுபாவம் 

மாற ஜவண்டும்.”(p. 903 The Life Divine)  

எலிெசபத் உணர்ச்ெிபூர்வமானவள், ஆனால் உணர்வின் உச்ெத்னத அவள் அனடயவில்னல. 

விக்காம் மீது அவள் காதல் சகாண்டதுஜபால டார்ெினய அவள் காதலித்திருந்தால் அவ்வாறு 

நடந்திருக்கும். 

உயர்ந்த மாறும் உணர்ச்ெிகைின் அத்தனகய ஒரு சவைியீடு இங்கு நிகைவில்னல, ஏசனனில் 

ஒருவர் மீது அவளுக்கு ஈர்ப்பு இருந்தது, இன்சனாருவர் மீது நன்றி உணர்வு இருந்தது. பிளவு 

உயாிய உணர்ச்ெிபூர்வமான ெக்தியின் வைமான தீவிரத்னதத் தடுக்கிறது. 

ஆன்மீக ேீவன் அல்லது ஈஸ்வரன் திறந்து சகாள்வது. 

குைப்ப நினலயில் இருக்கும் திரு சபன்னட்டின் குடும்பம்ஜபால் மனிதன் இருக்கிறான். 

ஆன்மீக ேீவன் அல்லது ஈஸ்வரன் அவன் மீது இறங்குகிறான். 

“இதயத்தின் அனுபவம் மனதின் ஆற்றனல ஆதாிக்கிறது, நாம் செயல்பட உதவும் முதல் 

கருவியாகிறது.”(p. 903 The Life Divine) 

“அகந்னத ெில உயர்ந்த ெட்டத்திற்கு உட்படுத்திக்சகாண்டு, முடிவாகத் தன்னனஜய அைித்துக் 

சகாள்கிறது. 

“இது ஒரு ஒைிஜயா அல்லது ஒரு குரஜலா அல்லது ஒரு ெக்திஜயா அல்லது சதய்வீக நபஜரா அல்லது 

ஜதாற்றஜமா ஆகும்.” 

“நமக்குத் ஜதனவ இந்த அனனத்து ெக்திகைின் கூட்டனமப்பாகும்.” 

“இது ஒரு ஆன்மீக அல்லது னெத்திய நினலனய ஜமல்மன ேீவனிலும், சுபாவத்திலும் 

உருவாக்குகிறது.”(p. 904 The Life Divine) 

“இது ஆன்மீக பிரம்மத்ததபயா அல்லது ஈஸ்வரனனஜயா ஜநாக்கிய ஒரு விைிப்பாகும்.” 

“இது பூரண ெிறப்பான ஒரு ாிஷியின் ஜதாற்றமுனடயது.” 

“அவர் சுயநலமற்று ஜெனவ செய்பவர் மற்றும் ஆன்மீக ஞானமுனடயவர்.”(p. 904) 

ஒரு விஷயத்னதப் பற்றித் சதாிந்துசகாள்ை மனஜம ஒரு ெக்திவாய்ந்த கருவியாக உள்ைது. 

ஒைி வைிகாட்டுஜம தவிர தானாகஜவ செயல்படாது. 

உணர்ச்ெிகள், மனமும் செயல்படும் உடலும் ெந்திப்பதன் வினைவாகும். 

இந்தக் காரணத்திற்காக, வாழ்வில் பலன்கனை அைிப்பதற்காக உணர்ச்ெிகள் ஜமலும் அதிக ெக்தி 

வாய்ந்தனவயாக உள்ைன. 

செய்தினயக் ஜகட்டவுடன் மகனைத் ஜதடி தந்னத லண்டனுக்குப் புறப்பட்டார். 

செய்தினயக் ஜகட்ட எலிெசபத் வீடு திரும்பினாள். 

தந்னதயும் அவளுடன் ஜெர்ந்து சகாண்டவுடன் ெக்தி சூட்சும நினலயில் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது. 
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லிடியா கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, திருமண ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட செய்தி வினரவில் வருகிறது. 

மனிதனின் வாழ்க்னகயில் ஆன்மா மற்றும் சுயத்தின் கீைிறங்கும் உயர் ெக்திகள் செயல்படுகின்றன. 

அனவ பலதரப்பட்ட நினலகைில் உள்ைன. 

மனிதன் ஒரு முனிவனாக மாறி, அவனது மனம் வைர ஆரம்பிக்கும்ஜபாது, மனம் உயர்ந்து அதன் 

வடிவங்கனை இைந்து விடுகிறது. 

அதனன ெக்திவாய்ந்ததாக மாற்ற அவற்றுடன் உணர்ச்ெிகளும் ஜெர்ந்து சகாள்கின்றன. 

தனிப்பட்டு விைங்கும் ஈஸ்வரன், வாழ்வில் இருக்கும் மனிதனுக்கு பிரம்மத்தின் ெக்தினய 

வைங்குகிறது. 

அதனால் செயல்திறன் அதிக அைவில் உள்ைது. 

எலிெசபத்தின் உணர்ச்ெிகள், அவளுனடய தந்னதயின் ஒைியுடன் இனணந்து ஒரு பலனனத் 

துாிதப்படுத்த வாழ்வின் உயாிய ெக்திகனைக் கீஜை சகாண்டு வருகிறது. 

இங்கு பலன் லிடியானவக் கண்டுபிடிப்பதாகும்.  

ஜமலும் ஒரு பலன் அவளுனடய திருமணம். 

‘மூன்று திருவுருமாற்றங்கள்’-ல் உள்ை இந்த வாக்கியம் இங்குள்ை வாழ்க்னகனயச் ெிறப்பாக 

எதிசராலிக்கிறது. 

பிரபஞ்ெ ேீவனும் ெக்தியும் திறந்துசகாள்ை ஜவண்டும். 

லிடியானவக் கண்டுபிடிப்பது, அவனை வீட்டிற்கு அனைத்து வருவது ஜபான்ற சபன்னட் 

குடும்பத்தின் துரதிர்ஷ்டங்கனை ொதாரண ெமூக நடவடிக்னககைின் மூலம் அகற்ற முடியாது.  

திரு சபன்னட்டால் இயலாத, ஜமலும் உயர்ந்த ஒரு ெமூக ெக்தியால் மட்டுஜம நினலனமனய ொி 

செய்ய முடிந்தது. 

“மாற்றம் அதன் விாிவான முழுனமனயயும், ஆழ்ந்த நினறனவயும் அனடய ஜவண்டும்.”(p. 904)  

“எண்ணம், வாழ்வு, செயல் ஆகியவற்றின் அஸ்திவாரம் அதுவாக இருக்க ஜவண்டும்.” 

“ஜமல்மனதிலிருந்து உள்மனம் தருவனத சபறும் நினல ஜபாதுமான திருவுருமாற்றம் அல்ல.” 

“ஜமல்மன ஆளுனமனய விட்டகன்று, உள்மன புருஷனாக ஒருவர் மாற ஜவண்டும்.” 

ஜமல்மனதில் திரு சபன்னட் நூலகத்தில் வாழ்கிறார். அவர் ஒரு தந்னதயாக குடும்பத்னத 

நடத்துவதில்னல, இறுதியில் தாஜன சபாறுப்சபடுத்துக் சகாள்கிறார். “அது கஷ்டமாக 

இருக்கிறது.” 

“ஏசனன்றால் சவைியில் புறச் சுபாவம் நம்னம எதிர்க்கும், அது தன் இயல்புக்குாிய புறவைிச் 

செயனலப் பின்பற்றும்.” 

வாழ்க்னகயின் ஒவ்சவாரு ெிறு விஷயத்திலும் திரு சபன்னட் தன்னுனடய மனனவினய எதிர்க்க 

விரும்பவில்னல.  

நூலகத்தில் தனித்து இருக்கஜவ விரும்பினார். 

“ஜமலும், ஜமல்மனதிற்கும் ஆைத்திற்கும் இதடய நீண்ட தூரம் இருக்கிறது.” 

திருமதி சபன்னட் கண்ணியமான, பண்பட்ட திருமதி கார்டினனரப் ஜபால் உருவாவதற்குப் பல 

தனலமுனறகள் ஜதனவப்படும். 

“அங்கு னெத்திய புருஷன் நம்மிடமிருந்து மனறந்துள்ைது.” 

“இனடசவைி அடிமனச் சுபாவத்தினாலும், இயற்னகயின் சுபாவத்தினாலும் நிரம்பியுள்ைது.” 

“புற சுபாவம் தன் நினலனய மாற்ற ஜவண்டும்.” 

“அது அனமதி தரும் தூய்னம, சபாருளும் ெக்தியும் துல்லியமாக இனணவது.” 

நிதர்ெனத்தின் ஸ்பாிெத்தால் தாயாாின் முரட்டுத்தனமான ெக்தி செயல்பட முடியாமல், வீழ்ந்து 

ஜபாவனத நாம் பார்க்கிஜறாம்.  

டார்ெியின் திருமண உறுதினயப் பற்றிக் ஜகள்விப்பட்டவுடன் அவைால் விஜவகத்துடன் பதிலைிக்க 

முடியவில்னல. அவளுனடய உற்ொகத்னத பண்பட்ட மக்கைால் பார்க்க முடிவதில்னல. 

“ஒரு புதிய ேீவியத்னத உருவாக்க முடியும்.” 

“நம்முள் புதியது எழுந்து சவைிப்படும் அல்லது பிரபஞ்ெ பிரம்மத்திற்கும் மற்றும் அதன் ெக்திக்கும் 

எட்டும்படி அது இருக்க ஜவண்டும்.” 

“பிரம்மத்தினின்று வருவனதப் சபறுவதாக அது அனமய ஜவண்டும்.”(p. 904) 

சமாிடனின் ெமூகப் பாிணாமம் பிரம்மத்திடமிருந்து பிரபஞ்ெ ேீவனின் ெக்தினயப் சபற்றுக் 

சகாண்டுள்ைது. 

இத்தனகய வலினமயான ெக்தியினால்தான் திருமதி சபன்னட் மற்றும் லிடியாவின் 

அைிச்ொட்டியங்கைிலிருந்து குடும்பத்னதக் காப்பாற்ற முடியும். 

Dangerous, but practicable opening 

ஆபத்தான ஆனால் நனடமுனற விைிப்புணர்வு. 
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142. “Though almost persuaded that nothing could be done…” 

Such is the best moment to call Her, She says. 

Elizabeth was in a dangerous state; any move could make it dangerous. Sri Aurobindo says still it is 

practicable. Because it is practicable, it can be positively practicable without any trace of danger. 

“It can be done by a strong call and aspiration, ” (p. 905 The Life Divine) “or by a vehement will or 

violent effort or effective discipline or process.” 

“Being and voices and influences may appear to the inner sense and vision and bearing claiming to be the 

Divine Being.” 

“He is likely to be seized on through deficiencies.” 

“Will fail to find his way to true realization.” 

“They were met by imposing initiation, discipline, methods of purification.” 

“Or a testing ordeal of entire submission to the pathfinder or the path leader.” 

“Can only be surmounted by complete sincerity and will for purity.” 

“Or a readiness to obedience to the Truth” (p. 906 The Life Divine ) 

“The process may never be easy, but the way is open and practicable”. 

No mother of portionless girls has found it easy to marry them all. 

Women have no money or right to property. 

It is a situation that makes her by definition vulnerable. 

The vast majority of them become a victim to their general situation. 

The one positive result is they go down in status. 

Should a middle class girl be willing to marry into the working class she can have the pick of them – pick 

of the working class. 

The very fact they are vulnerable opens a higher reliance on them. 

Jane relies on it. Mary Thorne resorts to it. 

It is the spiritual opening. 

It does have the danger of being deserted, even ruined as with Lydia. 

Still, however dangerous, there is a discipline, there is a process for her to choose. 

Whether she chooses high or low is left to her. 

The Life Divine is the horoscope of the universe, I am fond of repeating. 

The Life Divine, apart from being His magnum opus, has all the solutions to all the problems of life. 

One must seek it there. 

Separation of Purusha and Prakriti 

It is true the situation admits of no remedy, but it is equally true that something great can be done. 

“To enter the inner self is one effective way” (p. 906 The Life Divine)  

It is a truism that in any situation of despair there is something that can be done. Entering the inner Self, 

a solution presents itself. 

“It is to separate Purusha and Prakriti.” 

“Purusha is the conscious being, Prakriti is formulated nature.” 

“One is a detached and disinterested witness.” 

“Possibly one realizes the inner Self or Life.” 

“He may become the true and pure physical being.” 

“He stands back from all these activities of nature successively or together.” 

“The Purusha may use his rejection as a means of withdrawing from all nature.” 

“A certain mastery can be achieved, but mastery is not transformation.” 

“Or else to open the Superconscient highest domains.” (p. 907 The Life Divine ) 

“The luminous crypt of the soul – the psychic centre within us.” 

“The strongest and the most central way is to find all such methods on the self-offering and surrender of 

ourselves and our parts of nature to the Divine Being, the Ishwara.” 

In a crisis like this we lose all of our self-control, the observing Mind is lost in the bewildering 

circumstances that overwhelm us. 

Elizabeth came home in such a condition. 

On the surface being the Prakriti is under the subjection of Time and ego and hence holds Purusha under 

its sway. 
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Their separation takes one to the inner Self where there is greater clarity. 

Further even the Psychic reveals itself. 

Once the Purusha comes into its own, the situation is under control. 

When the father came back from London, he could find his feet, the atmosphere in the subtle plane gained 

clarity. 

She came to his decision, she was found. 

He rose to greater determination, she was married. 

Once Lydia was married, Elizabeth regretted telling Darcy. 

Always what happens in the subtle plane Man understands inversely. 

She did not surrender, the father did and the atmosphere fully cleared. 

 Central Being 

The Central being alone can act at a time nothing can be done. 

Separation of Purusha and Prakriti opens the inner being to an extent by which the being, partial on the 

surface, gains a greater fullness approaching the Central Being. 

“The substance of the nature and the stuff of consciousness refine to a greater subtlety and purity”  

(p. 907 The Life Divine )  

This is a step towards integralisation. 

“The deeper psychic experience is possible. 

“The Psychic personality reaches the full stature.” 

“The soul, the psychic entity then manifests as the central being.” 

“It is lighted up with unerring psychic light.” (p. 908 The Life Divine ) 

“All is purified, set right, the whole nature harmonized, modulated in the psychic key, put in spiritual 

order.” 

The chaos in Mr. Bennet’s family, was to reason, the ruining of Lydia’s life, destroying the social status of 

Longbourn, preventing any socially respectable young Man from thinking of the Bennet girls. 

For the logic of the Infinite, this opens the dark rigid family atmosphere of social structure to the incursion 

of greater social forces. 

The higher reason sees what human reason finds invisible. 

It actually sees in this deplorable condition possibilities trying to occasion new actualities. (p. 329 The Life 

Divine) 

In this case it does not act straight away, but takes the initiative to destroy the existing obstacles to create 

new opportunities. 

All common sense would congratulate itself if Lydia is restored and married. 

The logic of the Infinite, through that tragic occasion, created the possibility of Jane’s engagement. 

It was invisible to the family and the village. 

How could the localized perception see what Charlotte saw that Pemberley was moving towards the 

pair of fine eyes. 

To them the first was a surprise, Jane’s engagement was a standing wonder. 

Darcy moving towards Longbourn was inconceivable. 

Page 330 of The Life Divine calls it the truth of the Infinite of Pemberley – affirming itself in the 

determinations of the finite Longbourn. 

“எதுவும் செய்ய முடியாது என்று கிட்டத்தட்ட வற்புறுத்தப்பட்டாலும்.” 

தன்னன அனைக்க இதுஜவ ெிறந்த தருணம் என்று அன்னன கூறுகிறார். 

எலிெசபத் ஒரு ஆபத்தான நினலயில் இருந்தாள்; எந்த ஒரு செயலும் ஆபத்தானதாக மாறலாம். 

ஆனாலும் அது இன்னமும் செயல்படுத்தக்கூடியது என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

இது செயல்படுத்தக்கூடியது என்பதால், எந்தவித ஆபத்தும் இன்றி இதனன நல்ல விதமாக 

செயல்படுத்தலாம். 

“வலுவான ஒரு அனைப்பினாஜலா அல்லது ஆர்வத்தினாஜலா இதனனச் செய்யலாம்,” (p. 905 The 

Life Divine) “அல்லது தீவிர உறுதி அல்லது பிரம்மப் பிரயத்தனம் அல்லது முனறயான கட்டுப்பாடு 

அல்லது சதைிவான செயல்முனற மூலமும் செய்யலாம்.” 

“இனறவன் என அறிவிக்கும் ேீவன்கள், குரல்கள், செல்வாக்கு, அக உணர்விற்கும் திருஷ்டிக்கும் 

ஜகட்கும்.” 

“இது ஜபான்ற குனறகள் அவனன ஆக்கிரமிப்பது ெகேம்.” 
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“இந்நினலகைில் உண்னமயான 'ெித்தி' தவறும்” 

“தீட்னெ, சநறி, தூய்னமக்குாிய பைக்கங்கைால் இவற்தறச் ெமாைித்தனர்.” 

“அல்லது குருவுக்குப் பணியும் ெிஷ்யனுக்கு முழுப் பணிவு ஜவண்டும் என்ற ஜவதனன நினறந்த 

ஜொதனன வரும்.” 

“பூரண உண்னம மற்றும் தூய்னமக்கான விருப்புறுதியின் மூலம் மட்டுஜம சவற்றிசகாள்ை முடியும்.” 

“அல்லது ெத்தியத்திற்கு அடிபணியும் தயாரான மன நினல.”(p. 906 The Life Divine ) 

“பானத எைிதல்ல ஆனால் வாயில் திறந்து வைி விடுகிறது.” 

சொத்தில் பங்கில்லாத சபண்கைின் எந்தத் தாயாருக்கும் அவர்களுக்குத் திருமணம் செய்து 

னவப்பது சுலபமல்ல என்பது சதாியும்.  

சபண்களுக்குப் பணஜமா அல்லது சொத்தில் உாினமஜயா கினடயாது. 

இது அவனைப் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நினல ஆகும். 

அவர்கைில் சபரும்பாலாஜனார் அவர்கைது சபாதுவான நினலனமயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். 

ஒரு ஜநர்மனறயான வினைவு, அவர்கள் அந்தஸ்து கீைிறங்குவதுதான். 

நடுத்தர குடும்பத்னதச் ொர்ந்த ஒரு சபண், சதாைிலாளி குடும்பத்தில் திருமணம் செய்துசகாள்ைத் 

தயாராக இருந்தால் அவர்கனை அவள் ஜதர்வு செய்யலாம்- சதாைிலாை வர்க்கத்தின் ஜதர்வு. 

அவர்கள் பாதிக்கப்படக் கூடியவர்கள் என்பதால், அது அவர்கள் மீது அதிக நம்பகத்தன்னமனய 

ஏற்படுத்துகிறது. 

ஜேன் அனத நம்புகிறாள், ஜமாி தார்ன் அனத நாடுகிறாள். 

இது ஆன்மீக விைிப்பு. 

லிடியாவுக்கு ஏற்பட்டனதப் ஜபால், னகவிடப்படும் ஆபத்ஜதா, பாைாகும் ஆபத்ஜதா கூட இதில் 

உள்ைது. 

இருப்பினும், எவ்வைவுதான் ஆபத்தாக இருந்தாலும், ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது, ஜதர்வு செய்ய 

சபண்ணிற்கு ஒரு செயல்முனற இருக்கிறது. 

உயர்ந்தனதஜயா அல்லது தாழ்ந்தனதஜயா ஜதர்வு செய்வது அப்சபண்தணப் சபாறுத்தது. 

‘தி னலப் டினவன்’ பிரபஞ்ெத்தின் ோதகம் ஆகும், இனத மீண்டும் மீண்டும் கூறுவது எனக்குப் 

பிடித்தமானது. 

‘தி னலப் டினவன்’ பகவானின் சபரும் காவியம் மட்டுமல்லாமல், வாழ்க்னகயின் எல்லாப் 

பிரச்ெினனகளுக்கும் எல்லாத் தீர்வுகனையும் சகாண்டது. 

ஒருவர் அனத அங்கு நாட ஜவண்டும். 

புருஷா, பிரகிருதியின் பிாிவினன. 

நினலனமக்குத் தீர்வு எதுவும் இல்னல என்பது உண்னம, ஆனால் சபாிதாக ஒன்னறச் செய்ய 

முடியும் என்பதும் இதற்குச் ெமமான உண்னம. 

“அகத்தில் நுனைவது ஒரு ெிறந்த வைியாகும்.” (p. 906 The Life Divine)  

எந்த ஒரு கஷ்டமான நினலனமயிலும் ஏதாவது செய்ய முடியும் என்பது ஒரு உண்னம. அகத்தில் 

நுனையும் சபாழுது ஒரு தீர்வு தானாகஜவ ஏற்படும்.  

“இது புருஷானவயும், பிரகிருதினயயும் பிாிக்கும்.” 

“புருஷா தன்னன அறியும் ேீவன், பிரகிருதி கட்டுமானத்தின் இயற்னகயாகும்.” 

“ஒருவன் பற்றற்ற, மற்றும் ஆனெயற்ற ொட்ெி புருஷனாக இருக்கிறான்.” 

“அக ேீவனனஜயா அல்லது வாழ்னவஜயா ஒருவர் உணரக்கூடும்.”  

“அவர் உண்னமயான தூய்னமயான உடலின் ேீவனாக மாறலாம்.” 

“இயற்னகயின் இந்த அனனத்து செயல்கைிலிருந்தும் அவர் படிப்படியாக அல்லது இனணந்து 

பிாிந்து நிற்கலாம்.” 

“எல்லா பிரகிருதியினின்றும் விலக புருஷா தனது மறுப்னபப் பயன்படுத்தலாம்.” 

“ஒரு குறிப்பிட்ட ஆதிக்கம் சபறலாம், ஆனால் அது திருவுருமாற்றமாகாது.” 

“அல்லது பரமாத்மானவ அனடய ஜவண்டும்.” (p. 907 The Life Divine ) 

“ஒைிமயமான ஆத்மாவின் குனக- நம்முள் இருக்கும் னெத்திய னமயம்.” 

“மிகவும் வலினமயான னமயமான முனற,  சுய அர்ப்பணம், மற்றும் ெரணாகதிக்கான அனனத்து 

இத்தனகய வைிமுனறகனையும் அர்ப்பணித்து ெரணம் செய்து நம்தமயும் நமது சுபாவத்னதயும், 

ஈஸ்வரனான சதய்வீக ேீவனுக்கு ெரணம் செய்வதாகும்.”  

இது ஜபான்ற ஒரு சநருக்கடியில் நாம் நமது சுயக் கட்டுப்பாடு அனனத்னதயும் இைந்து 

விடுகிஜறாம், நம்னம ஆட்சகாள்ளும் குைப்பமான சூழ்நினலகைில் கவனிக்கும் மனம் தன்னன 

இைந்து விடுகிறது. 

இது ஜபான்ற ஒரு நினலனமயில் எலிெசபத் வீட்டிற்கு வந்தாள். 
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ஜமல்மன ேீவனில் பிரகிருதி காலம் மற்றும் அகந்னதக்கு உட்பட்டு இருக்கிறது, ஆகஜவ 

புருஷானவ அதன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் னவத்துள்ைது. 

இவற்றின் பிாிவினன ஒருவனர, ஜமலும் அதிக சதைிவு இருக்கும் அக ேீவனுக்குள் அனைத்துச் 

செல்கிறது. 

ஜமலும், னெத்தியம்கூட தன்னன சவைிப்படுத்திக் சகாள்கிறது. 

புருஷா தனது நினலனய அனடந்தவுடன் நினலனம கட்டுப்பாட்டிற்குள் வருகிறது. 

தகப்பனார் லண்டனிலிருந்து திரும்பி வந்தவுடன் அவர் தன்னன உணர்ந்தார், சூட்சும நினலயின் 

சூைல் சதைிவு சபற்றது. 

அவள் அவரது முடிவுக்கு வந்தாள், அவள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாள். 

அவர் உயர்ந்த முடிவுக்கு வந்தார், அவளுக்குத் திருமணம் முடிந்தது. 

லிடியாவுக்குத் திருமணம் முடிந்தவுடன் டார்ெியிடம் சதாிவித்ததற்காக எலிெசபத் வருந்தினாள். 

சூட்சும நினலயில் நடப்பனத மனிதன் எப்சபாழுதுஜம ஜநர்மாறாகப் புாிந்துசகாள்கிறான். 

அவள் ெரணனடயவில்னல, அவளுனடய தந்னத செய்தார், சூைல் முழுனமயாக வைிவிட்டது.  

னமய ேீவன். 

எதுவும் செய்ய முடியாத ஜநரத்தில், னமய ேீவன் மட்டுஜம செயல்படும். 

புருஷன் மற்றும் பிரகிருதியின் பிாிவினன அக ேீவனன விைிப்புறச் செய்கிறது, ஜமற்பரப்பில் 

பகுதியாக இருக்கும் அது னமய ேீவனன அணுகும்ஜபாது உயர்ந்த முழுனமனய அனடகிறது.  

சுபாவத்தின் ொரமும் ேீவியத்தின் மூலப்சபாருளும் ஜமலும் ெிறந்த சூட்சுமத்னதயும் தூய்னமனயயும் 

அனடகிறது.(p. 907 The Life Divine)  

இது ஒருங்கினணப்பிற்கான ஒரு படியாகும். 

“ஆழ்ந்த னெத்திய அனுபவம் ொத்தியம்.” 

“னெத்தியத் தனித்தன்னம முழுனமயான உயர்நினலனய அனடகிறது.” 

“ஆன்மா, னெத்திய ேீவன் பின்னர் னமய ேீவனாக சவைிப்படுகிறது.” 

“தவறு செய்யாத னெத்திய ஜோதியாக அது ஒைிர்கிறது.” (p. 908 The Life Divine ) 

“அனனத்தும் தூய்னமப்படுத்தப்பட்டு, ொி செய்யப்பட்டு, சுபாவம் முழுவதும் சுமுகமாகி, னெத்திய 

புருஷனால் ஜமற்பார்னவ செய்யப்பட்டு, ஆன்மீகச் ெட்டத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.” 

திரு சபன்னட் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட குைப்பம் லிடியாவின் வாழ்க்னகனய நாெமாக்குகிறது, 

லாங்பர்னின் ெமூக அந்தஸ்னத அைிக்கிறது, ெமூகாீதியாக மாியானதக்குாிய எந்த ஒரு இைம் 

வாலிபனும் சபன்னட் குடும்பத்துப் சபண்கனை நினனப்பனதத் தடுக்கிறது.  

அனந்தத்தின் தர்க்கத்திற்கு, இது ெமூகக் கட்டனமப்பின் இருண்ட கடின குடும்பச் சூைனல, சபாிய 

ெமூக ெக்திகைின் ஊடுருவலுக்கு உட்படுத்துகிறது.  

மனித அறிவினால் காண இயலாதனத உயர்ந்த அறிவு காண்கிறது. 

இந்த ஜமாெமான நினலனமயில் புதிய உண்னமகனைச் ெந்திக்க முயற்ெிக்கும் ொத்தியங்கனை இது 

உண்னமயாகஜவ காண்கிறது.(p. 329 The Life Divine) 

இந்த விஷயத்தில் இது ஜநராக செயல்படுவதில்னல, புதிய வாய்ப்புகனை உருவாக்குவதற்காக 

தற்சபாழுது உள்ை தனடகனை அைிக்க தன்முனனப்னப எடுக்கிறது.  

லிடியா மீட்சடடுக்கப்பட்டு அவளுக்குத் திருமணம் நனடசபற்றால் எல்லா இயல்பறிவும் 

தன்னனஜய வாழ்த்திக்சகாள்ளும். 

அனந்தத்தின் தர்க்கம், ஆபத்தான ெந்தர்ப்பத்தின் மூலம், ஜேனுனடய திருமண உறுதினய 

ொத்தியமாக்கியது. 

குடும்பத்திற்கும், கிராமத்திற்கும் இது கண்ணுக்குத் சதாியாததாக இருந்தது. 

சபம்பர்லி எலிெசபத்னத ஜநாக்கி நகருவனத ொர்சலட் கண்டது ஜபால், அவ்வூர் மக்கள் எவ்வாறு 

காண முடியும். 

அவர்களுக்கு முதலாவது ஆச்ொியமாக இருந்தது, ஜேனுனடய திருமண உறுதி சபாிய அதிெயமாக 

இருந்தது. 

டார்ெி லாங்பர்னன ஜநாக்கிச் செல்வது நினனத்துப் பார்க்க முடியாதது. 

‘தி னலப் டினவன்’ன் பக்கம் 330 இனதப் சபம்பர்லியின் அனந்தத்தின் உண்னம அைவுக்குட்பட்ட 

லாங்பர்னின் தீர்மானங்கைில் தன்னன உறுதிப்படுத்துகிறது எனக் கூறுகிறது. 

Experience of the Self, the Ishwara 

ஈஸ்வரனான சுயத்தின் அனுபவம். 

143. “Her uncle’s interference seemed of the utmost importance.” 

A thing is important in the measure we give it the importance. 

“It is the experience of the Self, the experience of the Ishwara and the Divine Shakti”.  
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(page 908-The Life Divine) 

One misses the experience of life till intensity gathers as opportunity or crises. 

When the central being comes into action, spiritual intensity gathers and Self reveals. 

“It is the direct touch of cosmic forces”. 

“A psychic sympathy and unity…” 

“These experiences are the result of an opening outward of the inner and the inmost being and 

nature”. 

“Then there comes into play the soul’s power of unerring inherent consciousness.” 

“Its vision its touch on things which is superior to mental cognition.” 

“There is there, native to the psychic consciousness in its pure work of immediate sense of the world and 

its beings, a direct inner contact with them and a direct contact with the Self and the Divine.” 

“A direct knowledge, a direct sight of Truth and of all truths.” 

“A direct penetrating spiritual emotion and feeling.” 

“A direct intuition of right will and right action.” 

“A power to rule and create an order of the being not by the grasping of the superficial self but from 

within, from the inner truth of self and things and the occult realities of Nature.” (p. 909 The Life 

Divine)  

Certainly it is important. Finally we see the uncle has not done anything except that he acted as an 

intermediary. 

She felt him important as at that moment she needed a straw to cling to. 

Her uncle proved to be that straw. 

To save Lydia several thousand pounds were necessary. 

Of course, Lydia could not wait for that Money to be gathered or generated. 

She was blissfully oblivious, oblivious of her utter insignificance to her lover. 

It is the stamp of physical faith, an usual feature of love, especially feminine infatuation. 

We can readily see in Lydia, but can we see the same in Elizabeth. 

The difference between a great ideal and its very opposite – Lizzy and Lydia – is a thin screen. Elizabeth is 

no different from Lydia as a woman. 

Psycho-spiritual opening 

One does not like interference, but there are occasions where interference is welcome. 

“The inner and larger and subtler mind and heart and life within us without any fuller emergence of 

the soul” (p. 909 The Life Divine) 

“It is so because there too is a power of direct contact of consciousness but the experience will be of a 

mixed character”. 

“For there could be an emergence not only of a subliminal knowledge but of subliminal ignorance”. 

“An insufficient expansion of the being, a limitation by the mental idea by narrow and selective emotion or 

by the form of the temperament”. 

“There will be imperfect self-creation and action and not a free soul emergence could easily occur” 

“In the absence of any or a complete psychic emergence, experiences of greater knowledge and force 

surpassing of ordinary limits, might lead to a magnified ego”. 

“Or bring about instead of the out-flowering of what is divine or spiritual an up rush of the titanic 

demonic” 

“A psychic transformation is the real psycho-spiritual transformation”. 

Principles of Life: 

• Individuality resents interference. 

• Interference is the play of the Many with Many. 

• At the level of ego, individuality is selfish and is resentful of interference. 

• At the level of soul interference is expanding exchange. 

• When ego is well formed life opens it to allow positive influence of interference. 

• Conscious appreciation of interference is to raise human progress to the cosmic plane of soul’s 

growth. 

• The small resents the offer of the great as interference. 

• God’s interference when it is compelling is grace. 
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• Conscious Godhead offering grace to unconscious God is descent. 

• That is the secret of involution. 

• The power of evolution is the awakening of the unconscious Godhead buried in the Inconscient. 

Danger is absent when the full psychic emergence is there. 

Social openings are full of danger, but values in the family can offer protection. 

“Some of these experiences can come by an opening of the inner mental and vital being”. (p. 909 The 

Life Divine)  

An occurance like the elopement is the ruin of any family. 

In a rich family the damage is greater but the possibilities to save the situation too are greater. 

The emerging act is given protection in form and act when the psychic presence is there. 

“But in act and form, it would be circumscribed within the limitation of an inferior instrumentation.” 

The psychic movement inward to the inner being, the Self or Divinity within us must be completed by an 

opening upward to a supreme spiritual status or a higher existence.” 

“This can be done by our opening into what is above us, by an ascent of consciousness into the ranges of 

overmind and supramental nature in which the sense of self and spirit is ever unveiled and permanent.” 

“It is done by the aspiration towards above.” 

“For the psychic personality has become aware. It has an eager concentration towards the 

superconscience.” 

• The psychic resides in the subliminal where all parts of our being meet ⎯ subconscient, 

superconscient, circumconscient, intraconscient. 

• The psychic is always pure, in itself. 

• It arrives at the surface with attendant impurities. 

• In general the emergence of the psychic is protected in act and form, because the psychic is a 

whole. 

It is Lizzy that has the psychic touch, but it was she who triggered the elopement by her abiding interest in 

Wickham. Still her activities, it is worth noting, are protected in form and act. 

Lydia was restored to the society. 

Not only the blot was wiped out but was later submerged in their luck. 

It was not Lydia who ran away with Wickham, but it was “Lizzy” who ‘ran’ away with him. Her solicitude 

for him was lasting and enduring. 

“அவளுனடய மாமாவின் குறுக்கீடு மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்தது.” 

ஒரு விஷயத்திற்கு நாம் முக்கியத்துவம் அைிக்கும் அைவில் அது முக்கியமானது. 

“இது பிரபஞ்ெ ேீவியத்தில் பிரம்மத்தின் அனுபவம், ஈஸ்வரா மற்றும் சதய்வீகச் ெக்தியின் 

அனுபவம்.” (page 908-The Life Divine) 

வாய்ப்பாகஜவா அல்லது சநருக்கடியாகஜவா தீவிரம் மாறும்வனர ஒருவர் அனுபவத்னத 

இைக்கிறார். 

னமய ேீவன் செயல்பாட்டுக்கு வரும்சபாழுது, ஆன்மீகத் தீவிரம் திரண்டு பிரம்மம் 

சவைிப்படுகிறது.  

“பிரபஞ்ெ ெக்திகைின் ஜநரடி ஸ்பாிெம் ஆகும் இது.” 

“ஒரு னெத்திய அனுதாபம் மற்றும் ஒற்றுனம…” 

“அகமும், ஆழ்ந்த அகத்தின் சுபாவமும் புறத்னத ஜநாக்கி சவைிவருவதால் இவ்வனுபவங்கள் 

எழுகின்றன.” 

“பின்னர் தவறற்ற பிறப்புடன் வரும் ேீவியத்தின் ஆன்மீகச் ெக்தி சவைி வந்து லீனல புாிகிறது.”  

“திருஷ்டி மற்றும் அதன் ஸ்பாிெம் மனதின் அறிவாற்றனல விட உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. 

னெத்திய ேீவியத்துடன் பிறந்தது ஜநரடியான அகத் சதாடர்பு. அது உலனக சநருக்கமாக அறியும். 

அதன் ேீவன்கனையும் அறியும். அதற்கு பிரம்மத்துடனும் இனறவனுடனும் ஜநரடித் சதாடர்பு 

உண்டு.” 

“ஒரு ஜநரடி ஞானம், ஒரு ஜநரடியான ெத்தியப் பார்னவ மற்றும் எல்லா ெத்தியங்கனையும் அறியும் 

திறன் உண்டு.” 

“ஆன்மீக உணர்ச்ெி மற்றும் உணர்வின் ஒரு ஜநரடி ஊடுருவல்.” 

“ொியான விருப்புறுதி மற்றும் ொியான செயலின் ஜநரடி உள்ளுணர்வு.” 

ேீவனின் அகமும், சுபாவத்தின் அகமும் புறத்னத பநாக்கி நிற்பதால், பிரம்மத்னதயும், 

ஈஸ்வரனனயும், பிரபஞ்ெ ேீவியத்தில் அனுபவிக்க முடிகிறது. ஆளும் திறனனப் சபறுவதால் 
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எழுபனவ இனவ.(p. 909 The Life Divine)  

நிச்ெயமாக இது முக்கியமானது. முடிவாக, மாமா ஒரு இனடநினல நபராகச் செயல்பட்டனதத் தவிர 

ஜவறு எதுவும் செய்யவில்னல என்பனதக் காண்கிஜறாம். 

அந்த ஜநரத்தில் அவளுக்குப் பிடித்துக்சகாள்ை ஒரு துரும்பு ஜதனவப்பட்டதால் அவளுக்கு அவர் 

முக்கியமானவராக இருந்தார். 

அவளுனடய மாமா அவளுக்கு அந்தத் துரும்பாகச் செயல்பட்டார். 

லிடியானவக் காப்பாற்ற பல ஆயிரம் பவுன்கள் ஜதனவப்பட்டன. 

அந்தப் பணம் ஜெகாிக்கப்படுவதற்ஜகா அல்லது உருவாக்கப்படுவதற்ஜகா லிடியாவால் காத்திருக்க 

முடியவில்னல. 

அவள் ஆனந்தமாக தன்னன மறந்து இருந்தாள், அவளுனடய காதலனுக்கு அவள் எவ்வைவு 

முக்கியமற்றவைாக இருந்தாள் என்பதும் அவளுக்குத் சதாியவில்னல. 

ேடநினல நம்பிக்னகயின் முத்தினர இது, அன்பின் ஒரு வைக்கமான அம்ெம், முக்கியமாகப் 

சபண்னமயின் ஜமாகம் ஆகும். 

இனத லிடியாவிடம் நாம் உடனடியாகக் காணலாம், ஆனால் இனதஜய நாம் எலிெசபத்திடமும் 

காண முடியுமா. 

ஒரு உயர்ந்த இலட்ெியத்திற்கும் அதன் ஜநர்மாறானதற்கும் இனடஜய உள்ை வித்தியாெம்- 

எலிெசபத் மற்றும் லிடியா இனடஜயயான வித்தியாெம்- ஒரு மிகவும் சமல்லிய தினரயாக உள்ைது. 

ஒரு சபண்ணாக எலிெசபத், லிடியானவவிட எந்த விதத்திலும் வித்தியாெமானவள் அல்ல. 

உைவியல்- ஆன்மீக விைிப்பு. 

குறுக்கீடு ஒருவருக்கு பிடிப்பதில்னல, ஆனால் குறுக்கீடு வரஜவற்கப்படும் ெந்தர்ப்பங்களும் 

உள்ைன. 

“ஆன்மா முழுனமயாக விைிப்பனடயாமல் சூட்சும மனம் விாிவனடந்து, அஜதஜபால் சநஞ்ெமும் 

வாழ்வும் பரந்து விாிந்து மலர்ந்தால் அஜத பலன் உண்டு.”(p. 909 The Life Divine) 

“அங்கும்கூட ேீவியத்தின் ஜநரடித் சதாடர்பின் ஒரு ெக்தி இருப்பதால் அது அவ்வாறு இருக்கிறது, 

ஆனால் அனுபவம் சுத்தமாக இல்லாமல் கலப்படமான தன்னமனயக் சகாண்டிருக்கும்.”  

“அடிமன ஞானம் மட்டுமின்றி அடிமன அஞ்ஞானத்தின் சவைிப்பாடும் அங்கு இருக்கக்கூடும்.” 

“ேீவன் மலர்வது ஜபாதுமானதாக இல்னல, குறுகிய மற்றும் குறிப்பிட்ட உணர்ச்ெியின் மூலம் 

அல்லது மனவுணர்வின் வடிவம் மூலம் மனதின் எண்ணம் தனட செய்யப்படுகிறது.” 

“குனறயான சுய ெிருஷ்டி மற்றும் செயல் அங்கிருக்கும், இனவ எைிதில் ஆத்மா சுதந்திரமாக 

எழுவனத அனுமதிக்காது.” 

“னெத்திய புருஷனின் எந்த ஒரு அல்லது முழுனமயாை சவைிப்பாடு இல்லாத நினலயில், ொதாரண 

எல்னலனயக் கடந்து சபரும் ஞானமும் ெக்தியும் தரும் அனுபவம், அபாிமிதமான அகந்னதக்கு 

வைிவகுக்கும்.” 

“ஆன்மீக சதய்வீக மலர்ச்ெிக்குப் பதிலாக அசுர ெக்திகள் எழுந்து செயல்படும்.” 

ஒரு னெத்தியத் திருவுருமாற்றம் உண்னமயான உைவியல்- ஆன்மீகத் திருவுருமாற்றமாகும். 

வாழ்வின் ஜகாட்பாடுகள். 

--தனித்துவம் குறுக்கீட்னட எதிர்க்கிறது. 

--அஜனகன் அஜனகனுடன் ஆடும் ஆட்டஜம குறுக்கீடாகும். 

--அகந்னதயின் நினலயில், தனித்துவம் சுயநலமானது, குறுக்கீட்னட எதிர்க்கிறது. 

--ஆன்மாவின் நினலயில் குறுக்கீடு மலரும் பாிமாற்றமாகும். 

--அகந்னத ெிறப்பாக உருவாகும்சபாழுது குறுக்கீட்டின் ஜநர்மனறயான பாதிப்னப அனுமதிக்கும் 

வனகயில் வாழ்வு மலர்கிறது. 

--குறுக்கீட்னட தன்னுணர்ஜவாடு புாிந்துசகாள்வது மனித முன்ஜனற்றத்னத ஆன்மாவின் 

வைர்ச்ெியின் பிரபஞ்ெ நினலக்கு உயர்த்துவதாகும். 

--சபாியது அைிக்கும் வாய்ப்பினன ெிறியது குறுக்கீடாக எதிர்க்கிறது. 

--வற்புறுத்தும் இனறவனின் குறுக்கீடு அருைாகும். 

தன்னுணர்வுடன் கூடிய இனறவன் தன்னுணர்வற்ற இனறவனுக்கு அைிக்கும் அருள், ெிருஷ்டி 

ஆகும். 

--இதுதான் ெிருஷ்டியின் இரகெியம். 

--பாிணாமத்தின் ெக்தி, ேட இருைில் புனதந்திருக்கும் தன்னுணர்வற்ற நினலயில் இருக்கும் 

இனறவனின் விைிப்புணர்வாகும். 

னெத்திய புருஷன் முழுனமயாக சவைிப்படும் இடத்தில் ஆபத்து இருக்காது. 

ெமூக வாய்ப்புகள் ஆபத்து நினறந்தனவ, ஆனால் குடும்பத்தின் பண்புகள் பாதுகாப்பு அைிக்கும். 
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“இந்த ெில அனுபவங்கள், அக மனம் மற்றும் உணர்வின் ேீவன் விைிப்பனடவதன் மூலம் வரலாம்.” 

(p. 909 The Life Divine)  

ஓடிப்ஜபாவது ஜபான்றசதாரு நிகழ்வு எந்த ஒரு குடும்பத்னதயும் அைிக்கவல்லது. 

ஒரு பணக்காரக் குடும்பத்தில் பாதிப்பு சபாிதாக இருக்கும், ஆனால் நினலனமனயக் காப்பாற்றும் 

ொத்தியங்களும் சபாியதாக இருக்கும். 

னெத்திய புருஷன் அங்கிருக்கும் சபாழுது சவைிவரும் செயலுக்கு ஜதாற்றத்திலும் செயலிலும் 

பாதுகாப்பு அைிக்கப்படுகிறது.  

“ஆனால் செயலிலும் ரூபத்திலும், இது ஒரு தாழ்ந்த கருவியின் வரம்பிற்குள் வனரயறுக்கப்படும்.” 

“உள்ஜநாக்கிச் செல்லும் னெத்திய புருஷனின் இயக்கம், உள்மனனத எட்டும், அங்கு பிரம்மம், 

இனறவனின் ேீவன் உள்ைிலிருக்கும். அது ஜமசலழுந்து ஜமல்ஜநாக்கித் திறந்து பூர்த்தி செய்ய 

ஜவண்டும். அது உயர்ந்த சுப்ாீம், ஆன்மீக அந்தஸ்து தரும் உயர்ந்த நினல.” 

"நமக்கு ஜமஜலயுள்ைனத ஜநாக்கி நம் வாயிதலத் திறந்தால் இனதச் செய்யலாம், சதய்வீக மனம் 

ெத்திய ேீவிய சுபாவத்னத ஜநாக்கி உயர்ந்து எழுந்தால் இது நடக்கும். அங்கு பிரம்மமும் ஆத்மாவும் 

தினரமனறவிலிருந்து நினலயாக சவைி வருகின்றன.”  

“இது ஜமல்ஜநாக்கி எழும் ஆர்வத்தினால் செய்யப்படுகிறது.” 

“ஏசனனில் னெத்தியத் தனித்தன்னம விைிப்புணர்னவ அனடந்துள்ைது. பிரம்மத்னத ஜநாக்கி இது 

ஆர்வமுள்ை தவம் செய்கிறது.” 

ஆழ்மனம், பிரம்மம், சூைலின் சூட்சுமம் மற்றும் அகச் சூைல் ஆகிய நமது ேீவனின் எல்லா 

பாகங்களும் ெந்திக்கும் இடமான அடிமனதில் னெத்தியம் குடி சகாண்டுள்ைது. 

னெத்தியம் எப்சபாழுதுஜம தூய்னமயானது, அதனுள்ஜைஜய உள்ைது. 

தூய்னமயற்றனவகளுடன் ஜெர்ந்து இது ஜமஜல வருகிறது. 

சபாதுவாக னெத்தியம் சவைிவருவது செயலிலும், ரூபத்திலும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ைது, ஏசனனில் 

னெத்தியம் முழுனமயானது. 

னெத்திய ஸ்பாிெத்னதக் சகாண்டிருப்பது எலிெசபத்தான், ஆனால் விக்காம் மீது சகாண்டிருந்த 

அவைது நினலயான ஆர்வத்தினால் ஓடிப்ஜபாவனதத் தூண்டியதும் அவள்தான். இருப்பினும் 

அவைது செயல்பாடுகள் ரூபத்திலும், செயலிலும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ைது கவனிக்க ஜவண்டிய 

விஷயம் ஆகும். 

லிடியா ெமூகத்திற்கு மீட்சடடுக்கப்பட்டாள். 

கனற நீக்கப்பட்டஜதாடல்லாமல், பின்னர் அவர்கைது அதிர்ஷ்டத்தில் அவர்கள் மூழ்கினர். 

விக்காமுடன் ஓடிப்ஜபானது லிடியா அல்ல, ‘எலிெசபத்’தான் அவனுடன் ‘ஓடிப்ஜபானது’. அவன் 

மீது அவள் சகாண்டிருந்த அனுதாபம் நீடித்தும் சதாடர்ந்தும் இருந்தது. 

Rift in the lid 

மூடியில் விாிெல். 

144. “The misery of her impatience was severe.” 

Human character is ruled by its temperament. In life Man functions routinely. Between his normal 

existence and the truth of his life there is a sort of lid. 

There is a lid between the Overmind and Supermind. 

When it breaks or shows any rift, Light pours down and reveals an eternal Presence and Infinite Existence. 

The lid I speak of is below and when there is a rift, it permits a burst of temperamental energy, usually 

negative. 

“What happens is an opening of vision to something above us.” 

“Or a rising up towards it.” 

“Or a descent of power into our being.” 

“What we see by the opening of the vision is an infinity above us.” 

“It is an eternal Presence or an infinite Existence.” 

“It is a boundless Self.” 

Her misery was severe, it was a misery of impatience. 

Impatience arose, as she was aware of her inability. 

Inability expressing as impatience is emotional education. 

Patience is Mental understanding sanctioning the social consciousness accepted by the Mind. 

Man lives between the highest Mental understanding and the lowest emotional appreciation. 

One can create a scale of human worth based on patience. 

Scales of human value can be constructed on about a hundred traits. 
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Rukku waited in patience for thirty years to meet her unwed husband. 

It came from her Mental understanding of the value of a wife. 

Its emotional base that is serving as support is the energies of womanly love for a domestic life. 

In Lalitha it is not only mature but perfect. 

It is a rounded perfection of value maturing in the values of culture. 

How can one acquire it? 

Lizzy is now a personification of not impatience, but a full real awareness of her own low consciousness. 

Invasion of the Infinite 

“This is the descent that is essential for bringing the permanent ascension” 

(page 912 The Life Divine) 

“Through a sudden rift in the lid or a percolation, a downpour or an influx occurs”. 

“Or there is a flood of bliss or a sudden ecstasy” 

“Thus the contact with the superconscient is established” 

Wrapped up into the secrecy by the figure of the covering experience”. 

“And a greater becoming in the spiritual substance of our present being” 

“No limit can be fixed to this revolution for it is in the nature of an invasion of the infinite” 

The descent on Lizzy was a descent on her family and on Meryton. 

It was the descent of aristocratic goodwill from Darcy. 

The rift was the elopement. 

The flood of bliss was unfelt as it was subconscious. 

The superconscient for her was Pemberley. 

The secrecy was his silence and confidentiality. 

The becoming in her spiritual substance was her realisation of the truth of her family. 

What was realised by the family was limitless. 

Infinite for her was the elevation into aristocracy. 

Principles of life: 

The highest progress is through values. 

The lowest fall is through attitudes. 

The greatest transformation can leave a human residue as only the supramental descent can handle the dark 

imperative. 

Her change to rationality is unbelievable. 

Her lingering attachment to charm is equally unbelievable. 

Her mother’s remaining silly is striking or singular. 

Her father’s casual treatment of Darcy’s help defies imagination. 

The atmosphere quickens even the Internet, but Mrs. Bennet remained what she was.  

Both the girls wanting to see Wickham was the human climax. 

Spiritually evolving nature. 

Impatience urges most the most vulnerable parts of the being. 

Nature evolves in each plane as it is. 

Each plane evolving Spirit is Spiritually evolving Nature. 

Matter evolves into life. This is natural. 

Matter evolving Spirit through life and Mind is not on the agenda of Nature. 

Then it becomes a spiritually evolving Nature. 

“It achieves itself.” (page 913 The Life Divine) 

“It achieves itself also in an increasing descent.” 

“Finally it comes to the physical consciousness and leaves it no longer little but wide and plastic and even 

infinite.” 

“Immortality too becomes no longer a belief or an experience but a normal self-experience.” 

While in the college a job is there in the future, sometimes there can be a short experience even while in 

the course. 

Once in permanent employment, it is a normal self-experience. 

“Turned into the consciousness of the spiritual being.” 

“It is the decisive transition of the spiritually evolving nature.” (page 914 The Life Divine) 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

423 

 

Jane and Lizzy await marriage with officers of £ 200 or £300. 

It was not in their scheme of things that Netherfield will appear. 

Even when everyone dreamt of Netherfield and lost it grievously, Pemberley was never on the 

horizon. 

Spiritual evolution will not stop with life or mind. 

It will continue beyond Netherfield to Pemberley. 

Evolution to Supermind was not on the horizon till 1900. 

Only His advent made it possible. 

He said He never had an idea of ushering in a new philosophy. 

His astrologer predicted it. 

The prediction came fully truly and richly too. 

The perverse, mean, the small will still heckle, and say “not acceptable” as if he is the standard. 

After all, Radhakrishnan was a professor who was called a philosopher by an uncomprehending multitude 

of illiterate graduates. 

He was surprised when the prophesy was realised. 

to the society. 

“அவளுனடய சபாறுனமயின்னமயின் துன்பம் கடுனமயாக இருந்தது.” 

மனித சுபாவம் அதன் மனவுணர்வுகைால் ஆைப்படுகிறது. வாழ்க்னகயில் மனிதன் வைக்கமாகச் 

செயல்படுகிறான். அவனது ொதாரண வாழ்விற்கும், அவனது வாழ்வின் உண்னமக்கும் இனடஜய 

ஒரு மூடி உள்ைது. 

சதய்வமனத்திற்கும் ெத்திய ேீவியத்திற்கும் இனடஜய ஒரு மூடி உள்ைது. 

அது உனடந்தாஜலா அல்லது அதில் விாிெல் ஏற்பட்டாஜலா, ஒைி கீஜை பாய்ந்து, ொஸ்வதமான 

ொன்னித்தியத்னதயும் அனந்தமான சபருவாழ்னவயும் சவைிப்படுத்துகிறது.  

இங்கு ஜபெப்படும் மூடி கீஜை உள்ைது, விாிெல் ஏற்படும்சபாழுது, சபாதுவாக எதிர்மனறயான 

மனவுணர்வின் ெக்தி சபாங்கி வைிய இது அனுமதிக்கிறது. 

“நமக்கு ஜமலுள்ைது திருஷ்டியாகத் சதாிகிறது.” 

“அல்லது அனத ஜநாக்கி எழுவது.” 

“அல்லது நம் ேீவனுள் ெக்தி பிரவாகமாக ஜமலிருந்து வருவது.” 

“திருஷ்டி திறப்பதன் மூலம் நாம் காண்பது நமக்கு ஜமலிருக்கும் ஒரு அனந்தத்னத.” 

“இது ஒரு ொஸ்வதமான ொன்னித்தியம் அல்லது அனந்தமான சபருவாழ்வு.” 

“இது ஒரு அைவு கடந்த பிரம்மம்.” 

அவளுனடய துன்பம் கடுனமயாக இருந்தது, அது சபாறுனமயின்னமயால் ஏற்பட்ட துன்பமாகும். 

அவள் தன்னுனடய இயலானமனய உணர்ந்ததால் சபாறுனமயின்னம எழுந்தது. 

இயலானம சபாறுனமயின்னமயாக சவைிப்படுவது உணர்ச்ெிபூர்வமான படிப்பினனயாகும். 

சபாறுனம மனதால் ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட ெமூக ேீவியத்னத அனுமதிக்கும் மனதின் புாிதலாகும். 

மனிதன் மிகவும் உயர்ந்த மனதின் புாிதலுக்கும் மிகவும் தாழ்ந்த உணர்ச்ெிபூர்வமான புாிதலுக்கும் 

இனடஜய வாழ்கிறான். 

சபாறுனமயின் அடிப்பனடயில் மனித மதிப்பின் ஒரு அைவுஜகானல ஒருவர் உருவாக்கலாம்.  

மனித மதிப்பின் அைவுஜகால்கனை சுமார் நூறு பண்புகைின் அடிப்பனடயில் கட்டனமக்கலாம். 

திருமணம் செய்துசகாள்ைாத தன்னுனடய கணவனுக்காக 'ருக்கு' முப்பது வருடங்கள் 

சபாறுனமயாகக் காத்திருந்தாள். 

ஒரு மனனவியின் மதிப்னப மனதால் புாிந்து சகாண்டிருந்ததினால் அவைால் இனதச் செய்ய 

முடிந்தது. 

ஆதரவாக இருக்கும் அதன் உணர்ச்ெிபூர்வமான அடித்தைம், ஒரு குடும்ப வாழ்க்னகக்கு ஒரு 

சபண்ணின் அன்பின் ஆற்றல்கைாகும். 

லலிதாவிடம் இது முதிர்ச்ெி அனடந்ததாக மட்டுமல்லாது பூரணமாகவும் இருந்தது. 

இது கலாச்ொரத்தின் மதிப்புகைில் முதிர்ச்ெி அனடயும் மதிப்பின் ஒரு பூரண பூரணத்துவம் ஆகும். 

அனத எவ்வாறு ஒருவர் சபறுவது? 

எலிெசபத் இப்சபாழுது சபாறுனமயின்னமயின் உருவகமாக இல்லாமல் அவளுனடய தாழ்ந்த 

ேீவியத்தின் ஒரு முழுனமயான புாிதல் உள்ைவைாகவும் இருக்கிறாள். 

அனந்தத்தின் பனடசயடுப்பு. 
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“நினலயாக ஜமஜல சென்று பலன் தரும் வனகயில் நினலயாக ஜமஜல உள்ை ெக்தி கீஜை வருவது, 

நினலப்பது அவெியம்.” (page 912 The Life Divine)  

“மூடியில் ஏற்படும் திடீர் விாிெல் அல்லது ஊடுருவல் மூலம் ஞாை ஊற்று ெக்தியாகப் சபாழிகிறது.” 

“அல்லது ஆனந்தமும் பூாிப்பும் சவள்ைமாய் சபருக்சகடுக்கின்றன.” 

“இவ்வாறு பரமாத்மாவுடன் சதாடர்பு ஏற்படுகிறது.” 

“உடன் வரும் அனுபவம் ரூபமாக அதற்கு இரகெியமான ஜபார்னவயாகும்.” 

“இது நம் இன்னறய ேீவனின் ஆன்மீக ொரத்தில் சபாிய ெிருஷ்டியாகும்.” 

“அனந்தம் பனடசயடுப்பாக அனமவதால் இதற்கு - இது புரட்ெியாதலால் - எந்த வரம்பும் ஏற்படுத்த 

முடியாது.” 

எலிெசபத் மீது கீைிறங்கிய ெக்தி, அவள் குடும்பத்தின் மீதும், சமாிடன் மீதும் இறங்கிய 

ெக்தியாகும். 

இது டார்ெியிடமிருந்து இறங்கிய உயர்குடியினாின் நல்சலண்ணமாகும். 

விாிெல் ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வாகும். 

அது ஆழ்மனதில் இருந்ததால் அனந்தத்தின் சபருசவள்ைம் உணரப்படவில்னல. 

அவளுக்குப் பரமாத்மா சபம்பர்லியாகும். 

இரகெியம் அவனது சமௌனம் மற்றும் இரகெியத்தன்னமயாகும். 

அவைது ஆன்மீக ொரத்தில் அவள் குடும்பத்தின் உண்னமனய உணர்ந்து சகாண்டாள். 

குடும்பம் உணர்ந்தது அைவற்றதாக இருந்தது. 

உயர்குடிக்கு அவள் உயர்ந்தது, அவளுக்கு அனந்தம் . 

வாழ்வின் ஜகாட்பாடுகள். 

மிக உயர்ந்த முன்ஜனற்றம் பண்புகள் மூலம் ஏற்படுகிறது. 

மிகவும் தாழ்ந்த வீழ்ச்ெி மனப்பான்னமகள் மூலம் ஏற்படுகிறது. 

ெத்தியேீவிய ெக்தியால் மட்டுஜம இருண்ட தவிர்க்க முடியாதனவற்னறக் னகயாை முடியும் 

என்பதால், மிகப் சபாிய திருவுருமாற்றம் மனிதனிடம் மிச்ெத்னத விட்டுச் செல்ல முடியும்.  

அவள் விஜவகமாக மாறியது நம்பமுடியாத ஒன்று. 

கவர்ச்ெியின் மீதான அவைது சதாடரும் ஈடுபாடும் நம்பமுடியாத ஒன்றாகும். 

அவளுனடய தாயார் அற்பத்தனமாக இருந்தது கவனிக்கத்தக்கதாகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகவும் 

இருந்தது. 

டார்ெியின் உதவினய அவளுனடய தந்னத ொதாரணமாக எடுத்துக் சகாண்டது கற்பனனக்கு 

அப்பாற்பட்டது.  

சூைல் இனணயதைத்னதயும் கூட துாிதப்படுத்துகிறது, ஆனால் திருமதி சபன்னட் அவள் 

சுபாவப்படிஜய சதாடர்ந்து இருந்தாள். 

இரு சபண்களும் விக்கானமப் பார்க்க விரும்பியது மனித உச்ெமாகும். 

ஆன்மீகாீதியாக சவைிவரும் சுபாவம். 

சபாறுனமயின்னம சபரும்பாலானவர்கனை ேீவனின் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகனை 

வலியுறுத்துகிறது.  

ஒவ்சவாரு நினலயிலும் இயற்னக அது எவ்வாறு உள்ைஜதா அவ்வாஜற பாிணமிக்கிறது. 

ஒவ்சவாரு நினலயின் பாிணமிக்கும் ஆன்மா ஆன்மீகாீதியாக பாிணமிக்கும் இயற்னகயாகும். 

ேடம் வாழ்வாகப் பாிணமிக்கிறது. இது இயல்பானது. 

வாழ்வு மற்றும் மனதின் மூலம் ேடம் ஆன்மாவாகப் பாிணமிப்பது இயற்னகயின் திட்டத்தில் 

இல்னல. 

பின்னர் இது ஆன்மீகாீதியாக பாிணமிக்கும் இயற்னகயாக மாறுகிறது. 

“இது தாஜன பூர்த்தி செய்து சகாள்கிறது.” (page 913 The Life Divine) 

“ஜமலிருந்து ெக்தி இறங்குவது அதிகமாவதுடனும் இது தன்னனத் தாஜன பூர்த்தி செய்து 

சகாள்கிறது.” 

“முடிவாக அது உடலின் ேீவியத்னத வந்தனடகிறது, அனத மிருதுவாக, பரந்ததாக்கி, 

அனந்தமாகவும் ஆக்குகிறது.” 

“அமரத்துவம் இனி ஒரு நம்பிக்னகயாகஜவா அல்லது ஒரு அனுபவமாகஜவா மாறுவதில்னல, ஒரு 

ொதாரண சுய அனுபவமாக இருக்கிறது.” 

கல்லூாியில் படிக்கும்சபாழுது எதிர்காலத்தில் ஒரு ஜவனல கினடப்பதற்கான ொத்தியம் உள்ைது, 

ெில ஜநரங்கைில் படிக்கும்சபாழுஜதகூட ஒரு ெிறிய அனுபவம் கினடக்கலாம். 

நிரந்தர ஜவனலயில் இது ஒரு ொதாரண சுய அனுபவமாகும். 

“ஆன்மீக ேீவனின் ேீவியமாக மாறிவிட்டது.” 
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“சுபாவம் ஆன்மீகமாகப் பாிணாம மாற்றம் சபறுவதில் இது முக்கிய கட்டம்.” (page 914 The Life 

Divine) 

200 பவுஜனா அல்லது 300 பவுஜனா ெம்பாதிக்கும் அதிகாாிகளுக்காக ஜேனும், எலிெசபத்தும் 

காத்துக்சகாண்டிருந்தனர். 

சநதர்பீல்னடப்பற்றி அவர்கள் நினனத்துப் பார்க்கஜவ இல்னல. 

அனனவரும் சநதர்பீல்னடப் பற்றி கனவு கண்டு, அனத ஜமாெமாக இைந்தஜபாதும், சபம்பர்லி 

அவர்கள் மனதில் ஒருஜபாதும் இல்னல. 

ஆன்மீகப் பாிணாமம் வாழ்க்னகயுடஜனா அல்லது மனதுடஜனா நின்றுவிடாது. 

சநதர்பீல்னடத் தாண்டி சபம்பர்லிவனர அது சதாடரும். 

1900 ஆண்டுவனர ெத்தியேீவியத்னதப்பற்றி ஒருவரும் நினனத்துப் பார்க்கவில்னல. 

பகவானின் வரஜவ அனதச் ொத்தியமாக்கியது. 

ஒரு புதிய தத்துவத்னத அறிமுகப்படுத்தவதற்கான எண்ணஜம தன்னிடம் இல்னல என்று பகவான் 

கூறினார். 

அவரது ஜோதிடர் இனதக் கணித்தார். 

கணிப்பு முழுனமயாக உண்னமயாகவும் வைமாகவும் பலித்தது. 

வக்கிரமான, அற்பத்தனமான, ெின்னத்தனமான மனிதர்கள் இன்னமும் ஜகள்விகைால் 

துனைப்பார்கள், தாங்கள்தாம் இதற்கு உத்திரவாதம் என்பதுஜபால் “ஏற்றுக்சகாள்ை முடியாது” 

என்று கூறுவார்கள். 

இராதாகிருஷ்ணன் ஜபராெிாியராக இருந்தார், அவர் தத்துவஞானி என்று ஏராைமான புாிதலற்ற, 

கல்வியறிவற்ற பட்டதாாிகைால் அனைக்கப்பட்டார். 

கணிப்பு உண்னமயானசபாழுது இராதாகிருஷ்ணன் ஆச்ொியமனடந்தார். 

The unbaked Jar of the Vedas. 

ஜவதம் கூறும் ஜவகாத பாண்டம். 

145. “Mr. and Mrs. Gardiner hurried back in alarm.” 

• It is not a summary triumph Nature is after but a comprehensive delight issuing from the successful 

overcoming of rigidities. (p.914 The Life Divine) 

• She recognises all the data of the task she has set to herself. 

• Each minutest portion awaits a change. 

• Even then it will be long, scrupulous and deliberate. 

• Nature and its immediate fate may be that of the unbaked jar of the Vedas which could not hold the 

Soma wine (p. 915 The Life Divine) 

• The Power recedes, if there is ambition. 

• The Light recedes if there is any attachment. 

• The Light has to work in darkness. 

• It has reached the limits of its present capacity. 

Lizzy’s personality is the unbaked jar of the Vedas unable to contain the soma wine of Pemberley. 

She was ready to respond to Darcy. 

Darcy was ready for her. 

But more was in store for her family through her. 

It is Lydia’s receptivity. 

Lydia must be regularised. 

Darcy widened his personality, took in her family. 

Darcy’s response was the descent of Supermind. 

When he descended as if from Overmind, the Jar gave way. 

It was he who rose to ‘Supermind’ and descended on her family. 

The alarm of the Gardiners was for Lizzy’s health. 

Of course, it was her body consciousness that gave way. 

“The power recedes, if there is ambition.” 

Lizzy’s ambition for Pemberley let the Power recede. 

The light of Pemberley is to work in the darkness of Longbourn. 

“Each minute portion awaits change.” 

Her response to Caroline the previous day had a significance. 

“It is not a summary triumph Longbourn was in for.” 
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It was more than a summary, a whole, a wholesome whole. 

Every page in The Life Divine has a parallel to Life. 

Overmind working in physical consciousness is a mutilated power. 

• Each part has its own nature and character. (p. 915 The Life Divine ) 

• The change must be worked out separately. 

• It compels the consciousness to descend into each in turn. 

• There might be sublimation of a new structure. 

• But the change might not be accepted as native to itself. (p. 916 The Life Divine) 

• It would not be a total growth. 

• It would not be an integral evolution. 

• It will be a partial and imposed formation from outside. 

• It affects and liberates some parts. 

• It is light and power of the Overmind working in its full right. 

It is a mutilated power, a partial effect or a hampered movement. 

A smaller power working to achieve a greater result is difficult. 

Mr. Bennet’s family inheritance is the freedom of aristocracy. 

What is freedom? Why is aristocracy endowed with it? 

Freedom at the most basic level arises from the physical security that no one will ever hinder you or 

kidnap you. 

Its fullness is felt when human nature is ‘free’ to kidnap anyone it chooses. 

Children of aristocrats act with impunity even when they violate women or murder their men. 

They feel it is their birthright to be what they choose to be – to be cruel. 

Inside the family, the same freedom can be given to those who respect a brother’s right, a sister’s 

purity, and the sacredness of family. 

It cannot be given to Mrs. Bennet. 

Mr. Bennet’s power with his wife was non-existent. 

She ruled the roost. 

Elizabeth or Jane were not persons who could cross her. 

Nor did Lady Lucas bring any sense to her in view of her socially exalted position. 

Each page in The Life Divine if seen as a reflection of life will reveal the masterly content of life, His 

writing and the wonder of creation. 

Absolute  

•  This is indeed the reason for the emergence of Consciousness-Force in Nature. (p. 916 The Life Divine) 

•  Mind and life have to descend into Matter to suit themselves to its condition. 

•  They are not able to make a complete transformation of their material. 

•  The life consciousness is unable to effectuate the greatness and felicity of its mighty beautiful impulse. 

•  The form betrays the life intuition. 

•  The knowledge is confused by the incomprehensiveness of Matter.  

(p. 917-The Life Divine) 

•  They need to call in a higher power to liberate and fulfil them. 

•  But it is not dynamically absolute. 

By dynamically absolute means the medium in which it works must be lifted to Overmind and receive the 

benefit of Overmind. 

Society is dynamically absolute, meaning, when it comes to a poor village, society brings its wealth, 

employs it there and uplifts the village to comfort. 

We can say Darcy is dynamically absolute in Longbourn. 

The contact of a higher plane with the lower plane enables the higher consciousness to slowly emerge 

there. 

To do so the higher should descend into the lower to suit its own conditions of evolution. 

When the higher force is able to completely transform of the lower material, the higher force is 

dynamically absolute. 

Darcy never knows the purpose of his coming there. 

To him it was a country where Bingley has settled as a gentleman. 
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It is unusual in the living conditions of England of 1790 that a friend spends such a lot of time with the 

family of a friend. 

Ostensibly Bingley is the hero of this story. 

Perhaps he is not dynamically absolute. 

Darcy plays that role. 

Elizabeth pushes Jane to the rear and stands out victoriously. 

She was the heroine in the true sense of the word. 

The lower is known to call in the higher power for its transformation. 

This page of The Life Divine bears out the story to illustrate its contents. 

“கார்டினர் தம்பதிகள் கவனலயுடன் அவெரமாகத் திரும்பி வந்தனர்.” 

-- “ஒரு சமாத்தமான சவற்றினய இயற்னக நாடவில்னல, இறுக்கங்கனை சவற்றிகரமாகக் கடந்து 

சபறும் பூரண ஆனந்தத்னத இயற்னக நாடுகிறது.” (p.914 The Life Divine) 

-- அவள் தனக்கு அனமத்துக்சகாண்ட அனனத்து பணிகைின் விவரங்கனையும் அனடயாைம் 

காண்கிறாள். 

-- ஒவ்சவாரு மிகச் ெிறிய பகுதியும் ஒரு மாற்றத்திற்குக் காத்திருக்கிறது. 

-- அப்ஜபாதும்கூட, அது நீண்ட குற்றமற்ற வனகயில் ஜவண்டுசமன்ஜற செய்யப்பட்டதாக 

இருக்கும். 

-- இயற்னகயும் அதன் உடனடி விதியும், ஜொமபானத்னத தாங்காமல் உனடயும் ஜவதம் கூறும் 

ஜவகாத பாண்டமாக இருக்கலாம். (p. 915 The Life Divine) 

-- ஆர்வம் இருந்தால் ெக்தி பின்வாங்குகிறது. 

-- ஏஜதனும் பற்று இருந்தால் ஒைி பின்வாங்குகிறது. 

-- ஒைி இருைில் செயலாற்ற ஜவண்டும். 

-- அது அதன் தற்சபாழுனதய திறனின் வரம்னப எட்டியுள்ைது.  

எலிெசபத்தின் ஆளுனம சபம்பர்லியின் ஜொம பானத்னதத் தாங்கிக்சகாள்ை முடியாத ஜவதங்கள் 

கூறும் ஜவகாத பாண்டமாக இருந்தது. 

டார்ெிக்கு அவள் பதிலைிக்கத் தயாராக இருந்தாள். 

டார்ெி அவளுக்காகத் தயாராக இருந்தான். 

ஆனால் அவள் மூலமாக அவளுனடய குடும்பத்திற்கு ஜமலும் பல விஷயங்கள் காத்துக் 

சகாண்டிருந்தன. 

இது லிடியாவின் ஏற்புத்திறன் ஆகும். 

லிடியா முனறப்படுத்தப்பட ஜவண்டும். 

டார்ெி தன்னுனடய ஆளுனமனய விாிவுபடுத்திக் சகாண்டான், அவளுனடய குடும்பத்னத 

ஏற்றுக்சகாண்டான்.  

டார்ெியின் மறுசமாைி ெத்திய ேீவியம் புவியில் இறங்குவதாகும்.  

சதய்வீக மனதிலிருந்து கீைிறங்கியது ஜபால் டார்ெி இருந்ததால், பாண்டம் விாிெல் அனடந்தது. 

அவன்தான் ெத்திய ேீவியத்திற்கு உயர்ந்து, அவளுனடய குடும்பத்தினுள் நுனைந்தான். 

எலிெசபத்தின் உடல் நலம் குறித்து கார்டினர் தம்பதியினர் கவனலப்பட்டனர். 

அவைது ேட ேீவியம்தான் வைி விட்டது. 

“இலட்ெியம் இருந்தால் ெக்தி பின்வாங்கும்.” 

சபம்பர்லி மீது எலிெசபத் சகாண்ட ஜபரார்வம், ெக்தினயப் பின்வாங்க னவத்தது. 

சபம்பர்லியின் ஒைி லாங்பர்ன் இருைில் செயல்பட ஜவண்டும். 

“ஒவ்சவாரு ெிறிய பகுதியும் மாற்றத்திற்காகக் காத்திருக்கிறது.” 

முதல் நாைன்று காரலினுக்கு அவள் அைித்த பதிலில் ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்தது. 

“இது லாங்பர்ன் எதிர்பார்த்த ஒரு சமாத்தமான சவற்றி அல்ல.” 

இது சமாத்தத்னதக் காட்டிலும் ஜமலானது, முழுனமயானது, ஆஜராக்கியமான முழுனம. 

‘தி னலப் டினவன்’-ல் ஒவ்சவாரு பக்கத்திலும் வாழ்விற்கு இனணயானனவ உள்ைன. 

ேடநினல ேீவியத்தில் செயல்படும் சதய்வ மனம் பூரண தீவிரம் சபற முடியாது. 

--ஒவ்சவாரு பகுதிக்கும் அதன் தனிப்பட்ட சுபாவம் மற்றும் குணம் உள்ைது.(p. 915 The Life Divine) 

--மாற்றம் தனித்தனியாகச் செயல்படுத்தப்பட ஜவண்டும். 

--ஒவ்சவான்றிலும் மாறி மாறி கீைிறங்குவதற்கு ேீவியத்னத இது வற்புறுத்துகிறது. 

--புதிய கட்டனமப்னப அடக்குவதாகவும் இருக்கலாம். 

--“ஆனால் இந்த மாற்றம் அதன் பிறப்புாினமயாக ஏற்கப்படாமல் இருக்கலாம்.” (p. 916 The Life 

Divine) 
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--இது ஒரு முழுனமயான வைர்ச்ெியாக இருக்காது. 

--இது ஒரு பூரண பாிணாமமாக இருக்காது. 

--இது சவைியிலிருந்து ஏற்படும் பகுதியான மற்றும் சுமத்தப்படும் உருவகமாகும். 

--இது ெில பகுதிகனை பாதிக்கிறது, விடுவிக்கிறது. 

--இது சதய்வீக மனதின் ஒைியும் ெக்தியும் அதன் முழு உாினமயுடன் செயல்படுவதாகும்.  

இது ஒரு ெினதந்த ெக்தி, ஒரு பகுதியான வினைவு அல்லது ஒரு தனடபட்ட இயக்கமாகும். 

ஒரு ெிறிய ெக்தி சபாிய பலனன அனடய ஜவனல செய்வது கடினமாகும். 

திரு சபன்னட்டின் பரம்பனரச் சொத்து உயர்குடியின் சுதந்திரம் ஆகும்.  

எது சுதந்திரம்? ஏன் உயர்குடி அனதக் சகாண்டுள்ைது? 

மிகவும் அடிப்பனடயான நினலயில் சுதந்திரம் நம்னம யாரும் தடுக்கஜவா அல்லது கடத்தஜவா 

முடியாது என்ற ேடநினலப் பாதுகாப்பிலிருந்து எழுகிறது.  

மனித சுபாவம், அது ஜதர்ந்சதடுக்கும் எவனரயும் கடத்தும் சுதந்திரத்னதப் சபறும்சபாழுது இதன் 

முழுனம உணரப்படுகிறது. 

பிரபுக்கைின் குைந்னதகள் சபண்கைிடம் தவறாக நடந்துசகாள்ளும்சபாழுதும், ஆண்கனைக் 

சகால்லும்சபாழுதும், தண்டனன சபறும் பயமின்றிச் செயல்படுகின்றனர். 

தாங்கள் விரும்புவது ஜபால் கடுனமயாக இருப்பது தங்கைது பிறப்புாினம என்று அவர்கள் 

கருதுகின்றனர். 

குடும்பத்திற்குள், ஒரு ெஜகாதரனின் உாினம, ஒரு ெஜகாதாியின் தூய்னம, குடும்பத்தின் 

புனிதத்தன்னம ஆகியவற்னற மதிப்பவர்களுக்கும் அஜத சுதந்திரம் வைங்கப்படலாம். 

திருமதி சபன்னட்டிற்கு இனத வைங்க முடியாது. 

திரு சபன்னட்டிற்கு அவருனடய மனனவி மீது எந்த அதிகாரமும் இருக்கவில்னல. 

ஆட்ெி அவளுனடயதாக இருந்தது. 

ஜேன் மற்றும் எலிெசபத்தால் தாயானர மீற முடியவில்னல. 

அவளது உயர்ந்த நினலயினால் ஜலடி லூகாொலும் அவளுக்கு அறிவு புகட்ட முடியவில்னல.  

‘தி னலப் டினவன்’-ன் ஒவ்சவாரு பக்கத்னதயும் வாழ்வின் பிரதிபலிப்பாகக் காண்பது, வாழ்க்னக, 

பகவானின் எழுத்து மற்றும் பனடப்பின் அதிெயம் ஆகியவற்றின் உயர்ந்த உட்சபாருனை 

சவைிப்படுத்தும்.  

பரப்பிரம்மம்.  

இயற்னகயில் ெித்-ெக்தி சவைிவரும் காரணம் இதுஜவயாகும். (p. 916 The Life Divine) 

மனமும், வாழ்வும் ேடத்துள் இறங்கி ேடத்திற்குப் சபாருந்துமாறு மாற ஜவண்டும்.  

ேடத்தின் சபாருனை முழுனமயாக அவற்றால் திருவுருமாற்ற முடியவில்னல. 

ேடத்தின் வாழ்வுக்கு அைகு நினறந்த பலமான உந்துதல் உண்டு, வாழ்வின் ேீவியம் ேடத்தில் இம் 

மாறுதனலக் சகாண்டு வர முடியவில்னல. 

ரூபம், வாழ்வின் ஜநரடி ஞானத்திற்குத் துஜராகம் இனைக்கிறது. 

ேடத்தின் புாிந்துசகாள்ை முடியாத தன்னமயால் அறிவு குைப்பமனடகிறது.(p. 917-The Life Divine) 

தங்கள் ஜவனலனயப் பூர்த்தி செய்ய அனவ ஒரு உயர் ெக்தினய அனைக்க ஜவண்டும்.  

ஆனால் அனவ ெக்திபூர்வமாை முழுதம அல்ல. 

ஆற்றல் மிக்க முழுனம எனில், அது செயல்படும் ஊடகம் சதய்வ மனதிற்கு உயர்த்தப்பட 

ஜவண்டும், சதய்வ மனதின் பலனனப் சபற ஜவண்டும்.  

ெமூகம் ஆற்றல் மிக்க முழுனமயாக உள்ைது என்பதற்கு ஒரு ஏனை கிராமத்திற்கு அது செல்வத்னத 

அைித்து, அனத அங்கு பயன்படுத்தி, கிராமத்னத வைமாக்குகிறது என்று சபாருள். 

டார்ெி லாங்பர்னில் ஆற்றல் மிக்க முழுனமயாக உள்ைான் என்று நாம் கூறலாம். 

ஒரு உயர்ந்த நினல தாழ்ந்த நினலயுடன் சதாடர்புசகாள்வது, உயர் ேீவியத்னத சமதுவாக அங்கு 

சவைிப்படச் செய்கிறது. 

இவ்வாறு செய்வதற்கு, அதன் பாிணாம நினலக்கு ஏற்ப, உயர்ந்தது தாழ்ந்ததில் இறங்க ஜவண்டும். 

உயர் ெக்தி தாழ்ந்த சபாருனை முழுனமயாக மாற்ற இயலும்ஜபாது, உயர் ெக்தி ஆற்றல்மிக்க 

முழுனமயானதாக இருக்கும்.  

தான் அங்கு வருவதன் ஜநாக்கம் டார்ெிக்கு ஒருஜபாதும் சதாியஜவ இல்னல. 

அவனுக்கு அது பிங்கிலி ஒரு கனவானாக குடிபயறிய ஒரு நாடாக விைங்கியது.  

1790-ஆம் ஆண்டின் இங்கிலாந்து வாழ்க்னக நினலயில், ஒரு நண்பனுனடய குடும்பத்துடன் ஒரு 

நண்பன் நீண்ட காலம் செலவிடுவது வைக்கத்திற்கு மாறானது. 

சவைிப்பனடயாகப் பார்க்கும்ஜபாது பிங்கிலிதான் இக்கனதயின் கதாநாயகன் ஆவான். 

அவன் ஆற்றல்மிக்க முழுனமயானவன் அல்ல ஜபாலும். 
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அந்தப் பங்கினன டார்ெி வகிக்கிறான். 

எலிெசபத், ஜேனனப் பின்னுக்குத் தள்ைிவிட்டு, சவற்றிகரமாக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறாள். 

உண்னமயில் ஜேன்தான் கதாநாயகி ஆவாள். 

தாழ்ந்தது தனது திருவுருமாற்றத்திற்கு உயர் ெக்தியில் அனைக்கும். 

‘தி னலப் டினவன்’-ன் இந்தப் பக்கம் இக்கனதயின் கருனவ விைக்குகிறது. 

The spiritual transformation can be completed only by the Supermind 

ஆன்மீகத் திருவுருமாற்றம் ெத்திய ேீவியத்தால் மட்டுஜம பூர்த்தி செய்யப்பட முடியும். 

146. “Supposing their niece was taken suddenly ill.” 

No one takes ill suddenly. Only that the development of that illness was unseen. 

In her case it was not physical, but subtle as well as psychological. 

She could not sufficiently pardon herself for giving up Wickham. 

She was charmed by him. 

She overlooked his earlier lapses at Netherfield and with Miss King. 

Darcy’s disclosures were too many for her. 

Her Mind gave him up, not her vital. 

Now that she gravitated towards Darcy because of Pemberley the conflict between the vital and the Mental 

was severe. 

Caroline touched that sore spot. 

All these energised Wickham and Lydia and they eloped. 

This is not a social situation anyone can rectify. 

A higher social power unknown to her descended on her and saved her. 

It was this conflict that surfaced as “illness” in her. 

As is common in upward movements, this fall raised her. 

• Only Supermind can thus descend without losing its full power of action. (p.917 The Life Divine)  

 Supermind can descend only when the evolutionary nature is ready. 

•  Its nature is self-achieving Truth-Consciousness. 

 It need not be compelled by outer circumstances. 

•  It limits itself and its working by choice and intention. 

• Overmind like Mind is a dividing principle. 

Overmind has no unity, but is based on underlying unity. 

• As the psychic change has to call in the spiritual Mind, now the later has to commission the help of 

Supermind. 

The truth of Self and Spirit in Life is instinct, in Mind intuition, in Higher Mind Silence. 

•  For all these steps are transitions (p. 918 The Life Divine) 

Presently Supermind is acting through Mind, Life and Matter. 

• The parallel to Darcy is very close. 

Shakespeare brought out the truths of life in tragedy. 

Only Jane Austen has done so in Light. 

• Supermind is the Truth of the Self and Spirit in the material universe. 

• “This is the final transformation…a complete and completely effective self-knowledge” (p.918 The 

Life Divine) 

• “The Truth-Consciousness finding the evolutionary Nature ready has to descend into her and enable 

her to liberate the supramental principle within her” 

• “The Supramental and Spiritual being is the manifestation of the truth of the Self and Spirit in the 

material universe”. 

The psychic is free from error but when it comes to the surface error comes along with it. 

This is analogous to Mr. Bennet’s attitude. 

He will not initiate errors, but his lady and children will. 

There is no supramental principle to be liberated in an ordinary social situation where no Truth-

Consciousness descends. 

In the story the power of Truth-consciousness or its parallel here is the wave from the French Revolution. 

It can liberate the supramental principle in Mr. Bennet not his wife. 

His wife will break down into hysterics only. 
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The aristocratic truth in Mr. Bennet is analogous to the Self and Spirit in yoga. 

Darcy’s letter made Lizzy discover herself. 

A girl like Kitty would not have read it with benefit. 

Lydia will have nothing to do with a letter. 

Even Lizzy at first thought it was all false. 

She wanted him to apologise and found him incapable of it. 

She could not read the letter in the beginning. 

Again, she could not make any sense out of it. 

It is a great thing for her to have discovered herself by reading the letter. 

Slowly she came to know the value of the writer. 

She was rational, she owned she was vain. 

Also she could tell Jane she was happy to abuse him for no fault of his. 

“அவர்களுனடய மருமகள் திடீசரசன உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.” 

யாரும் திடீசரன ஜநாய்வாய்ப்படுவதில்னல. ஆனால் அதன் படிப்படியான வைர்ச்ெினய நாம் 

காண்பதில்னல.  

அவளுனடய விஷயத்தில் இது உடல்ாீதியானது அல்ல, சூட்சும மற்றும் உைவியல்ாீதியானது 

ஆகும். 

விக்கானமக் னகவிட்டதற்கு அவைால் ஜபாதுமான அைவுக்கு தன்னனஜய மன்னிக்க 

முடியவில்னல. 

அவனால் அவள் ஈர்க்கப்பட்டாள். 

சநதர்பீல்டிலும் மற்றும் மிஸ் கிங்-உடனும் அவன் செய்த தவறுகனை அவள் புறக்கணித்தாள். 

டார்ெி சவைிப்பனடயாக ஒப்புக் சகாண்டது அவளுக்கு அைவுக்கு அதிகமாக இருந்தது. 

அவளுனடய மனம் அவனனக் னகவிட்டது, ஆனால் அவளுனடய உணர்வு னகவிடவில்னல. 

சபம்பர்லியினால் அவள் டார்ெியின்பால் ஈர்க்கப்பட்டதால், உணர்வு மற்றும் 

மனதிற்கினடஜயயான முரண்பாடு கடுனமயாக இருந்தது. 

காரலின் அந்தக் காயப்பட்ட இடத்னதத் சதாட்டாள். 

இனவ யாவும் விக்காமிற்கும், லிடியாவிற்கும் ெக்தி அைித்து, அவர்கள் ஓடிப்ஜபானார்கள். 

எவரும் ொி செய்யக்கூடிய ெமூக நினல அல்ல இது. 

அவளுக்குத் சதாியாத ஒரு உயர்ந்த ெமூக ெக்தி அவள் மீது இறங்கி அவனைக் காப்பாற்றியது. 

இந்த முரண்பாடுதான் அவைிடம் உடல்நலக் குனறவாக சவைிப்பட்டது. 

ஜமல்ஜநாக்கி எழும் இயக்கங்கைில் ொதாரணமாக காணப்படுவது ஜபால், இந்த வீழ்ச்ெி அவனை 

உயர்த்தியது. 

--தன் செயல்திறனன இைக்காமல் கீைிறங்குவதற்கு ெத்திய ேீவியத்தால் மட்டுஜம முடியும்.(p.917 

The Life Divine)  

-பாிணாம சுபாவம் தயாராக இருந்தால் மட்டுஜம ெத்தியேீவியத்தால் கீைிறங்க முடியும். 

- இதன் சுபாவம் சுயமாக ொதிக்கக் கூடிய ெத்திய- ேீவியம் ஆகும். 

 புற சூழ்நினலகைால் இது வற்புறுத்தப்பட ஜவண்டியதில்னல. 

--விருப்பம் மற்றும் ஜநாக்கத்தின் மூலம் இது தன்னனயும் மற்றும் தனது செயல்பாட்டினனயும் 

கட்டுப்படுத்திக் சகாள்கிறது. 

--மனனதப் ஜபால சதய்வீக மனமும் ஒரு பிாிக்கும் ஜகாட்பாடாகும்.  

 சதய்வமனதிற்கு ஒற்றுனம இல்னல, ஆனால் அது அடிப்பனடயான ஒற்றுனமனயப் சபாறுத்தது.  

ஆன்மீக மனதில் னெத்திய மாற்றம் குரசலழுப்ப ஜவண்டும் என்பதால், ஆன்மீக மனம் ெத்திய 

ேீவியத்தின் உதவினய நாட ஜவண்டும். 

வாழ்வில் பிரம்மம் மற்றும் ஆன்மாவின் ெத்தியம் இயல்புணர்ச்ெியாகும், மனதில் ஜநரடி 

ஞானமாகும், உயர்ந்த மனதில் சமௌனமாகும். 

--இனவ அனனத்திற்கும் படிகள் மாற்றங்கைாகும்.(p. 918 The Life Divine) 

தற்சபாழுது மனம், வாழ்வு மற்றும் ேடத்தின் மூலம் ெத்திய ேீவியம் செயல்படுகிறது. 

--டார்ெிக்கு இனணயானது மிகவும் சநருக்கமானது. 

 ஜஷக்ஸ்பியர் வாழ்வின் உண்னமகனை அவரது ஜொகக் கனதகைில் சவைிப்படுத்தினார். 

 ஜேன் ஆஸ்டின் மட்டுஜம ஜபசராைியில் அவ்வாறு செய்துள்ைாள். 

--சபாருள்ாீதியான உலகில் ெத்திய ேீவியம், பிரம்மம் மற்றும் ஆன்மாவின் ெத்தியம் ஆகும். 

--“இதுஜவ முடிவான திருவுருமாற்றம். ஒரு முழுனமயான, முற்றிலும் பயனுள்ை சுய 

அறிவாகும்.”(p.918   The Life Divine) 
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--“பாிணாம சுபாவம் தயாராக இருப்பதால் ெத்திய- ேீவியம், அவளுள் இறங்க பவண்டும், அவளுள் 

இருக்கும் ெத்தியேீவிய ஜோதினய விடுவிக்க முன்வருகிறது.” 

--“ெத்திய ேீவியமும் ஆன்மீக ேீவனும் ேட உலகில், சுயம் மற்றும் ஆன்மாவின் ெத்தியத்தின் 

சவைிப்பாடாகும்.” 

னெத்தியத்தில் பினை ஏதும் கினடயாது, ஆனால் அது ஜமற்பரப்பிற்கு வரும் சபாழுது பினை 

அதனுடன் ஜெர்ந்து வருகிறது. 

இது திரு சபன்னட்டின் அணுகுமுனறக்கு ஒப்பானது. 

அவர் தவறு செய்ய மாட்டார் ஆனால் அவருனடய மனனவியும், குைந்னதகளும் செய்வர். 

ெத்திய-ேீவியம் கீைிறங்காத ஒரு ொதாரண ெமூக சூழ்நினலயில் விடுவிக்கப்பட ஜவண்டிய 

ெத்தியேீவியக் சகாள்னக எதுவும் இல்னல. 

இக்கனதயில் ெத்திய-ேீவியத்தின் ெக்திஜயா, இங்கு அதற்கு இனணயான ஒன்ஜறா, பிசரஞ்சுப் 

புரட்ெியிலிருந்து எழுந்த அனலயாகும். 

திரு சபன்னட்டிடம் இது ெத்தியேீவியக் சகாள்னகனய விடுவிக்க முடியும், அவரது மனனவியிடம் 

அல்ல. 

அவருனடய மனனவி மனம் உனடந்து மட்டுஜம ஜபாவாள். 

திரு சபன்னட்டிடம் உள்ை உயர்குடி உண்னம, ஜயாகத்தில் பிரம்மம் மற்றும் ஆன்மாவுக்கு 

ஒப்பானது. 

டார்ெியின் கடிதம் எலிெசபத்னத அவனைப் பற்றிஜய உணர னவத்தது. 

கிட்டினயப் ஜபான்ற சபண் அனதப் பலனனடயும் வனகயில் படித்திருக்க மாட்டாள். 

லிடியாவுக்கும் கடிதத்திற்கும் ெம்பந்தஜம இருக்காது. 

எலிெசபத்தும்கூட முதலில் அது எல்லாஜம சபாய் என்று நினனத்தாள். 

அவன் மன்னிப்பு ஜகட்க ஜவண்டும் என்று அவள் விரும்பினாள், அவனால் அனதச் செய்ய 

முடியவில்னல என்பனதக் கண்டாள்.  

முதலில் அவைால் அக்கடிதத்னதப் படிக்க முடியவில்னல. 

அவளுக்கு அதில் ஒன்றும் புாியவில்னல. 

அக்கடிதத்னத படித்ததன் மூலம் அவள் தன்னனஜய உணர்ந்தது ஒரு சபாிய விஷயமாகும். 

சமதுவாக அனத எழுதியவனின் மதிப்னபத் சதாிந்துசகாண்டாள். 

அவள் விஜவகத்துடன் இருந்தாள், தான் வீணாக இருந்தனத உணர்ந்தாள். 

அவனிடம் தவறு ஏதும் இல்னல எனும் ஜபாதும் அவனன நிந்திப்பதில் அவள் ெந்ஜதாஷம் 

அனடந்ததாக அவள் ஜேனிடம் கூறினாள். 

147. “Satisfying them instantly on that head.” 

To know the news at a crisis Man needs one moment only. 

The birth of Mind of Light hastens the evolution. 

Man’s ‘evolution’ is the pursuit of his own self- interest. 

Most men, especially shrewd ones, in a new situation do not take long to see whether it will serve their 

cause, whether it is a meeting, policy, function or any new development. 

Man is on the surface, his temperament is there to know. 

He is suspect of anything new, only till he is sure whether it will serve him. 

A newly growing rich man attracts the attention of everyone because that is how each Man assesses his 

usefulness to his own self. 

Meryton responded to Bingley thus. 

Mrs. Bennet’s response to Bingley’s visit alone, depicted so well in the story and the film is the readiness 

of Man to benefit by an opportunity. 

The birth of Mind of Light gives that keenness to Man about supermind. 

Every man is an idealist with respect to his own affairs. 

Society is never dull in this respect. 

It may be dull in several other respects. 

With respect to his own interest everyone is like a lover in suspense. 

Shrewd people when they want to abuse obscenely start with a great compliment. 

Free service is capable of evoking this response. 

It is not generosity of giving. It is the alertness to crush any budding service. 

An electrician who took our bike and later died was, of course, not pursued. 

His brother-in-law came to us for Rs. 10, 000/- 
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I thought it was the poor Indian’s shameless greed. 

I never knew that all over the world Man is the same, the expressions vary. 

As a girl of 21, she was bold, preserved her presence of Mind. 

An Indian girl would have fainted, not to recover for long. 

It is a Mental culture. 

Courage comes from understanding, its clarity. 

We are vital, won’t stand the blow. 

It is rewarding to see the attitude of sensitivity in the Gardiners when Darcy was there and again when she 

broke down. 

His offer to pay for Lydia, especially in England, was exemplary. 

Mrs. Bennet was selfish, but not greedy, though mean. 

That a brother of hers because of education could be so refined shows the quality of education. 

Trade, to them was low, but it was trade that made him a fine gentleman. 

If low trade is that, the higher echelon of gentry must be a wonder of culture.  

See what training they receive and exhibit. 

• Elizabeth refused to ask Lydia about Darcy. 

• Lady Arabella refused to open Mary’s letter. 

• Frank refused to take advantage of Mary the heiress. 

• Pallisar refused the present to Madame Goeslar. 

• Madame Goeslar refused the Duke’s present. 

• Phineas was upset his obligation to the money lender was relieved. 

• Shaw refused the Order of Merit. 

• Tolstoy refused the Nobel Prize. 

• Offices are offered, not sought. 

• Phineas refused a million and a half owing Laura. 

• Pallisar refused to recommend himself to Garter as earlier Prime Ministers. 

• Burgo would not take Pallisar’s Money. 

• Monk was angry Burgo was relieved. 

• Glencora never once said “It is my money” - £ 50, 000. 

• Darcy sought confidentiality. 

• Rukku never married. 

• Lily Dale and her sister would rather go away than stay in the small house. 

Man has never, in his history, voluntarily relinquished his power. 

Asoka was great in his act and feelings to have renounced war. 

Lizzy was 21, enamoured of Wickham, more enamoured of Pemberley. 

Any girl will congratulate herself for the attention of Wickham. 

Wickham was all charm. 

Even if she knew of all his character, she would have expanded in her emotions for him. 

It is not in human nature to deny oneself the charm because it is evil. 

நதி மூலம், ாிஷி மூலம் ஜகட்கக் கூடாது. 

Let me add யார் சுத்தம், உடல் சுத்தமா, மனம் சுத்தமா, ஆண் சுத்தமா, சபண் சுத்தமா ஜகட்காஜத, 

கண்ணுக்குத் சதாிவனத ஏற்றுக்சகாள், மற்றனதக் கண்டு சகாள்ைாஜத. 

Don’t ask for the origin of the river or Rishi who is pure, body’s cleanliness, Mind’s purity, Male’s purity, 

woman’s chastity. 

Don’t ask. Accept what you see. Don’t take into account the invisible. 

She was enamoured of Pemberley. 

Left to herself she would combine Wickham and Pemberley. 

There was no scope for that. 

Her rationality was commendable. 

Her introspection was rare. 

I do not know anyone in my experience who is so free from vanity. 

Shiva gave two girls to Ramalinga swamigal when he lapsed in sex. 

Shiva knew his desire was not fully satisfied! 
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Lizzy is great, Darcy is noble. Let us rise to their standards. 

What a restraint the Gardiners exhibited when Darcy was there. 

What a great secrecy Darcy wanted. 

Some of my friends, students have risen to such greatness sometimes. 

They are cherished moments of life. 

A sadak, the driver, asked for rent. Mother gave! 

Wait for a moment, consider the great heights to which each relative, friend of yours has risen. Rise 

equally. 

Think of the right side. Yoga needs no right. Everything is right for yoga. 

Lizzy is a great character. I am all admiration for her. 

“அந்த விஷயத்தில் அவர்கனை உடனடியாகத் திருப்திப்படுத்துவது.” 

சநருக்கடியில் செய்தினயத் சதாிந்துசகாள்ை மனிதனுக்கு ஒரு கணம் மட்டும் ஜபாதும். 

ஒைியின் மனம் பிறப்பது பாிணாமத்னதத் துாிதப்படுத்துகிறது. 

மனிதனது ‘பாிணாமம்’ அவனது சுய ஆர்வத்தின் ஜதடலாகும். 

சபரும்பாலான ஆண்கள், குறிப்பாகப் புத்திொலியானவர்கள், ஒரு புதிய சூழ்நினலயில், அது ஒரு 

கூட்டஜமா, சகாள்னகஜயா, நிகழ்ச்ெிஜயா அல்லது எந்த ஒரு புதிய முன்ஜனற்றமாக இருந்தாலும் 

அது அவர்கைது விஷயத்னத நினறஜவற்றுமா என்பனதப் பார்க்க அதிக ஜநரம் எடுத்துக் 

சகாள்வதில்னல. 

மனிதன் ஜமல்மனதில் இருக்கிறான், அவனது மனவுணர்வு சதாிந்துசகாள்ை அங்கிருக்கிறது. 

எந்த ஒரு புதிய விஷயமாக இருந்தாலும் அவன் அனதச் ெந்ஜதகிக்கிறான், அது அவனுக்கு உதவுமா 

என்பனதத் சதாிந்துசகாள்ளும் வனரயில் நம்புவதில்னல. 

புதிதாக வைர்ந்து வரும் ஒரு பணக்காரர் அனனவரது கவனத்னதயும் ஈர்க்கிறார், ஏசனனில் 

இவ்வாறுதான் ஒவ்சவாரு மனிதனும் அவர் தனக்கு எவ்வாறு பயன்படுவார் என்பனத மதிப்பிட்டுக் 

சகாள்கிறான். 

சமாிடன் இவ்வாறு பிங்கிலிக்குப் பதிலைித்தது. 

கனதயிலும் தினரப்படத்திலும் ெிறப்பாகச் ெித்தாிக்கப்பட்டுள்ை பிங்கிலியின் விேயத்திற்கு திருமதி 

சபன்னட் அைித்த மறுசமாைி ஒரு வாய்ப்பின் மூலம் பயனனடயத் தயாராக இருக்கும் மனிதனின் 

தயார் நினலனயச் ெித்தாிக்கிறது. 

ஒைியின் மனதின் பிறப்பு ெத்திய ேீவியத்னதப் பற்றி மனிதனுக்கு அந்த ஆர்வத்னத அைிக்கிறது. 

ஒவ்சவாரு மனிதனும் அவனுனடய விஷயங்கனைப் சபாறுத்த வனரயில் ஒரு 

இலட்ெியவாதியாவான். 

இந்த விஷயத்தில் ெமூகம் ஒருஜபாதும் மந்தமாக இருப்பதில்னல. 

ஜவறு பல விஷயங்கைில் அது மந்தமாக இருக்கலாம். 

ஒருவரது சொந்த விருப்பத்னதப் சபாறுத்த வனரயில் ஒவ்சவாருவரும் எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும் ஒரு 

காதலனரப் ஜபான்றவர்கள்.  

புத்திொலியான மனிதர்கள் மட்டமாக நிந்திக்க விரும்பும்சபாழுது சபாிய பாராட்டுடன் 

ஆரம்பிப்பர். 

இலவெ ஜெனவ இந்தப் பதினலத் தூண்டும் திறன் சகாண்டது. 

இது அைிப்பதன் தாராை குணமல்ல. ஆரம்பிக்கப்படும் எந்த ஒரு ஜெனவனயயும் நசுக்கும் 

உஷார்நினலயாகும் இது. 

நம்முனடய இரு ெக்கர வாகனத்னத எடுத்துச் சென்று, பின்னர் இறந்து ஜபான எசலக்ட்ாிெியனிடம் 

அனதப்பற்றிக் ஜகட்கஜவயில்னல. 

அவருனடய னமத்துனர் Rs. 10, 000/- ஜகட்டு நம்மிடம் வந்தார். 

இது ஏனை இந்தியனது சவட்கமற்ற ஜபரானெ என்று நான் நினனத்ஜதன். 

உலகம் முழுவதும் மனிதன் இவ்வாறுதான் இருக்கிறான், சவைிப்பாடுதான் மாறுகிறது என்று 

எனக்குத் சதாியஜவயில்னல. 

இருபத்திஜயாரு வயதான சபண்ணாை எலிெசபத் னதாியொலியாக இருந்தாள், புத்திொலித்தனமாக 

நடந்துசகாண்டாள். 

ஒரு இந்தியப் சபண்ணாக இருந்திருந்தால் மயங்கி விழுந்திருப்பாள், நீண்ட ஜநரத்திற்கு சுய 

நினனவு அனடந்திருக்க மாட்டாள். 

இது ஒரு மனதின் கலாச்ொரமாகும். 

புாிந்துசகாள்வதன் மூலமும் அதன் சதைிவின் மூலமும் னதாியம் வருகிறது. 

நாம் உணர்வுாீதியானவர்கள், நம்மால் அடினயத் தாங்க முடியாது.  



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

434 

 

டார்ெி அங்கிருந்தஜபாதும், எலிெசபத் மனமுனடந்தசபாழுதும், கார்டினர் தம்பதியினாின் உணர்வுத் 

திறனின் மனப்பான்னம ெந்ஜதாஷம் அைிப்பதாக உள்ைது. 

லிடியாவுக்காக, முக்கியமாக இங்கிலாந்தில் அவர் பணம் தர முன்வருவது மிக உயர்வானது.  

திருமதி சபன்னட் சுயநலவாதியாக இருந்தாள், ெின்ன புத்தி உனடயவைாக இருந்தாலும், 

ஜபரானெயற்றவைாக இருந்தாள். 

அவளுனடய ெஜகாதரர் கல்வியினால் அந்த அைவிற்குப் பண்பட்டவராக இருந்தது, கல்வியின் 

தரத்னத எடுத்துக் காட்டுகிறது. 

வியாபாரம் அவர்கனைப் சபாறுத்தவனர தாழ்ந்ததாக இருந்தது, ஆனால் அதுதான் அவனரச் 

ெிறந்த கனவானாக மாற்றியது. 

தாழ்ந்த வர்த்தகஜம அவ்வாறு இருந்தால் உயர்குடியினாின் உயர்நினல, கலாச்ொரத்தின் 

அதிெயமாக இருக்க ஜவண்டும். 

அவர்கள் எந்த விதமான பயிற்ெி சபறுகிறார்கள், சவைிப்படுத்துகிறார்கள் என்பனதப் பார்க்க 

ஜவண்டும்.  

*எலிெசபத், லிடியாவிடம் டார்ெினயப் பற்றிக் ஜகட்க மறுத்தாள். 

*ஜலடி அரசபல்லா, ஜமாியின் கடிதத்னதப் பிாிக்க மறுத்தாள். 

*பிராங்க், வாாிொன ஜமாினயத் தவறாகப் பயன்படுத்திக்சகாள்ை மறுத்தான். 

*பாலிெர், ஜமடம் ஜகாஸ்லருக்குப் பாிெைிக்க மறுத்தார். 

*ஜமடம் ஜகாஸ்லர், டியூக்கின் பாினெ வாங்க மறுத்தார். 

*பினியஸ், கடன் சகாடுத்தவாிடம் இருந்த தனது கடனமப் சபாறுப்பு விடுவிக்கப்பட்டதற்கு 

வருத்தப்பட்டார். 

*சபர்னார்ட் ஷா, ஆங்கிஜலய அரெின் மிக உயர்ந்த பாிொன Order of Merit- ஐ மறுத்தார். 

டால்ஸ்டாய், ஜநாபல் பாினெ மறுத்தார். 

*பதவிகள் வைங்கப்படுகின்றன, ஜகாரப்படுவதில்னல. 

*பினியஸ், லாராவுக்கு செலுத்தப்பட ஜவண்டிய அனர மில்லியன் பணத்னத மறுத்துவிட்டார். 

*பாலிெர் அவருக்கு முந்னதய பிரதம மந்திாிகனைப்ஜபால தனக்கு கார்டர் பாினெப் பாிந்துனரக்க 

மறுத்துவிட்டார். 

*பர்ஜகா, பாலிொின் பணத்னத எடுத்துக் சகாள்ைவில்னல. 

*பர்ஜகா விடுதனல செய்யப்பட்டது குறித்து Monk ஜகாபம் அனடந்தார். 

*Glencora ஒரு முனறகூட 50, 000 பவுனன தன்னுனடய பணம் என்று கூறவில்னல. 

*டார்ெி, இரகெியத்னத ஜவண்டினான். 

*ருக்கு திருமணம் செய்துசகாள்ைஜவ இல்னல. 

*Lily Dale-ம் அவளுனடய ெஜகாதாியும் அந்தச் ெிறிய வீட்டில் இருப்பனதவிட சவைிஜய செல்லஜவ 

விரும்பினர்.  

மனிதன் தனது வரலாற்றில் ஒருஜபாதும் தன்னுனடய அதிகாரத்னதத் தானாகபவ முன் வந்து 

தகவிட்டதில்னல. 

அஜொகர் ஜபானரக் னகவிட்டதில் தனது செயலிலும் உணர்வுகைிலும் ெிறந்தவராக விைங்கினார். 

எலிெசபத் அவைது இருபத்திஜயாராவது வயதில் விக்காமால் ஈர்க்கப்பட்டாள், அதற்கு ஜமலாக 

சபம்பர்லியால் ஈர்க்கப்பட்டாள். 

விக்காமுனடய கவனம் கினடத்தால் எந்த ஒரு சபண்ணும் தன்னன வாழ்த்திக் சகாள்வாள். 

விக்காம் மிகவும் கவர்ச்ெியாக விைங்கினான். 

அவனுனடய எல்லா குணங்களும் அவளுக்குத் சதாிந்திருந்தாலும் அவள் தன்னுனடய 

உணர்வுகைில் அவனுக்காக விாிவனடந்திருப்பாள். 

கவர்ச்ெி தீனம என்றாலும் அனதத் தனக்கு மறுப்பது மனித சுபாவத்தில் இல்னல. 

நதி மூலம், ாிஷி மூலம் ஜகட்கக் கூடாது. 

யார் சுத்தம், உடல் சுத்தமா, மனம் சுத்தமா, ஆண் சுத்தமா, சபண் சுத்தமா ஜகட்காஜத, கண்ணுக்குத் 

சதாிவனத ஏற்றுக்சகாள், மற்றனதக் கண்டு சகாள்ைாஜத. 

ஜகட்கக் கூடாது. பார்ப்பனத ஏற்றுக்சகாள். கண்ணுக்குத் சதாியாதனத கணக்கில் 

எடுத்துக்சகாள்ைக் கூடாது. 

சபம்பர்லியால் அவள் கவரப்பட்டாள். 

அவைது விருப்பத்திற்கு விடப்பட்டால், அவள் விக்கானமயும், சபம்பர்லினயயும் இனணப்பாள். 

அதற்கு வாய்ப்ஜப இல்னல. 

அவளுனடய விஜவகம் பாராட்டத்தக்கது. 

அவளுனடய சுய பாிஜொதனன அாிதான ஒன்று. 
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என் அனுபவத்தில் அந்த அைவிற்கு தற்சபருனமயில்லாத ஒருவனரயும் எனக்குத் சதாியாது. 

இராமலிங்க ஸ்வாமி உடலுறவில் வீழ்ந்தஜபாது ெிவன் அவருக்கு இரண்டு சபண்கனை அைித்தார். 

அவரது ஆனெ முழுனமயாகப் பூர்த்தி அனடயவில்னல என்பது ெிவனுக்குத் சதாியும். 

எலிெசபத் மிக உயர்ந்தவள். டார்ெி ஜமன்னமயானவன். நாமும் அவர்கைது நினலக்கு உயருஜவாம். 

டார்ெி அங்கிருந்தசபாழுது கார்டினர் தம்பதியினர் எவ்வைவு கட்டுப்பாடாக இருந்தனர். 

டார்ெி விரும்பியது எவ்வைவு சபாிய இரகெியம்.  

எனது நண்பர்கள், மாணவர்கள் ெிலர் இதுஜபான்ற உச்ெத்னத ெில ெமயங்கைில் எட்டியுள்ைனர். 

அனவ வாழ்வின் ஜபாற்றிப் பாதுகாக்க ஜவண்டிய தருணங்கள் ஆகும். 

ஒரு ொதகர், ஒரு வண்டி ஓட்டுனர் வாடனகப் பணம் ஜகட்டார். அன்னன அனத அைித்தார்! 

ஒரு கணம் காத்திருந்து, நமது உறவினர், நண்பர் ஒவ்சவாருவரும் எந்த அைவிற்கு உயர்ந்துள்ைனர் 

என்பனதக் கருதி, அதற்குச் ெமமாக நாம் உயர ஜவண்டும். 

ொியான பக்கத்னத நினனக்க ஜவண்டும். ஜயாகத்திற்கு ‘ொி’ என்பது ஜதனவயில்னல. ஜயாகத்திற்கு 

அனனத்துஜம ொி. 

எலிெசபத் ஒரு உயர்ந்த கதாபாத்திரம் ஆவாள். நான் அவனை மிகவும் ஜபாற்றுகிஜறன். 

148. “She eagerly communicated the cause of their summons.” 

A crisis is an occasion for the greatest intensity of feeling. 

Thought can wait, not emotions. 

Had she been a physical character, she would not have had the patience to summon them and wait in the 

room, she would have run out of the inn, not necessarily in their direction. 

“The Body cannot wait to act” says the Mother. 

That would have been a perfect example of the BODY in ACTION. 

Eagerness is the sensation one feels when a thought emerges as emotion when the body itches for action. 

I see Jane Austen was eager to write Pride and Prejudice. 

It is, among other things, the eagerness of nineteen years. 

The sequence of events since tolerable emerges as elopement now. 

In MY VIEW, Elizabeth subconsciously chose Darcy at the Assembly when Bingley offered to dance 

with Jane. 

It was a moment of conquest for Bingley which compelled him to call his Master Darcy stupid. 

It made her walk across the fields with a dirty petticoat to pursue Darcy. 

Caroline was ‘aware’ of that move and started her tirade of opposition from then on. 

Pride and Prejudice, said the Producer of BBC TV serial, was full of interest even if you read it for the 

tenth time. 

She, the Producer, was describing the energy in the Book. 

Apart from the energy of the story, it is the evolutionary Power, expressing as Energy of writing. 

The decision to repay an amount close to £10, 000 by one in his 50s with no savings on hand and no 

prospect of any fresh income was made possible by this great Energy. 

Luck as we understand is of such Energy acting once. It certainly is capable of producing £10, 000 from 

nowhere. Here, £10, 000 was produced in the love of Darcy for his favourite daughter who was at the 

bottom of it. 

It was communication of not words, but sensations. 

It was a sensation of having lost all social gains. 

Deep down it was a sensation of having gained Pemberley and Darcy’s admiration. 

The mixture of that subconscious awareness and this conscious social perception communicated itself to 

the Uncle and Aunt as the fact that Darcy was deeply in love with their niece and he would certainly find 

Lydia and there was just then in the subtle atmosphere they saw nothing to worry. 

The summons subsided itself into a quiet faith that their niece did not take them into confidence and she 

should not be disturbed. 

Mrs. Gardiner did expect a letter to Longbourn from Darcy. 

When Darcy called at their house there was no surprise to them. 

They were fully convinced of his love for her and he was doing it for her love. 

Of course, they never knew that their niece was not aware as much as they about Darcy. 

Truth reveals itself to the subconscious its subtle sense better. 

Subconscious awareness emerging on the surface as conscious awareness is in the subtle-physical Time, 
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revealing itself of very slow movement. 

It is a process of stillness maturing into Silence of the surface through calm, quiet, Peace the last 

overtaking Silence by blending with that as Security. When it comes in the Presence of the Supreme it 

becomes the ultimate Security in creation. Mother felt it in 1963 and expressed it on the shoulders of a boy 

who was troublesome. He rolled down the stairs on seeing Sri Aurobindo appear. How She felt she would 

break anything and broke a pen holder which the doctor described as stupid and promised to procure a new 

one. Such a force the Doctor said was stupid. 

Man is physical. At times of crisis the first thing he seeks is physical support. 

Uncle and Aunt being with her lessens her burden physically. 

As two people help to raise a weight, these two share her burden. 

It is really a weight on her heart, felt as an oppressiveness of the body. 

She was relieved when they came. 

Mother speaks of the Security of the Supreme, a security that issues by coming into contact with the 

Supreme. 

There is no greater security known. 

Call in the Supreme, if you have once established that contact, it is the fullest security. 

One feels, says Mother, taller, i.e. his inner being of white light grows taller than his body. 

She gave the bath of the Lord to some. 

She gave it to Nehru, Satprem’s guru mentioned as X in the Agenda. 

She has done it to several sadhaks, visitors, and devotees. 

What matters ultimately is not proximity. 

Proximity is the greatest spiritual boon ever. 

What ultimately matters is inner receptivity. 

Inner receptivity comes from consecration, a consecrated consciousness. 

Our acts are of the ego. Consecrating them we are free of the acts. Still the ego is there in pristine purity. 

To consecrate the ego, ego cannot do it as it is suicidal. The Mental Person, moving away from the ego 

must do it. Should you succeed there even a little; the inner freedom will be incalculable, complete 

surrender of the ego, makes one universal. Get a hold of the right movement even a little; preserve it, 

through all acts. A great beginning is made. 

It is Pranab Mukerji’s insight “Make me Prime Minister even for an hour”. 

Ego can never be sincere. Give up that game. Move AWAY essentially and fully from the ego. It is 

important. 

The thief putting on the uniform of the Police searching for the thief will not work. He must divest the 

uniform, go to the station and surrender himself. 

“அவர்கனை அனைத்ததன் காரணத்னத அவள் உடனடியாகத் சதாியப்படுத்தினாள்.” 

சநருக்கடியான ஜநரங்கைில் உணர்வுகள் மிகவும் கடுனமயானதாக இருக்கும்.  

எண்ணம் காத்திருக்கலாம், உணர்ச்ெிகள் அல்ல. 

அவள் ஒரு ேடாீதியான பாத்திரமாக இருந்திருந்தால், அவர்களுக்கு அனைப்பு விடுத்து 

அவ்வனறயில் அவைால் சபாறுனமயாகக் காத்துக் சகாண்டிருந்திருக்க முடிந்திருக்காது, அவள் 

அவ்விடுதினய விட்டு சவைிஜய ஓடியிருப்பாள், அவர்கள் இருந்த தினெனய ஜநாக்கிக் கூட 

ஓடியிருந்திருக்க மாட்டாள். 

“உடலால், செயல்படக் காத்திருக்க முடியாது.” என்று அன்னன கூறுகிறார். 

செயல்படும் உடல் என்பதன் ெிறந்த உதாரணமாகும் இது. 

ஆர்வம் என்பது உடல் செயல்படத் துடிக்கும்சபாழுது, எண்ணம் உணர்வாக சவைிப்படுனகயில், 

ஒருவர் சபறும் உணர்வாகும். 

‘Pride and Prejudice’ கனதனய எழுத ஜேன் ஆஸ்டின் ஆர்வமாக இருப்பனதப் பார்க்க முடிகிறது. 

மற்ற விஷயங்களுக்கினடஜய, இது பத்சதான்பது வயதின் ஆர்வமாகும். 

‘பரவாயில்னல’ என்று ஆரம்பித்த சதாடர் நிகழ்வுகள் இப்சபாழுது ஓடிப்ஜபாவதில் முடிந்துள்ைது. 

எனது பார்னவயில், நடன அரங்கில் பிங்கிலி ஜேனுடன் நடனமாட விரும்பியசபாழுது, எலிெசபத் 

தன்னன அறியாமஜலஜய டார்ெினயத் ஜதர்ந்சதடுத்திருக்கிறாள். 

இது தனது எேமாைனான டார்ெினய முட்டாள் என பிங்கிலி அனைத்தது அவனது சவற்றிகரமான 

தருணம் ஆகும். 
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இது டார்ெினயப் பின்சதாடர ஜெறு படிந்த பாவானடயுடன் அவனை வயல்சவைியில் நடக்க 

னவத்தது. 

அந்த மாற்றத்னதக் காரலின் உணர்ந்தாள், அதிலிருந்து அவள் தன்னுனடய எதிர்ப்னபக் காண்பிக்க 

ஆரம்பித்தாள். 

BBC சதானலக்காட்ெியில் இக்கனதனய சதாடராக சவைியிட்ட தயாாிப்பாைர், இக்கனதனய 

பத்தாவது முனற படித்தாலும், அது மிகவும் ஆர்வம் நினறந்ததாக இருப்பதாகக் கூறினார். 

இனதத் தயாாித்த சபண்மணி, இப்புத்தகத்தின் ெக்தினயப் பற்றி விவாிக்கிறார். 

கனதயின் ெக்தினயத் தாண்டி, இது பாிணாம ெக்தி எழுத்தின் ெக்தியாக சவைிப்படுவதாகும். 

இந்தப் சபாிய ெக்தியினால்தான், எந்தவிதமான ஜெமிப்பும் புதிய வருமானமும் இல்லாத ஐம்பது 

வயதான ஒருவரால் 10,000 பவுனனத் திருப்பிக் சகாடுக்கத் தீரமானிக்க முடிந்தது. 

அதிர்ஷ்டம் என்று நாம் புாிந்துசகாள்வது இத்தனகய ெக்தி உடனடியாகச் செயல்படுவதாகும். இது 

நிச்ெயம் 10,000 பவுனன ஆச்ொியப்படும் வனகயில் உற்பத்தி செய்யும் திறன் சகாண்டது. இங்கு 

அவருனடய செல்ல மகள் மீதிருந்த டார்ெியின் காதல் 10,000 பவுனன உற்பத்தி செய்தது. 

இது வார்த்னதகைின் பாிமாற்றத்தால் ஏற்படவில்னல, உணர்வுகைின் பாிமாற்றத்தால் ஏற்பட்டது. 

அனனத்து ெமூகாீதியான பலன்கனையும் இைந்த ஒரு உணர்வாக இது இருந்தது. 

அவள் ஆழ்மனதில் சபம்பர்லினயயும், டார்ெியின் பாராட்னடயும் சபற்ற உணர்வாக அது 

இருந்தது. 

டார்ெி தங்கைது மருமகனை ஆைமாகக் காதலிக்கிறான் என்பனதயும், அவன் கண்டிப்பாக 

லிடியானவக் கண்டுபிடிப்பான் என்பனதயும் அந்த ஆழ்மன விைிப்புணர்வு மற்றும் இந்த 

தன்னுணர்வுடன் கூடிய ெமூகக் கருத்தும் ஜெர்ந்து மாமா, அத்ததக்கு சதாிவித்தன, அதனால் 

கவனலப்பட ஜவண்டிய அவெியமில்னல என்பனத அவர்கள் சூட்சும சூைலில் கண்டனர். 

தங்கைது மருமகள் தங்கைிடம் இன்னும் நம்பிக்னக சகாள்ைவில்னல என்பனதப் புாிந்துசகாண்ட 

அவர்கள் அவனைத் சதாந்தரவு செய்யக் கூடாது எனத் தீர்மானித்தனர்.  

திருமதி கார்டினர் டார்ெியிடமிருந்து லாங்பர்னுக்கு ஒரு கடிதத்னத எதிர்பார்த்தார். 

டார்ெி அவர்கைது இல்லத்திற்கு விேயம் செய்தசபாழுது அவர்களுக்கு அது ஆச்ொியத்னத 

அைிக்கவில்னல. 

அவன் எலிெசபத் மீது சகாண்டிருந்த காதலில் அவர்களுக்கு முழு நம்பிக்னக வந்தது. 

அதனால்தான் அவன் உதவுகிறான் என்பனதயும் புாிந்துசகாண்டனர்.  

தங்களுக்கு டார்ெினயத் சதாிந்த அளவிற்கு தங்கைது மருமகளுக்கு அவதைப்பற்றித் சதாியாது 

என்பனத அவர்கள் ஒருபபாதும் அறியவில்னல. 

ெத்தியம் அதன் சூட்சும உணர்னவ ஆழ்மனதிற்குச் ெிறப்பாக சவைிப்படுத்துகிறது. 

மிகவும் நிதானமான இயக்கமாக தன்னனஜய சவைிப்படுத்திக்சகாள்ளும் ஆழ்மன விைிப்புணர்வு, 

தன்னினனவு சபற்ற விைிப்புணர்வாக ஜமசலழுவது, சூட்சும ேடநினலக் காலத்தில் உள்ைது.  

அனமதி, ொந்தம், ெமாதானத்தின் மூலம் அனெவின்னம, சமௌனமாக முதிர்ச்ெி அனடயும் ஒரு 

செயல்முனற இது. ெமாதானம் சமௌனத்துடன் கலந்து பாதுகாப்பாக மாறுகிறது. பிரம்மத்தின் 

முன்னினலயில் வரும்சபாழுது இது ெிருஷ்டியில் முடிவான பாதுகாப்பாக மாறுகிறது.1963-ஆம் 

ஆண்டு இனத உணர்ந்த அன்னன, சதாந்தரவு சகாடுத்துக் சகாண்டிருந்த ஒரு ெிறுவனது ஜதாள் 

மீது இனத சவைிப்படுத்தினார். ஸ்ரீ அரவிந்தர் வருவனதப் பார்த்த அந்தச் ெிறுவன் மாடிப்படியில் 

உருண்டு விழுந்தான். எனத ஜவண்டுசமன்றாலும் உனடத்து விடுஜவாஜமா என்று உணர்ந்த 

அன்னன, ஒரு ஜபனா தாங்கினய உனடத்தார், இனத முட்டாள்தனம் என்ற மருத்துவர் புதியதாக 

ஒன்று வாங்கித் தருவதாக உறுதி அைித்தார். இத்தனகய ஒரு வலினம முட்டாள்தனமானது என 

மருத்துவர் கூறினார். 

மனிதன் ேடாீதியானவன். சநருக்கடி ஜநரங்கைில் அவன் முதலில் நாடுவது ேடநினல 

ஆதரனவஜயயாகும். 

மாமாவும், அத்ததயும் அவளுடன் இருப்பது, ேடாீதியாக அவைது சுனமனயக் குனறக்கிறது. 

ஒரு பாரத்னதத் தூக்கும்ஜபாது இருவர் உதவி செய்வது ஜபால், அவர்கள் இருவரும் அவைது 

சுனமனயப் பகிர்ந்து சகாள்கின்றனர். 

உண்னமயில் அது அவள் இதயத்தின் மீது சுமத்தப்பட்ட ஒரு சுனமயாகும், உடலில் 

சபருஞ்சுனமயாக அது உணரப்பட்டது.  

அவர்கள் வந்தவுடன் அவள் நிம்மதி அனடந்தாள். 

பிரம்மத்தின் பாதுகாப்னபப் பற்றி, பிரம்மத்துடனான சதாடர்பு அைிக்கும் ஒரு பாதுகாப்னபப்பற்றி 

அன்னன ஜபசுகிறார். 

இததவிடப் சபாிய பாதுகாப்பு எதுவும் இல்தல. 
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பிரம்மத்னத அனைக்க ஜவண்டும், அந்தத் சதாடர்னப ஏற்படுத்திவிட்டால், அதுஜவ முழுனமயான 

பாதுகாப்பு ஆகும். 

ஒருவர் தான் உயரத்தில் உயர்ந்து விட்டதாக உணர்வார் என்று அன்னன கூறுகிறார். அதாவது 

சவண்சணாைியின் அக ேீவன் ஒருவரது உடனலவிட உயரமாக வைர்கிறது. 

இனறவனின் அருள் மனைனய அன்னன ெிலருக்கு வைங்கினார். 

அன்னன இனத ஜநருவிற்கும், அசேண்டாவில் X என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ை ெத்பிஜரமின் 

குருவிற்கும் வைங்கினார். 

ொதகர்கள், பார்னவயாைர்கள், அன்பர்கள் பலருக்கும் அன்னன இனத வைங்கியுள்ைார். 

முடிவாக அருகானம முக்கியமல்ல. 

அருகானம என்றுஜம மிகப் சபாிய ஆன்மீக வரமாகும். 

முடிவாக முக்கியமானது அக ஏற்புத்திறஜனயாகும். 

அக ஏற்புத்திறன் ெமர்ப்பணத்திலிருந்து, ெமர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட ேீவியத்திலிருந்து எழுகிறது. 

நமது செயல்கள் அகந்னதயாலானனவ. அவற்னறச் ெமர்ப்பணம் செய்யும்ஜபாது நாம் 

செயல்கைிலிருந்து விடுதனல சபறுகிஜறாம். இன்னமும் அகந்னத தூய தூய்னமயுடன் இருக்கிறது. 

அகந்னதனயச் ெமர்ப்பணம் செய்வதற்கு அகந்னதயால் இயலாது, ஏசனனில் அது தற்சகானலக்கு 

ெமமானது. அகந்னதயிலிருந்து விலகிச் செல்லும் மனதாலான மனிதன் இனதச் செய்ய ஜவண்டும். 

அங்கு நாம் ெிறிதைவு சவற்றி சபற்றாலும் அகத்தின் சுதந்திரம் கணக்கிட முடியாததாக இருக்கும். 

அகந்னதனய முழுனமயாகச் ெரணாகதி செய்வது ஒருவனர பிரபஞ்ெமயமாக்குகிறது. ொியான 

செயல்பாட்னட ெிறிதைவு னகப்பற்றி; அனத எல்லா செயல்கைின் மூலம் பாதுகாக்க ஜவண்டும். 

அது ஒரு ெிறந்த சதாடக்கமாகும். 

“என்னன ஒரு மணி ஜநரத்திற்காவது பிரதம மந்திாியாக்குங்கள்” என்பது பிரணாப் முகர்ேியின் 

உட்பார்னவயாகும். 

அகந்னத ஒருஜபாதும் உண்னமயாக இருக்காது. அந்த ஆட்டத்னதக் னகவிட ஜவண்டும். 

அகந்னதயிலிருந்து முழுனமயாகவும், அடிப்பனடயிலும் விலக ஜவண்டும்.இது முக்கியம். 

ஒரு திருடன் காவலருனடய ெீருனடனய அணிந்துசகாண்டு, அவஜன திருடதைத் ஜதடுவது 

ொியல்ல. அவன் அச்ெீருனடனயக் கனைந்து, காவல் நினலயத்திற்குச் சென்று ெரணனடய 

ஜவண்டும். 

149. “Reading the two letters aloud, and dwelling on the p.s.” 

She reads aloud as she was tense and had pent up feelings. 

Mr. Gardiner particularly his wife is very considerate to their niece. 

That is a source of great comfort, psychological support. 

Even to visit Pemberley, they almost ask her permission. Their great goodwill of behavior, we can say 

made Darcy come there. 

Goodwill has no ordinary power. We see Jane receiving it. 

The support she received from Darcy visibly and invisibly was very substantial. 

But uncle and aunt offered a similar support equally great or even greater. 

Mrs. Gardiner warned her of Wickham. It helped her overcome his charm. 

Mrs. Gardiner she knew was concerned, affectionate, not insincere. 

Sincerity is great, Goodwill is great. Both are combined here. 

His was no empty sympathy. It weighed several thousand pounds. 

Darcy apart, Mr. Gardiner’s sense of responsibility to his sister, I wish to say restored Lydia. 

Analysing from this point of view, the entire story takes on a new dimension. 

Essentially this is a story of Goodness. 

Goodwill, sincerity, cultural sensitivity, greatest help offered unsolicited, confidentially, for his own sake, 

not to ask for thanks are marked traits here. 

Elder Darcy’s £1000 legacy, education at Cambridge, offer of living makes Wickham almost a younger 

son. Beyond that Darcy paid off his debts at Lambton. 

Life was cruel in the previous centuries. 

Dickens depicted the poverty and meanness of his times. 

Jane Austen SAW far ahead of her, Prosperity coming to England, recognised the need of a base of 

Goodwill and sincerity and did a magnificent job in creating Lizzy and Darcy. 

Charlotte’s ideas on Jane and Lizzy are remarkable. 

She was at once rewarded with wedding, living, and Longbourn. 
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Perhaps the respectability of the attention of Lady Catherine mattered to her most. It is she who says few 

of us have a heart to love without being encouraged. She has a solicitude even after Lizzy’s “Impossible”. 

Personally I feel very sorry for Lizzy’s charm for Wickham. 

After all these years I see it may not make her ideal, but it is the ideal of life. 

The story ends with Darcy marrying Lizzy and she being lodged in Pemberley. 

Her own darling wish of the subconscious would be that Darcy should give up Pemberley to Wickham and 

go to the army so that she might become Mrs. Wickham.  

Mentally she is mature enough not to allow that thought to be conscious. 

Suppose the story is taken through further levels of transformation, it would have been the greatest fiction 

ever written. As it is we find Wickham shameless, Lydia proud of what she should be ashamed of and her 

mother not ashamed of elopement but sorry for the missing wedding clothes. 

This means, Lydia is physical, proud to have gained a husband. 

Wickham is vital unashamed of elopement, unhesitant to visit Longbourn, Wickham’s ideal is 

dissipation, the consecration of Non-Being. 

Had he married Georgiana, got £30, 000, he would have gambled it away in a few years and then how the 

story would proceed is left to the author. 

One possibility that I am enamoured of is,  

Darcy moving to a higher intensity of seeking romance,  

finding Lizzy not able to rise to that level. 

Another possibility is Wickham after squandering whatever he could get and growing persistent, valuing 

Darcy, adoring Lizzy repelled by him. There are 1) ideal, 2) human progress, but the human nature would 

be Lizzy adoring Wickham when he grows persistent. The rules I know are,  

• No woman can resist the charm of a handsome scoundrel. 

Deceit is attractive to superstitious people, uneducated population, women 

of that description. 

• Lizzy primarily belongs to her mother only secondarily to her father. 

• For us respectability is attractive. 

For men like Collins, and women like Mrs. Bennet, the outer form of wealth, status, ornamentation, 

show case is attractive. 

It is irresistible to them, more than charming. 

They would be in their biological elements. 

Lizzy would rather belong to that than to Mr. Bennet and Darcy. 

Her first thoughts were 1) Lydia is lost, 2) Family is ruined, 3) Darcy’s chapter is over. 

All these came around magnificently Lydia was married, family rose, Darcy came. 

How? Why? Crisis is an opportunity. 

Even when all is lost like Hamlet and Desdemona, the subconscious receives. 

Here in the positive atmosphere, crisis helped to rise higher than before. 

On earth there is always progress, conscious or subconscious. 

With Mother it is more than certain, more than palpable. 

Mother Estate’s failure brought Beauty Land, MCC, and two other devotees. 

It is so with the village. Nothing is ever lost. 

Mary Thorne is another case. 

Subconscious calling is not heard by the Mind or even felt on the surface. 

It is the best. It is Silent Aspiration of the whole being. 

A girl or a boy in love aspires like that. 

Appaya Dikshidar wanted to be sure of his subconscious devotion to Siva. 

The ideal Indian woman has attained that perfection in her devotion to her husband. 

It is greater than a mother’s love which is physical, also subconscious. 

This is subconscious vital, Mental. 

To be devoted subconsciously – to anyone – is a human privilege. 

Mother wants it for Her, not for another human being. 

The subconscious gives a fullness to the conscious. 

Patriots of the Freedom Movement were idealists of that kind. 
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Selfishness is conscious as well as subconscious! 

Let Self giving be like that. 

Lizzy was subconsciously charmed by Wickham, consciously loved Darcy. 

It is a conflict, not very significant. 

One symptom of subconscious devotion is absence of disease. 

Religious worship is conscious. 

Spiritual awakening is subconscious. 

Mother tongue is subconscious. 

Second language is conscious. 

For the subconscious to be united, one must be a wholesome personality. 

“இரண்டு கடிதங்கனையும் உரக்கப் படித்து, பின்குறிப்புகைில் ஆழ்ந்து ஜபானாள்.” 

அவள் மிகவும் பதட்டமாக இருந்ததினாலும், அடக்கி னவக்கப்பட்ட உணர்வுகனைக் 

சகாண்டிருந்ததிைாலும் கடிதத்னத உரக்கப் படித்தாள். 

திரு கார்டினர், முக்கியமாக அவருனடய மனனவி, அவர்கைது மருமகள் மீது மிகவும் அக்கனற 

சகாண்டிருந்தாள். 

அது சபாிய ஆறுதலாக, மைதிற்கு ஆதரவாக இருந்தது.  

சபம்பர்லிக்கு விேயம் செய்வதற்குக்கூட அவர்கள் அவைிடம் அனுமதி ஜகட்கின்றனர். அவர்கைது 

நடத்னதயின் உயர்ந்த நல்சலண்ணத்தினால்கூட டார்ெி அங்கு வந்திருக்கலாம். 

நல்சலண்ணத்திற்கு ொதாரண ெக்தி கினடயாது. ஜேன் இனதப் சபற்றுக்சகாள்வனத நாம் 

பார்க்கிஜறாம். 

சவைிப்பனடயாகஜவா அல்லது மனறமுகமாகஜவா அவள் டார்ெியிடமிருந்து சபற்றுக் சகாண்ட 

ஆதரவு மிகவும் கணிெமாக இருந்தது. 

ஆனால் மாமாவும், அத்ததயும் இஜத ஜபான்ற இதற்குச் ெமமான அல்லது அதற்கும் ஜமலான 

ஆதரனவ வைங்கினர். 

திருமதி கார்டினர் விக்கானமப் பற்றி அவைிடம் எச்ொித்தாள். இது அவன் மீதிருந்த கவர்ச்ெினயக் 

கடக்க அவளுக்கு உதவியது. 

திருமதி கார்டினர் தன் மீது அக்கனறயும் பாெமும் சகாண்டவள், உண்னமயானவள் என்பது 

அவளுக்குத் சதாியும். 

உண்னம உயர்ந்தது. நல்சலண்ணம் உயர்ந்தது. இங்கு இரண்டும் இனணந்துள்ைன. 

டார்ெியின் அனுதாபம் சவற்று அனுதாபம் அல்ல. அது பல ஆயிரம் பவுன் மதிப்பு சகாண்டது. 

டார்ெினயத் தவிர, திரு கார்டினருக்கு அவரது ெஜகாதாியின் மீதிருந்த சபாறுப்புணர்வும் லிடியானவ 

மீட்சடடுக்க உதவியது எனலாம்.  

இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் ஆராய்ந்தால், முழுக் கனதயும் ஒரு புதிய பாிமாணத்னத 

பமற்சகாள்கிறது. 

அடிப்பனடயில் இது நற்குணத்ததப்பற்றிய ஒரு கனதயாகும். 

நல்சலண்ணம், உண்னம, கலாச்ொர நுண்ணுணர்வு, ஜகாரப்படாத மிகப் சபாிய உதவி, 

இரகெியத்தன்னம, அவனது சொந்த நலனுக்காக, நன்றினயக் ஜகாராதது ஆகியனவ இங்கு 

குறிப்பிடத்தக்க பண்புகள் ஆகும்.  

டார்ெியின் தகப்பனார் வைங்கிய 1000 பவுன், ஜகம்ப்ாிட்ஜ் கல்வி, ஜவனல வாய்ப்பு சபற்றது 

ஆகியனவ விக்கானம ஏறத்தாழ ஒரு இனைய மகனாகஜவ மாற்றுகிறது.  

இதற்கும் ஜமலாக லாம்ப்டனில் டார்ெி அவனது கடன்கனை அனடத்தான். 

முந்னதய நூற்றாண்டுகைில் வாழ்க்னக சகாடூரமாக இருந்தது. 

ொர்லஸ் டிக்கன்ஸ் அவரது காலத்தின் ஏழ்னம மற்றும் அற்பத்தனத்னத அவரது நாவல்கைில் 

ெித்தாித்தார். 

ஜேன் ஆஸ்டின் தன்னனத் தாண்டி பார்த்தாள், இங்கிலாந்திற்கு சுபீட்ெம் வருவனதப் பார்த்தாள், 

நல்சலண்ணம் மற்றும் உண்னமயின் ஒரு அடித்தைத்தின் ஜதனவனய உணர்ந்தாள், எலிெசபத் 

மற்றும் டார்ெி கதாபாத்திரங்கனை உருவாக்கியதன் மூலம் ஒரு சபாிய காாியத்னதச் ொதித்தாள். 

ஜேன் மற்றும் எலிெசபத்தின் மீது ொர்சலட் சகாள்ளும் கருத்துகள் குறிப்பிடத்தக்கனவ. 

அவளுக்கு உடனடியாகத் திருமணம், வாழ்க்னக, லாங்பர்ன் ஆகியனவ பலனாகக் கினடத்தன. 

ஜலடி காதாின் அைித்த கவனத்தின் மாியானத எலிெசபத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானதாக 

இருந்திருக்கலாம். ஊக்கம் சபறாமஜலஜய அன்பு செலுத்தும் மனம் நம்மில் ெிலருக்கு இருக்கிறது 

என்று அவள் கூறுகிறாள். “ொத்தியமற்றது”என்று எலிெசபத் கூறிய பிறகும் அவளுக்கு அக்கனற 

இருக்கிறது. 
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விக்காம் மீது எலிெசபத்திற்கு இருந்த கவர்ச்ெினயப் பற்றி தனிப்பட்ட முனறயில் எனக்கு 

வருத்தம்தான். 

இத்தனன வருடங்களுக்குப் பிறகு, இது அவனை ஒரு இலட்ெியவாதியாக ஆக்க முடியாது, ஆனால் 

இதுதான் வாழ்வின் இலட்ெியமாகும். 

எலிெசபத் டார்ெினயத் திருமணம் செய்து சகாண்டு சபம்பர்லியில் குடிஜயறுவஜதாடு கனத 

முடிகிறது. 

அவளுக்குப் பிடித்தமான ஆழ்மன விருப்பம் டார்ெி சபம்பர்லினய விக்காமிற்கு விட்டுக் 

சகாடுத்துவிட்டு இராணுவத்திற்குச் செல்ல ஜவண்டும், அதனால் அவள் திருமதி விக்காமாக 

மாறஜவண்டும் என்பஜதயாகும்.  

இந்த எண்ணம் ஜமல் மனதில் இருக்கக் கூடாது என்ற அைவிற்கு அவள் மனாீதியாக முதிர்ச்ெி 

சபற்றிருந்தாள். 

ஒரு ஜவனை இக்கனதனய திருவுருமாற்றத்தின் அடுத்தடுத்த நினலகளுக்கு எடுத்துச் சென்றால், 

இதுவனர எழுதப்படாத ஒரு மிக உயர்ந்த கனதயாக இது இருந்திருக்கும். விக்காம் 

சவட்கமற்றவனாக இருப்பனதயும், சவட்கப்பட ஜவண்டிய விஷயத்திற்கு லிடியா 

சபருனமப்படுவனதயும், மகள் ஓடிப்ஜபானனத நினனத்து தாயார் சவட்கப்படாமல் திருமண 

உனடகள் காணாமல் ஜபானதற்கு வருந்துவனதயும் பார்க்கிஜறாம். 

லிடியா உடல்ாீதியானவள், ஒரு கணவன் கினடத்ததற்குப் சபருனமப்படுகிறாள் என்று இதற்குப் 

சபாருள். 

விக்காம் உணர்வுாீதியானவன், ஓடிப்ஜபானனதப் பற்றி சவட்கப்படவில்னல, லாங்பர்னுக்கு 

வருவதற்கும் தயங்குவதில்னல, அைிச்ொட்டியஜம அவனது இலட்ெியம், அெத்தின் ெமர்ப்பணம். 

அவன் ோர்ேியானனவத் திருமணம் செய்து சகாண்டு 30, 000 பவுனனப் சபற்றிருந்தால், ெில 

வருடங்கைில் அனதச் சூதாடி இைந்திருப்பான், பின்னர் கனத எவ்வாறு நகரும் என்பது 

ஆெிாியனரப் சபாறுத்தது. 

எனக்குப் பிடித்த ஒரு ொத்தியம்:  

காதனல நாடும் ஒரு உயர்ந்த தீவிரத்திற்கு டார்ெி நகருவது.  

எலிெசபத் அந்த நினலக்கு உயர முடியாமல் ஜபாவனதக் காண்பது. 

மற்சறாரு ொத்தியம், விக்காம் தான் சபறக்கூடிய அனனத்னதயும் இைந்துவிட்டு, 

பிடிவாதக்காரனாக மாறி, டார்ெினய மதித்து, அவனால் சவறுக்கப்பட்ட எலிெசபத்னத 

ஜபாற்றுபவனாக மாறலாம். இலட்ெியம், மனித முன்ஜனற்றம் ஆகியனவ உள்ைன, ஆனால் 

விக்காம் விடாப்பிடியாக மாறும்சபாழுது எலிெசபத் விக்கானமப் ஜபாற்றுவது மனித சுபாவம் 

ஆகும்.  

எனக்குத் சதாிந்த விதிகள்,  

--அைகான ஒரு ஜபாக்கிாியின் கவர்ச்ெினய எந்த ஒரு சபண்ணாலும் தடுக்க முடியாது. 

 மூடநம்பிக்னகயுள்ைவர்கள், கல்வியறிவற்றவர்கள், அந்த வனகனயச் ஜெர்ந்த சபண்கள் 

ஆகிஜயாருக்கு, ஏமாற்றப்படுவது கவர்ச்ெிகரமாக உள்ைது. 

--எலிெசபத் அடிப்பனடயில் தாயானரச் ொர்ந்தவள், அதற்கு அடுத்த நினலயில்தான் தந்னதனயச் 

ொர்ந்திருக்கிறாள். 

--நமக்கு மாியானதயாக இருப்பது ஈர்ப்புனடயதாக இருக்கிறது. 

காலின்னைப் ஜபான்ற ஆண்களுக்கும், திருமதி சபன்னட்னடப் ஜபான்ற சபண்களுக்கும் செல்வம், 

அந்தஸ்து, அலங்காரம் , பகட்டு ஆகியவற்றின் சவைித் ஜதாற்றம் கவர்ச்ெிகரமாக உள்ைது. 

கவர்ச்ெினய விட, இது அவர்களுக்குத் தடுக்க முடியாததாக உள்ைது. 

அவர்கள் தங்கைது உயிாியல்ாீதியாை கூறுகளில் இருப்பர். 

திரு சபன்னட் மற்றும் டார்ெிதயவிட, எலிெசபத் அதற்கு உாியவளாக இருப்பாள். 

அவளுனடய முதல் எண்ணங்கள் 1) லிடியானவ இைந்துவிட்ஜடாம் 2) குடும்பம் அைிந்தது, 3) 

டார்ெியின் அத்தியாயம் முடிந்தது என்பனவஜய ஆகும். 

இனவ யாவுஜம பிரமிக்கத்தக்க வனகயில் முடிந்தன, லிடியாவுக்குத் திருமணம் முடிந்தது, 

குடும்பத்தின் நினல உயர்ந்தது, டார்ெி குடும்பத்தினுள் வந்தான். 

எவ்வாறு? ஏன்? சநருக்கடி ஒரு வாய்ப்பாகும். 

ஹாம்சலட் மற்றும் சடஸ்டிஜமானாவுக்கு ஏற்பட்டதுஜபால் அனனத்னதயும் இைந்த பிறகும், 

ஆழ்மனம் சபற்றுக் சகாள்கிறது. 

இங்கு ஜநர்மனறயான சூைலில் சநருக்கடி முன்பு இருந்தனதவிட ஜமலும் உயர உதவியது.  

ஜமல் மனதிஜலா அல்லது ஆழ்மனதிஜலா, உலகில், எப்சபாழுதுஜம முன்ஜனற்றம்தான். 

அன்னனயிடம் இது மிகவும் நிச்ெயமானது, உணரக்கூடியது. 
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மதர் எஸ்ஜடட்டின் ஜதால்வி பியூட்டி லாண்னடயும், MCC-னயயும், இரண்டு அன்பர்கனையும் 

அனைத்து வந்தது.  

கிராமத்தில் இவ்வாறுதான் நிகழ்கிறது. எதுவும் எப்சபாழுதும் இைக்கப்படுவதில்னல. 

ஜமாி தார்ன் இன்சனாரு உதாரணம் ஆவாள். 

ஆழ்மன அனைப்பு மனதினால் ஜகட்கப்படுவதில்னல, அல்லது ஜமல் மனதில் உணரப்படுவதும் 

இல்னல. 

இது மிகச் ெிறந்தது. இது ேீவன் முழுவதன் சமௌனமான ஆர்வமாகும். 

காதல் வயப்படும் ஒரு சபண்ஜணா அல்லது ஒரு ஆஜணா இவ்வாறு ஆர்வப்படுவர். 

அப்பய்ய தீக்ஷிதர் ெிவன் மீதான தனது ஆழ்மன பக்தினய உறுதிப்படுத்திசகாள்ை விரும்பினார். 

ஒரு இலட்ெிய இந்தியப் சபண் தன்னுனடய கணவன் மீதான பக்தியில் அந்தப் பூரணத்துவத்னத 

அனடந்துள்ைாள். 

உடல்ாீதியாகவும் ஆழ்மனாீதியாகவும் உள்ை ஒரு தாயின் அன்னபவிட இது ஜமலானது. 

இது ஆழ்மன உணர்வு மற்றும் மனாீதியானது.  

எவாிடமும் ஆழ்மனதில் அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பது மனிதனுக்கு ஒரு ெிறப்புாினமயாகும். 

அன்னன இனதத் தனக்காக ஜவண்டுகிறார், மற்ற மனிதனுக்காக அல்ல. 

ஆழ்மனம் ஜமல்மனதிற்கு ஒரு முழுனமனயத் தருகிறது. 

சுதந்திரப் ஜபாராட்ட இயக்கத்தின் ஜதெ பக்தர்கள் அவ்வனகயான இலட்ெியவாதிகள் ஆவர். 

சுயநலம் நனவுபூர்வமாகவும் இருக்கிறது, ஆழ்மனதிலும் இருக்கிறது. 

சுய அர்ப்பணம் அவ்வாறு இருக்கட்டும். 

எலிெசபத் விக்காமால் ஆழ்மனதில் ஈர்க்கப்பட்டாள், டார்ெினய நனவுபூர்வமாகக் காதலித்தாள். 

இது ஒரு முரண்பாடாகும், மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க முரண்பாடல்ல. 

ஆழ்மன பக்தியின் ஒரு அறிகுறி ஜநாய் இல்லாமல் இருப்பது. 

மதாீதியான வைிபாடு நனவுபூர்வமானது. 

ஆன்மீக விைிப்புணர்ச்ெி ஆழ்மனதிற்குாியது. 

தாய்சமாைி ஆழ்மனதிற்குாியது. 

இரண்டாவது சமாைி பமல்மைதிற்குாியது. 

ஆழ்மனம் ஒன்றுபடுவதற்கு ஒருவர் முழுனமயான ஆளுனம உனடயவராக இருக்க ஜவண்டும். 

150. “With trembling energy.” 

Apparently a greater tragedy than she could stand descended on her. 

Really what came to her was more than Pemberley and Darcy but his fuller acceptance. It was too 

much and she trembled. Her very energy trembled. 

For a higher person troubles do not come. 

If they do, it is a bigger opportunity in disguise. 

Jane Austen’s trembling energy is not only expressive but creatively expressive as she felt that the power 

of the descent makes everything tremble. 

Well, we saw her mother too trembled. 

It was the trembling of one who fidgets. 

Her mother was not related Darcy or her husband or Lizzy. 

She was at home with Lydia, maybe Kitty too. 

She related to wedding, wedding clothes, Mrs Wickham, etc. 

Mr. and Mrs. Gardiner, in spite of total sympathy, never shook. 

Pity is annihilated. 

Sympathy suffers along. 

Compassion relieves. 

Mr. and Mrs. Gardiner may not have compassion. 

Theirs was not a sympathy which makes the victim suffer more. 

Their sympathy was closer to compassion and could support, if not relieve. 

Weak nerves tremble. She was not weak. She was weak against this. 

By trembling, excess energy is shaken off, till trembling stops. 

The French photographer took ten minutes to take a photo of Sri Aurobindo. 

He was shaking like a leaf. 

Strength entered into the cells of the Mother in 1963. 

A boy was giving Her trouble. 
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She put Her hand on his shoulder. 

He went down rolling, down the stairs. 

She said at that time She could break anything. 

It was Quiet Strength, strength in the cells of the body. 

Spiritual experience till then had not heard of that strength. 

The Quiet of His Peace prevented the cyclone water from entering into the room. His body was unusually 

heavy. 

What happened to Lydia shook the entire village to its roots negatively. 

What happened to Jane was a wonder, but it was expected from the first day. 

What happened to Elizabeth was more than a surprise of immense wonder that transfixed the whole of 

Meryton. 

They almost became rootless especially as it landed on them unexpectedly. 

Except Charlotte no one sensed it. She did so at the earliest instance. 

It came as an unbelievable shock to Jane. 

To Mr. Bennet it came as a suspicion that his daughter was mercenary. 

His slow discovery of Darcy’s attitude to her and hers to him removed the original distaste. 

Lydia’s recovery raised the Man to his due heights and Mr. Bennet must have silently wondered that his 

daughter rose to a height he never expected. 

I am sure Lizzy herself would have risen in her own estimation. 

It was natural that the Gardiners surmised that their niece had not been frank enough with them. Of course 

they were at fault. 

Imagine Jane’s new understanding. 

She knew he offensively proposed and was rejected. 

More had taken place was known to her only from Bingley. 

To her it was a welcome surprise as he was Bingley’s friend. 

It is noteworthy that Jane’s interest was only in her not in Lizzy or others. 

What would have Wickham inferred when he heard of their engagement. 

Of course, he would not have suspected of his role in its coming about. 

From being his admirer, now he found her engaged to the Man whom he scandalized. 

We certainly do not have a wide enough comprehension to see the story from all the character’s view. 

That would be the view of Jane Austen, a view of life. 

Mrs. Bennet’s effusion is recorded in the story, not her understanding. 

Our own understanding can be wider, richer, more comprehensive if we undertake a study of each 

character in general and towards this event in particular. 

Literature is the revelation of life at its intensities. 

Even Life Response itself is not fully exhausted after all this. 

அபெகுனம் சுப ெகுனமான transformation 

Mrs. Bennet was தாித்திரம், அபெகுனம், misfortune, bad omen. 

The Freedom of Mr. Bennet initially absorbed her அபெகுனம் and brought luck for Jane and Lizzy. 

After that she affirmed her bad omen and got the other three daughters married. 

Lizzy acted as the transforming force of the bad omen into good omen. 

Their temperaments acted as their representatives. 

Wickham is the very best symbol of Mrs. Bennet’s beauty and Lydia’s. 

By the transformation of Darcy’s selfish conceit which she brought about by her fine eyes, she 

transformed her own family. 

Wickham knew his inner character and outer appearance. 

Mrs. Bennet took her beauty as her good fortune. 

Jane was ashamed of her mother but kept quiet, was not even inwardly sorry. 

Lizzy was sorry for her mother after reading Darcy’s letter. 

Lydia was proud of her beauty, oblivious of her shameless elopement, congratulated herself on her 

catching Wickham, was proud of her successful shamelessness. 

External beauty is the good omen for the lady, bad omen for the man. Pride and Prejudice is a story of 

அபெகுனம் transforming itself into சுபெகுனம். 
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Personally my life was one of courting two அபெகுனம் unconsciously and transforming one into great 

luck while the other affirmed its own native character, இராெி.  

Consciously I courted an originally evil minded அபெகுனம் and by my own transformation, transformed 

his outer life while he went back to it with a vengeance after I left him. 

I again courted organized falsehood and initially changed it. 

A hostile force uninvited came and lodged in my life and I shut it away after ten years. 

Another hostile force volunteered company, service, allowed its inner hostile being to be killed, affirmed 

its outer behavior. 

அபெகுனத்னத சுபெகுனமாக்கும் ெத்திய ேீவியம். 

அபெகுனம் சுபெகுனத்னத அபெகுனம் என வர்ணிக்கும். 

“நடுங்கும் ெக்தியுடன்.” 

சவைிப்பனடயாகஜவ, அவள் தாங்கக்கூடிய ஆபத்னதக் காட்டிலும் சபாிய ஆபத்து அவள்மீது 

வந்திறங்கியது. 

உண்னமயில் அவைிடம் வந்தது சபம்பர்லி மற்றும் டார்ெினயக் காட்டிலும் அதிகமாக இருந்தது, 

ஆனால் அவன் முழுனமயாக ஏற்றுக்சகாண்டான். இது மிகவும் அதிகமாக இருந்ததால் அவள் 

நடுங்கினாள். அவளுனடய ஆற்றல் நடுங்கியது. 

ஒரு உயர்ந்த மனிதருக்குக் கஷ்டங்கள் வராது. 

அப்படிஜய வந்தாலும் அது சபாிய வாய்ப்பிற்காக மனறமுகமாக வருவதாகும். 

ஜேன் ஆஸ்டினுனடய நடுங்கும் ெக்தி சவைிப்படுத்துவதாக மட்டுமல்லாமல், ஆக்கபூர்வமான 

சவைிப்பாடாகவும் உள்ைது ஏசனனில் கீைிறங்கும் ெக்தி, அனனத்னதயும் நடுங்க னவப்பனத 

அவள் உணர்ந்தாள். 

திருமதி சபன்னட்டுக்கும் நடுக்கம் ஏற்பட்டது. 

அது படபடப்பு ஏற்படும்ஜபாது எழும் நடுக்கம் ஆகும். 

அவளுனடய தாயாருக்கு டார்ெி, அவளுனடய கணவர் அல்லது எலிெசபத்துடன் சதாடர்பு 

இல்னல.  

அவள் லிடியா, மற்றும் கிட்டியுடன் ெகேமாக இருந்தாள். 

திருமணம், திருமண உனடகள், திருமதி விக்காம் ஜபான்றவற்றுடன் அவள் சதாடர்புபடுத்திக் 

சகாண்டிருந்தாள். 

கார்டினர் தம்பதியினருக்கு அனுதாபம் முழுதமயாக இருந்தஜபாதும் அதைால் ஒருஜபாதும் 

பாதிக்கப்படவில்னல. 

பாிதாபம் அைிக்கப்படுகிறது. 

அனுதாபம் கூடஜவ பாதிக்கப்படுகிறது. 

இரக்கம் விடுவிக்கிறது. 

கார்டினர் தம்பதியினருக்கு இரக்கம் இல்லாமலிருக்கலாம். 

அவர்களுனடய அனுதாபம் பாதிக்கப்பட்டவர் ஜமலும் துன்பப்பட அனுமதிப்பதில்னல. 

அவர்கைது அனுதாபம் இரக்கத்னதப் ஜபான்று இருந்தது, முழுனமயான நிவாரணத்னத 

அைிக்காவிட்டாலும், ஆதரவு அைிப்பதாக இருந்தது.  

பலவீனமான மனம் நடுங்கும். அவள் பலவீனமாக இல்னல. இந்த விஷயத்தில் அவள் பலவீனமாக 

இருந்தாள். 

நடுக்கம், நடுக்கம் நிற்கும் வனரயில் அதிகப்படியான ெக்தினய உதறித் தள்ளுகிறது. 

ஸ்ரீ அரவிந்தனரப் புனகப்படம் எடுக்க பிசரஞ்சுப் புனகப்படக்காரர் பத்து நிமிடங்கள் எடுத்துக் 

சகாண்டார். 

அவர் ஒரு இனலனயப் ஜபால் நடுங்கிக் சகாண்டிருந்தார். 

1963-ம் ஆண்டு அன்னனயின் செல்களுக்குள் வலினம நுனைந்தது. 

ஒரு ெிறுவன் அன்னனக்குத் சதாந்தரவு அைித்துக்சகாண்டிருந்தான். 

அவனது ஜதாள் மீது அன்னன னகனய னவத்தார். 

அவன் மாடிப்படியில் உருண்டு விழுந்தான். 

அச்ெமயத்தில் தன்னால் எனதயும் உனடக்க முடியும் என அன்னன கூறினார். 

அது அனமதியான வலினம, உடலின் செல்கைின் வலினம. 

அந்த வலினமனயப் பற்றி ஆன்மீக அனுபவம் அதுவனர ஜகள்விப்பட்டிருக்கவில்னல. 

பகவானின் ொந்தியின் அனமதி புயல்காற்றின் நீர் அனறக்குள் நுனைவனதத் தடுத்தது, அவரது 

உடல் வைக்கத்திற்கு மாறாக கனமாக இருந்தது. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

445 

 

லிடியாவுக்கு நனடசபற்றது கிராமம் முழுவனதயும் அதன் ஜவாில் எதிர்மனறயாக ஆட்டம் காண 

னவத்தது. 

ஜேனுக்கு நனடசபற்றது ஒரு அற்புதமாகும், ஆனால் அது முதல் நாைிலிருந்ஜத 

எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 

எலிெசபத்திற்கு நடந்தது சமாிடன் முழுவனதயும் மாற்றியனமத்த மகத்தான அதிெயமான 

ஆச்ொியமாக இருந்தது. 

அனவ எதிர்பாராத விதமாக அவர்கைின் மீது வந்திறங்கியதால் அவர்கள் நினலகுனலந்து 

ஜபாயினர். 

ொர்சலட்னடத் தவிர ஜவறு எவரும் இனத உணரவில்னல. அவள் ஆரம்பத்திஜலஜய இனதப் 

புாிந்துசகாண்டாள். 

ஜேனுக்கு இது நம்பமுடியாத அதிர்ச்ெியாக இருந்தது. 

திரு சபன்னட்டிற்கு இது தன்னுனடய மகள் ஆதாய மனப்பான்னமயுடன் இருக்கிறாஜைா என்ற 

ெந்ஜதகத்னத எழுப்பியது. 

எலிெசபத் மீது டார்ெிக்கும், டார்ெி மீது எலிெசபத்திற்கும் இருந்த மனப்பான்னமனய அவர் 

சமதுவாகப் புாிந்துசகாண்டது, அவரது ஆரம்ப விருப்பமின்னமனய அகற்றியது. 

லிடியானவ மீட்சடடுத்தது அவனர அவருனடய ொியான நினலக்கு உயர்த்தியது, திரு சபன்னட் 

தான் ஒருஜபாதும் நினனத்திராத உயரத்திற்கு தன்னுனடய மகள் உயர்ந்தனத நினனத்து 

அனமதியாக ஆச்ொியப்பட்டிருக்க ஜவண்டும். 

எலிெசபத்ஜத நிச்ெயமாக அவளுனடய சொந்தக் கணிப்பில் உயர்ந்திருப்பாள். 

தங்கைிடம் எலிெசபத் சவைிப்பனடயாக இல்னல என்று கார்டினர் தம்பதியினர் நினனத்தது 

இயற்னகதான். ஆனால் அவர்கள் நினனத்தது தவறு. 

ஜேனுனடய புதிய புாிதனல கற்பனன செய்து பார்க்கலாம். 

அவன் விரும்பத்தகாத வனகயில் ஜவண்டுஜகாள் விடுத்து நிராகாிக்கப்பட்டான் என்பது 

அவளுக்குத் சதாியும். 

ஜமலும் பல விஷயங்கள் நடந்துள்ைன என்பனத அவள் பிங்கிலியின் மூலஜம அறிந்தாள். 

அவன் பிங்கிலியின் நண்பனாக இருந்ததால், அது அவளுக்கு ஒரு வரஜவற்கத்தக்க ஆச்ொியமாக 

இருந்தது. 

ஜேனுனடய ஆர்வம் எலிெசபத்திடஜமா அல்லது மற்றவர்கைிடஜமா இல்னல, அவளிடம் மட்டுஜம 

இருந்தது என்பது கவனிக்கத்தக்கது. 

அவர்கைது திருமண உறுதினயப் பற்றி ஜகள்விப்பட்ட விக்காம், என்ன யூகித்திருப்பான். 

அதில் தனக்கு ஒரு பங்கு இருந்திருக்கலாம் என்று நினனத்துப் பார்த்திருக்க மாட்டான். 

தனது அபிமானியாக இருந்ததிலிருந்து, தான் அவதூறு எழுப்பியவனுடன் இப்சபாழுது 

அவளுக்குத் திருமணம் நடக்கப் ஜபாவனத அவன் காண்கிறான். 

எல்லா கதாபாத்திரங்கைின் பார்னவயிலிருந்தும் இக்கனதனயப் பார்க்க நமக்குப் ஜபாதுமான 

அைவிற்கு விொலமான புாிதல் இல்னல. 

அது ஜேன் ஆஸ்டினின் பார்னவயாக, ஒரு வாழ்வின் பார்னவயாக இருக்கும். 

திருமதி சபன்னட்டின் உணர்ச்ெி சவைிப்பாடுகள் கனதயில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ைன, அவைது 

புாிதல் பதிவு செய்யப்படவில்னல. 

ஒவ்சவாரு கதாபாத்திரத்னதப் பற்றி சபாதுவாகவும் இந்த நிகழ்னவப்பற்றி குறிப்பாகவும் நாம் ஒரு 

ஆய்னவ ஜமற்சகாண்டால், நமது புாிதல் விொலமாகவும், செைிப்பாகவும், ஜமலும் விாிவாகவும் 

இருக்கும். 

இலக்கியம் வாழ்க்னகனய அதன் தீவிரங்கைில் சவைிப்படுத்துவதாகும். 

இனவ அனனத்திற்குப் பிறகும் வாழ்வின் மறுசமாைிகூட முழுனமயாகத் தீர்க்கப்படவில்னல. 

அபெகுனம் சுப ெகுனமாக திருவுருமாறுகிறது. 

திருமதி சபன்னட், அபெகுனமாகவும், தாித்திரமாகவும் இருந்தாள். 

திரு சபன்னட் அைித்த சுதந்திரம் அவைது அபெகுனத்னத ஆரம்பத்தில் கிரகித்துக் சகாண்டு, ஜேன் 

மற்றும் எலிெசபத்திற்கு அதிர்ஷ்டத்னதக் சகாண்டு வந்தது. 

இதற்குப் பிறகு அவள் தன்னுனடய அபெகுனத்னத வலியுறுத்தி, மற்ற மூன்று மகள்கைின் 

திருமணத்னத முடித்தாள். 

அபெகுனத்னத சுபெகுனமாக திருவுருமாற்றும் ெக்தியாக எலிெசபத் செயல்பட்டாள். 

அவர்கைது மனவுணர்வுகள் அவர்கைது பிரதிநிதிகைாகச் செயல்பட்டன. 

திருமதி சபன்னட் மற்றும் லிடியாவின் அைகின் மிகச் ெிறந்த அனடயாைமாக விக்காம் 

விைங்கினான். 
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தன்னுனடய ஜநர்த்தியான கண்கைால், சுயநலமாக அகந்னதயுடன் இருந்த டார்ெினயத் 

திருவுருமாற்றியதன் மூலம், அவள் தன்னுனடய குடும்பத்னதஜய திருவுருமாற்றினாள். 

விக்காம் அவனது அக குணத்னதயும் புறத் ஜதாற்றத்னதயும் அறிந்திருந்தான். 

திருமதி சபன்னட் தன்னுனடய அைனக தனது நல்ல அதிர்ஷ்டமாகக் கருதினாள். 

ஜேன் அவளுனடய தாயானர நினனத்து சவட்கப்பட்டாள், ஆனால் அனமதியாக இருந்தாள், 

மனாீதியாகவும் அவள் அதற்காக வருந்தவில்னல. 

டார்ெியின் கடிதத்னதப் படித்தபின் எலிெசபத் அவைது தாயாருக்காக வருந்தினாள். 

லிடியா தன்னுனடய அைனக நினனத்துப் சபருனமப்பட்டாள், தன்னுனடய சவட்கமற்ற 

ஓடிப்ஜபான நிகழ்னவப் பற்றி அறியாதவாைாக இருந்தாள், விக்கானம அனடந்ததற்கு தன்னனஜய 

பாராட்டிக் சகாண்டாள், தன்னுனடய சவற்றிகரமான சவட்கமின்தமனய நினனத்து 

சபருனமப்பட்டாள். 

ஒரு சபண்ணுக்கு புற அைகு நல்ல ெகுனம், ஆணுக்கு சகட்ட ெகுனம் ஆகும். அபெகுனம், 

சுபெகுனமாக திருவுருமாறுவனத விவாிப்பஜத ‘Pride and Prejudice’ கனத ஆகும். 

"தனிப்பட்ட முனறயில் எனது வாழ்வில் என்னன அறியாமஜலஜய இரண்டு அபெகுைங்கனை 

எதிர்சகாண்ஜடன், ஒன்று சபாிய அதிர்ஷ்டமாக மாறியது, மற்சறான்று அதன் சுய குணமான 

இராெினய வலியுறுத்தியது.  

அறிந்ஜத தீய மனம் பனடத்த அபெகுனத்னத நான் எதிர்சகாண்ஜடன், என்னுனடய மாற்றத்தின் 

மூலம் அவரது புற வாழ்னவ மாற்றிஜனன், நான் அவனர விட்டு விலகிய பிறகு அவர் ஒரு 

வன்மத்துடன் அதற்ஜக திரும்பிச் சென்றார். 

நான் மீண்டும் முனறப்படுத்தப்பட்ட சபாய்னமனய நாடிஜனன், ஆரம்பத்தில் அனத மாற்றிஜனன். 

அனைக்கப்படாத ஒரு தீய ெக்தி என்னுனடய வாழ்வினுள் வந்தது, பத்து வருடங்களுக்குப் பிறகு 

நான் அனத அப்புறப்படுத்திஜனன். 

மற்சறாரு தீய ெக்தி துனணயாக இருந்து ஜெனவ செய்ய தாைாகஜவ முன் வந்தது, தைது அகத்தில் 

இருக்கும் தீய ெக்தினய அைிக்க அனுமதித்தது, சவைிப்புற நடத்னதனய வலியுறுத்தியது." 

அபெகுனத்னத சுபெகுனமாக்கும் ெத்திய ேீவியம். 

அபெகுனம் சுபெகுனத்னத அபெகுனம் என வர்ணிக்கும். 

151. “Though Lydia had never been a favourite with them.” 

It is something to be a favourite with the Gardiners. 

Relationship is by blood, but really it goes by liking. 

It is Shakespeare who declared that promotion goes by preferment. 

What is liking? How can we understand it? Or define it. 

More than liking, one can easily comprehend dislike. 

Pronounced pointed dislike is often instantaneous, more than liking. 

Incompatible emotional sensitivities dislike at fair sight. 

Characters like Mr. Collins provoke dislike in girls like Elizabeth. 

Mrs. Bennet’s likes and dislikes transcended emotional constitution. 

She measured a person by the direct material benefit to her family. 

Darcy evoked some dislike to her from the beginning. 

Life made her like Darcy at the end. 

Jane Austen grows expressive in describing Mrs. Bennet’s effusions saying it was an imitation of interest. 

Elizabeth’s shame at what her mother was made her resort to a stratagem of telling her of her great 

engagement in private. 

After becoming engaged to Darcy, Elizabeth was not sure of her family’s approval in spite of his 

great wealth. 

Wealth, mercenary attitude are very real, but emotional realities too are equally real. 

It was great of Jane and her father to have disapproved of Darcy disregarding his wealth. 

It is the measure of their culture, unlike Mrs. Bennet. 

Mrs. Bennet eliminated herself while there was an advantage around. 

Mr. Bennet could not refuse Darcy, but could ask her not to marry him. 

The weight of Darcy’s personality was real. 

His emotional dislike was equally real. 

Having suffered in his marriage, her father would not want his daughter to marry a Man whom she would 

be ashamed of as a character. 
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It is the independence of English character. 

Darcy was no favourite with Mr. Bennet. 

Money is great, Mind is greater still. 

Gratitude – Thank You 

The family of the Bennets was fully indebted to Darcy. 

Gresham’s family was many times more indebted to Dr. Thorne. 

“Thank You” spoken by the Westerner has no emotion in it. 

More so it is an expression of a nation incapable of any gratitude at all. 

Elizabeth who was so profuse in her agony of thanksgiving to Darcy “omitted” to mention the several 

thousand pounds paid by him.  

No thanks was orally paid to Dr. Thorne by Gresham or his son or wife. It is a depraved condition in both 

cases, a national trait. 

The rule the recipient carefully forgets to thank is true in both cases. 

Whether any other culture or nation behaves differently in a similar situation is not known. 

Mankind in the context of gratitude is depraved. 

Perhaps its negative recognition is the “Thank You” that is dry and is almost offensive. 

We are, as a nation, beginning to learn to utter “Thank You”.! 

No wonder Mr. Bennet took it casually. 

Where it was a social obligation he was serious to repay. 

Here, with Darcy, it was a psychological obligation. It was not there at all. 

Mother says the white Goddess of Gratitude is recently born and she is not invited anywhere. 

If Mankind is so depraved, we, as individuals, need not feel specially sorry for not being grateful! 

Formality is powerful. 

Perhaps Mankind will learn any good thing only as a formality. 

I noted Bharathi writing poems on a dozen national leaders, not on Sri Aurobindo who was the direct 

inspiration for all his poetic creations. All His ideas are Bharathi’s ideas. The ego seems to have 

determined NOT to express gratitude. 

I wish to hear of one sincere gratitude somewhere. 

It is there where future benefits are possible. 

Of the 36 episodes I wrote, only 6 people ever came and told me. 

One Man abused me, the others omitted to do it. 

One Man took a case against me! 

We frown on Lydia: subtle knowledge tells us Lydia is the heroine, She announced in 1789 the World of 

the Woman of the sixties and seventies. 

It is spiritual fore knowledge. 

In the pages of the Agenda Mother often tells Satprem, ‘Let us not talk about it now. That is for a later 

time’. She often smiled or keept Quiet. 

To know what She was doing, He was doing, the pages of the Agenda helps in many places. 

It is best ‘understood’ – understood is an impermissible word, but for want of another word it is 

used - by looking into oneself at the receptive hour.  

Dr. Thorne practiced that reticence after Sir Louis died till he returned from London. Many noticed it and 

commented. An hour before he had uttered the words, “Mary is the heir of Sir Roger”. Reading the few 

pages in the story with this knowledge, his insight into the subtle truths of material life can be seen. 

Gresham did NOT recognise the significance of those words till he himself repeated it. Gresham needed 

his own articulation for grasping that. 

In Pride and Prejudice we see ‘this’ in Elizabeth’s disclosure of her engagement to Jane and her father. 

The news was stammering through the atmosphere. 

In his second proposal too it emerges. 

She could not look at his face as it was too much for her. 

Lydia’s shamelessness was social. In the other real atmosphere it was Spiritual Freedom emerging as 

Energy and Joy – of course JOY of Shameless Selfishness. 

Mrs. Bennet was an ambitious, selfish character of utter physicality who after the elopement repeated her 

earlier convictions. 
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It is GREAT that Jane and Elizabeth did not see the vulgarity of the mother. 

The mother was in excited irritation of pin money. 

A true picture of Reality in the physical plane. 

“லிடியா எப்சபாழுதுஜம அவர்களுக்கு விருப்பமானவள் அல்ல.”  

கார்டினர் தம்பதியினருக்கு விருப்பமுள்ைவராக இருப்பது ஒரு தனிச் ெிறப்புனடய விஷயமாகும். 

உறவு இரத்த ெம்பந்தப்பட்டது, ஆனால் இது விருப்பத்தின் ஜபாில் இருக்கிறது. 

உயர்வு விருப்பத்தின் ஜபாில் எழுகிறது என்பனதக் கூறியவர் ஜஷக்ஸ்பியர் ஆவார். 

விருப்பம் என்றால் என்ன? இனத நாம் எவ்வாறு புாிந்துசகாள்வது? அல்லது எவ்வாறு விவாிப்பது? 

விருப்பத்னதக் காட்டிலும், விருப்பமின்னமனய ஒருவர் சுலபமாகப் புாிந்துசகாள்ைலாம். 

சவைிப்பனடயாகக் காண்பிக்கப்படும் விருப்பமின்னம, விருப்பத்னதக் காட்டிலும் சபரும்பாலும் 

உடனடியாக சவளிப்படும்.  

சபாருந்தாத உணர்ச்ெிபூர்வமான உணர்திறன் நியாயமான பார்னவயில் விரும்பாது. 

திரு காலின்தஸப் ஜபான்றவர்கள் எலிெசபத்னதப் ஜபான்ற சபண்கைிடம் விருப்பமின்னமனயத் 

தூண்டுவர். 

திருமதி சபன்னட்டின் விருப்பு, சவறுப்பு உணர்ச்ெியின் அனமப்னபக் கடந்தனவ. 

தன்னுனடய குடும்பத்திற்கு வரக்கூடிய சபாருள்ாீதியான ஆதாயத்னதப் சபாறுத்ஜத ஒருவனர 

அவள் மதிப்பிடுவாள். 

ஆரம்பத்திலிருந்ஜத அவளுக்கு டார்ெினயப் பிடிக்கவில்னல. 

இறுதியில் வாழ்வு அவளுக்கு டார்ெினயப் பிடிக்கும்படி மாற்றியது. 

திருமதி சபன்னட்டின் உணர்ச்ெி சவைிப்பாடுகனை ஆர்வத்தின் ொயல் என்று கூறி வர்ணிப்பதில், 

ஜேன் ஆஸ்டினின் சவைிப்பாடு சதாிகிறது.  

எலிெசபத் தன்னுனடய திருமணத்னதப் பற்றி அவளுனடய தாயாாிடம் தனியாகஜவ கூற 

விரும்பினாள், ஏசனனில் தாயாாின் குணத்னதப்பற்றி அவள் சவட்கப்பட்டாள். 

டார்ெியுடன் திருமணம் நிச்ெயம் ஆனபிறகு, அவனுக்கு சபரும் செல்வம் இருந்தும், தன்னுனடய 

குடும்பத்தின் ெம்மதம் குறித்து எலிெசபத்திற்குச் ெந்ஜதகம் இருந்தது. 

செல்வம், ஆதாய மனப்பான்னம ஆகியனவ மிகவும் உண்னமயானனவ, ஆனால் 

உணர்ச்ெிபூர்வமான நிதர்ெனங்களும் அதற்குச் ெமமாக உண்னமயாகும். 

டார்ெிக்குப் சபரும் செல்வம் இருந்தஜபாதும் ஜேனும், தகப்பனாரும் அவனன மறுத்தது சபாிய 

விஷயமாகும். 

திருமதி சபன்னட்னடப் ஜபாலல்லாமல், அவர்கைது கலாச்ொரத்னத இது காண்பிக்கின்றது. 

சுற்றிலும் நன்னம இருந்தஜபாதும் திருமதி சபன்னட் தன்னன விலக்கிக் சகாண்டாள். 

திரு சபன்னட்டால் டார்ெினய மறுக்க முடியவில்னல, ஆனால் அவனனத் திருமணம் 

செய்துசகாள்ை ஜவண்டாம் என்று எலிெசபத்னதக் ஜகட்க முடிந்தது. 

டார்ெியின் ஆளுனமயின் வலினம உண்னமயானது. 

அவனது உணர்ச்ெிபூர்வமான விருப்பமின்னமயும் அஜதஜபால உண்னமயாகும். 

தன்னுனடய திருமணத்தால் பாதிக்கப்பட்டதால் அவளுனடய தகப்பனார், மணக்கப்ஜபாகும் 

மனிதனது குணம் சவட்கப்படும் அைவுக்கு இருப்பின், அவதரத் தனது மகள் திருமணம் செய்து 

சகாள்வனத விரும்பமாட்டார்.  

இது ஆங்கில குணாதிெயத்தின் சுதந்திரம் ஆகும். 

டார்ெி திரு சபன்னட்டிற்கு விருப்பமானவன் அல்ல. 

பணம் சபாியது, மனம் அனதவிடப் சபாியது. 

நன்றியுணர்வு- நன்றி. 

சபன்னட் குடும்பத்தினர் டார்ெிக்கு முழுனமயாகக் கடன்பட்டுள்ைனர். 

டாக்டர் தார்ன்-க்கு, கிசரஷாம் குடும்பத்தினர் ஜமலும் அதிகமாகக் கடன்பட்டிருந்தனர். 

ஜமற்கத்திய நாட்டினாின் ‘நன்றி’யில் எந்த வித உணர்ச்ெியும் இருக்காது. 

ஜமலும் அது எந்த ஒரு நன்றி உணர்னவயும் சவைிக்காட்ட இயலாத ஒரு நாட்டின் 

சவைிப்பாடாகும். 

டார்ெிக்கு மிகவும் உருக்கமாக நன்றி கூறிய எலிெசபத் அவன் அைித்த பல ஆயிரம் பவுன்கனைக் 

குறிப்பிட மறந்து விட்டாள். 

க்சரஷாஜமா, அவரது மகஜனா அல்லது மனனவிஜயா டாக்டர் தார்ன்-க்கு வாயால் நன்றி 

கூறவில்னல. இரண்டு விஷயங்கைிலும் இது ஜமாெமான நினலயாகும், நாட்டின் ஒரு குணமாகும். 

இரண்டு இடங்கைிலும் சபற்றுக் சகாண்டவர் மிகவும் கவனமாக நன்றி சதாிவிக்க மறந்துவிடுவது 

உண்னம. 
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இத்தனகய ஒரு சூழ்நினலயில் ஜவறு எந்தக் கலாச்ொரஜமா அல்லது நாஜடா ஜவறு விதமாக நடந்து 

சகாள்கிறதா என்பது சதாியவில்னல. 

நன்றி உணர்வின் சூைலில் மனிதகுலம் இைிவுபடுத்தப்படுகிறது. 

இதன் எதிர்மனறயான அங்கீகாரம் வரண்டும் புண்படுத்துவதாகவும் இருக்கும் ‘நன்றி’யாக 

ஒருஜவனை இருக்கலாம். 

நாம் ஒரு ஜதெ அைவில், “நன்றி” எனக் கூறக் கற்றுக்சகாள்ை ஆரம்பித்திருக்கிஜறாம். 

திரு சபன்னட் இனத ொதாரணமாக எடுத்துக்சகாண்டதில் ஆச்ொியமில்னல. 

அது ஒரு ெமூகக் கடனமயாக இருந்தஜபாது, அவர் திருப்பிச் செலுத்துவதில் தீவிரமாக இருந்தார். 

இங்கு டார்ெியிடம் இது மஜனாாீதியான கடனமயாக இருந்தது. அங்கு அது இல்லஜவ இல்னல. 

சவண்ணிற நன்றி ஜதவனத ெமீபத்தில்தான் பிறந்ததாகவும், அவர் எங்கும் அனைக்கப்படுவஜத 

இல்னல எனவும் அன்னன கூறுகிறார். 

மனிதகுலம் இவ்வைவு ஜமாெமாக இருப்பதற்கு, நன்றி உணர்வு இல்லாமல் இருப்பதற்கு தனி 

மனிதர்கைாக நாம் வருத்தப்பட ஜவண்டியதில்னல. 

ெம்பிரதாயமாக நடந்துசகாள்வது ெக்திவாய்ந்தது. 

மனிதகுலம் எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்னதயும் ஒரு ெம்பிரதாயமாகத்தான் கற்றுக்சகாள்கிறது 

ஜபாலும். 

பத்து பன்னிசரண்டு ஜதெீயத் தனலவர்கனைப்பற்றி பாரதியார் கவினதகள் எழுதியுள்ைார், ஆனால் 

அவரது அனனத்து கவினத பனடப்புகளுக்கும் தூண்டுஜகாலாக இருந்த ஸ்ரீ அரவிந்தனரப் பற்றி 

எழுதவில்னல. பாரதியின் கருத்துகள் அனனத்தும் ஸ்ரீ அரவிந்தருனடயது. அவரது அகந்னத 

நன்றினய சவைிப்படுத்தாமல் இருந்ததில் உறுதியாக இருந்தது ஜபாலும். 

எங்காவது ஒரு இடத்தில் ஒரு உண்னமயான நன்றினயக் ஜகட்க நான் விரும்புகிஜறன். 

எதிர்கால நன்னமகள் இருக்கும் இடத்தில் அது இருக்கும். 

நான் எழுதிய முப்பத்தி ஆறு அத்தியாயங்கைில், ஆறு ஜபர்கள் மட்டுஜம என்னிடம் வந்து கூறினர். 

ஒருவர் என்னன நிந்தித்தார், மற்றவர்கள் அனதச் செய்வனதத் தவிர்த்தனர். 

ஒருவர் என் மீது வைக்கு சதாடர்ந்தார்! 

லிடியாவின் மீது நாம் ஜகாபம் சகாள்கிஜறாம்: லிடியாதான் கதாநாயகி என்று சூட்சும அறிவு 

கூறுகிறது, 1960-1970 ஆண்டில் நடக்கவிருப்பனத 1789-ஆம் ஆண்டிஜலஜய அவள் 

சவைிப்படுத்தினாள். 

இது ஆன்மீக முன் அறிவு.  

அசேண்டாவில் அன்னன ெத்பிஜரமிடம் அடிக்கடி கூறுவது, ‘இனதப் பற்றி நாம் இப்சபாழுது ஜபெ 

ஜவண்டாம். அனதப் பற்றி பின்னர் ஜபசுஜவாம்.’  

அன்னன அடிக்கடி புன்னனகத்தார் அல்லது அனமதியாக இருந்தார். 

அன்னனயும், பகவானும் என்ன செய்து சகாண்டிருந்தனர் என்பனத அசேண்டாவின் பக்கங்கைில் 

பல இடங்கைில் சதாிவிக்கின்றன. 

ஏற்புத் திறனுனடய ஜநரத்தில் ஒருவர் தன்னனஜய பார்த்துக் சகாள்வதன் மூலம் இது ெிறப்பாகப் 

‘புாிந்துசகாள்ைப்படுகிறது’ – புாிந்துசகாள்ைப்படுகிறது என்பது ஒரு அனுமதிக்கப்படாத 

வார்த்னதயாகும், ஆனால் ஜவசறாரு வார்த்னத கினடக்காததால் இது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது.  

ெர் லூயிஸ் இறந்த பிறகு, டாக்டர் தார்ன், தான் லண்டனிலிருந்து திரும்பி வரும்வனர அந்த 

கட்டுப்பாட்னடக் கனடப்பிடித்தார். பலரும் அனதக் கவனித்தனர், விமர்ெித்தனர். “ைர் ஜராோின் 

வாாிசு ஜமாி” என்று அவர் ஒரு மணி ஜநரத்திற்கு முன்பு கூறியிருந்தார். இந்த அறிவுடன் 

இக்கனதயின் ெில பக்கங்கனைப் படித்தால், உலக வாழ்க்னகயின் சூட்சும உண்னமகனைப் பற்றிய 

அவரது உட்பார்னவனயப் புாிந்துசகாள்ைலாம்.  

அந்த வார்த்னதகைின் முக்கியத்துவத்னத கிசரஷாம், அவஜர அனத மீண்டும் கூறும்வனர, 

அனடயாைம் சதாிந்துசகாள்ைவில்னல அனதப் புாிந்துசகாள்வதற்கு அவஜர அனதக் 

கூறஜவண்டியிருந்தது. 

‘Pride and Prejudice’-ல் எலிெசபத் தன்னுனடய திருமணத்னதப் பற்றி ஜேனிடமும், தந்னதயிடமும் 

கூறியதில் நாம் இனதப் பார்க்கிஜறாம். சூைலில் இந்தச் செய்தி சமதுவாக வந்து சகாண்டிருந்தது.  

டார்ெியின் இரண்டாவது திருமண ஜவண்டுஜகாைிலும் இது சவைிப்படுகிறது. 

அவளுக்கு அது மிகவும் அதிகப்படியாக இருந்ததால் அவைால் அவனது முகத்னத ஜநருக்கு 

ஜநராகப் பார்க்க முடியவில்னல. 

லிடியாவின் சவட்கமின்னம ெமூகாீதியானது. மற்ற உண்னமயான சூைலில் இது ஆன்மீக 

சுதந்திரம், ெக்தி மற்றும் ெந்ஜதாஷமாக, சவட்கமற்ற சுயநலத்தின் ெந்ஜதாஷமாக 

சவைிப்படுவதாகும். 
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திருமதி சபன்னட் ஒரு ஜபராவல் சகாண்ட, முழுனமயாக ேடநினலயில் சுயநலம் பிடித்தவைாக 

இருந்தாள். ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வுக்குப் பின்னர் தன்னுனடய முந்னதய நம்பிக்னககனை மீண்டும் 

சதாடர்ந்தாள். 

ஜேனும், எலிெசபத்தும் தாயாாின் அருவருப்பான குணத்னதக் காணாதது மிகப் சபாிய 

விஷயமாகும். 

தனக்கு அைிக்கப்பட்ட ெிறு சதானகயின் காரணமாக, தாயார் எாிச்ெலில் இருந்தாள். 

ேடநினலயில், யதார்த்தத்தின் உண்னமயான நினல. 

152. “Mrs Gardiner could not but be deeply affected.” 

The power of this story lies in several key factors: 

• The culture of the Gardiners. 

• Darcy’s transformation. 

• Lizzy’s attachment to Jane. 

• Mr. Bennet’s decision. 

• The wide gap between his freedom and her intensity. 

• The wave from across the channel. 

• The ever-fresh cheerful liveliness of Elizabeth. 

• Mental decision moving a mountain of Money. 

• Power of utterly foolish eternal intensity. 

• Woman’s post war freedom announced in 1789 by Lydia. 

• The lingering charm of Lizzy for the rogue after his shameless scandalous treachery was 

precipitated as an act. 

• Impossible Goodwillmaking Charlotte’s wedding possible. 

• The cocksure confidence of Lady Catherine about Lizzy’s promise. 

• Love rising in ardent intensity by abuse. 

• Catastrophe widening Darcy’s acceptance of Lizzy. 

• Love of Pemberley overruling love of Darcy. 

• Poor Lizzy refusing £2000 income through the oddity Collins. 

• Collins’ proposal that has become unique in literature. 

• Darcy’s desire for confidentiality. 

• Utter shamelessness of Lydia, rather the pride of being married through elopement. 

• The limitless impudence of an impudent Man. 

• Wickham’s making love to one and all. 

• From admiration to love to matrimony. 

• Few of us have a heart to love without encouragement. 

• ‘But for the entail, I do not mind it at all.’ 

• ‘All of us should have gone to Brighton.’ 

• The unaffected modesty of Bingley – status – equation. 

Sri Aurobindo and English 

The culture of the Gardiners made Elizabeth the Mistress of Pemberley. 

The truth of culture is wealth. 

The spiritual truth of Sri Aurobindo’s culture is the wealth he gave English. 

The Law that give and take has an equilibrium is seen in what HE gave English. 

Let me list them under some heads. 

1. On the quantitative side HE made English a world language. 

2. In quality HE gave her an epic poem, a philosophic treatise.  

3. HE performed the alchemy of changing the coins into currency bills. 

4. A few thousand original rich phrases, which escape notice, by their eminence, were  

his other contribution. 

5. Using a great phrase with greater beauty – rock of offence. 

6. Make prose words resonate poetically. 

7. Filled his writings with English humour that has escaped most. 

8. Made the ineffable expressive. 

9. English, by His writings, excelled Greek, Latin, Sanskrit, Tamil and all other classical Languages. 
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10. Expanded the concept of Infinity and expressed it words. 

11. Expanded the concept of Absolute and created creative expressions. 

12. Reconciled chance and Necessity by Infinity’s expansiveness. 

13. Created Supermind as an inadequate phrase and made it an elastic conception. 

14. Declared the Finite as Infinite by saying ego is a power of infinite. 

15. Created a Being out of Non-Being. 

16. Made Nihil, Void, Zero a richer store than the richest known. 

17. Extended the concept of Silence to Silence beyond Silence. 

18. Declared ‘conscious’ vulgar. 

19. Described crass stupidity as noble loyalty truly. 

20. Revealed most profound Truths in Simple common ideas and gave verbal expression to it in ‘the 

deepest instinct of humanity’. 

21. Exposed the wisdom of projecting human inadequacy to Divine fullness. 

22. Announced to the world what Thought can achieve by remaining Thought. 

23. Introduced the concepts of reversal and transformation to extend Spirit to evolution. 

24. Created Spiritual status to Psychic from shallow urges. 

Life Response 

The sincere serious support of the Gardiners was so full, rich and strong that Life Response had already 

delivered to her all they wanted to offer hereafter. 

Life response is a comprehensive term and has various versions of it. 

• This, I prefer to call as, Life – Response in anticipation. 

• The most striking Life response is that which is instantaneous, one of Time. 

• Necessarily Life Response of Time is also of Space. 

• When you help a Man to pay his mess bill, Life Responds later his paying your mess bill. This is 

Life Response in kind. 

• If it comes delayed, one bill is returned by 10 bills. 

The delay in Time matures as multiple incidences. 

• Life Response of refusal to offer admission comes as admission itself. 

But, it comes through a future rival by carrying the character of refusal as the character of transfer 

of Life Response. A lifetime reward was not recognised. His own lifetime sacrifice was not 

recognised. 

• Perverse idea of ‘gifting my house’ comes as Life Response of ‘gifting his house’. 

• This is Life Response that retains the outer form. 

• Suspension evokes the Life Response of the founder being removed from his own creation. 

Service of teaching comes back as Service of establishing a school. 

• Cheque for $3000. Refusal comes back as Refusal. Response retains character. 

• Wickham’s scandal of Darcy comes back as exposing the scandal. 

   Only that the exposure is far greater. 

• Refusal to offer comes back as refusal of promotion that brings salary – In both cases it is Money. 

• Refusal to sit in the car, refusal of car to stay in the airport. 

• Thinking low of a Ph.D. (physics) makes him treat me low. 

• What is retained is the character of the attitude. 

• Surrender all the power of MSS – withdrawal of all the power. 

• Lizzy’s own initial resentment of Darcy comes back to her as the final resentment of Jane and 

Father. 

• Social Capital 

• Social capital, human capitals are two topics that are occupying this atmosphere now. 

I wish to see this story from the points of view of these ideas. 

The Longbourn family did not rise on its own resources when it rose so high. 

It was the social capital that raised them. 

Social capital has infinite dimensions and infinite potentials. 

What finds play here is brought to deliver its goods by  
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• The aristocratic freedom of the father and the more than infinite energy of his wife for social 

advancement. 

• In the story the opening comes by a breakdown. 

• The energies of the burst are capitalized by the value of his honour enshrined in his decision. 

• If so, what is the Social capital, here, in this story? 

Society is never for a moment inactive. 

Its movement generates energy and it gathers as power in various pockets. 

• Only that people do not know of this invisible powerhouse, and even if they come to know of 

it, they have no way of drawing upon it. 

One needs to know the strategy of conversion. 

When each member of the society comes to be aware of the Individuality in the air and has some 

sense of it, its first viable usable strategy will be  

• To draw for his own Self copiously from this store. 

• Then, even if it is unformed, preliminary, what one can get will be INFINITE in any sense of 

the word. 

• In practice, anyone at the bottom of the society if he chooses, can rise to one aspect of the social 

peak. 

• In an abridged and mutilated fashion most remote villages are now fully deserted in their most 

cultured home as in two or three generations they have migrated to the nearby town, the district 

headquarters, the state capital, or Delhi and the cities of USA. Should the flavour of the Individual 

reach this nation, this movement will get its full dynamic force, i.e. everyone will be a social leader 

of international eminence in one walk of his life. The social evolution that is imperceptible now 

will become formulated, conscious, organised, energised and informed with the substance of 

socially creative dynamism. 

Human capital  

In the story the only beneficiary of this social capital is Elizabeth who partly realises what happened after 

the event. 

Social capital is production, human capital is consumption. 

Both are enabled to be functional by a third term, distribution. 

Market is the organization of this distribution. 

Money is the instrument that makes the market work. 

Human capital, consumption as I describe it is many times more dynamic than the social capital, rather 

the source of dynamism for the former. 

The capacity of the consumer to enjoy-purchasing power – is the dynamism of the productive institutions 

to create or even produce. 

We see her fine eyes dynamises the urges of Darcy to release energy.  

Suppose all the daughters and the mother are of Lizzy’s type and the father is not indolent, the receptivity 

would have been enormous and the whole village would have been benefitted by this one family as Lizzy 

is the one lone individual responsible for the luck of Jane and Lydia. Human capital is infinite in the sense 

that the more the population consumes, better creatively, the more the springs of Social capital are 

charged. Now we see it in the cell phone. When printing came the phenomenon was seen in the 

millions of book printed where there were NONE i.e. a few hand written copies. Imagine travel when 

railways came. How universal education spread when it was offered to the population. Radio and 

Television reached the listeners and viewers not in any conceivable measure. Even the daily newspaper 

reached an unknown public by the thousands to cross the million mark quickly. It was the self-same 

phenomenon with the factories and before that with agriculture on the land. 

Every progress was received by the world like that. For our economic purposes we call it Human capital. 

Philosophically it is one end of Infinity revealing its infinite potential to its own other end social capital. 

Life is infinite, Man is finite. To release the infinity in life and Matter evolution is endeavouring. 

“திருமதி கார்டினரால் ஆைமாகப் பாதிப்பனடயாமல் இருக்க முடியவில்னல.” 

இக்கனதயின் ெக்தி பல முக்கிய விஷயங்கைில் உள்ைது. 

• கார்டினர் தம்பதிகைின் கலாச்ொரம். 

• டார்ெியின் திருவுருமாற்றம். 
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• ஜேனிடம் எலிெசபத் சகாண்டிருக்கும் பாெம். 

• திரு சபன்னட்டின் தீர்மானம். 

• தந்னதயின் சுதந்திரம், தாயாாின் தீவிரம் இரண்டுக்கும் இனடஜய உள்ை சபாிய இனடசவைி. 

• பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் அனல. 

• எலிெசபத்தின் நினலயான கலகலப்பான சுபாவம். 

• மனதின் தீர்மானம் மனலயைவு பணத்னத நகர்த்துவது. 

• முற்றிலும் முட்டாள்தனமான நினலயான தீவிரத்தின் ெக்தி. 

• 1789-ல் லிடியா அறிவித்த ஜபாருக்குப் பின்னால் எைப்ஜபாகும் சபண்கைின் சுதந்திரம். 

• விக்காமின் சவட்கமற்ற அவதூறான துஜராகத்திற்குப் பிறகும் அவன் மீது நீடித்திருந்த 

எலிெசபத்தின் கவர்ச்ெி ஒரு செயலாக சவைிப்பட்டது. 

• ொத்தியமற்ற நல்சலண்ணம் ொர்சலட்டின் திருமணத்னத ொத்தியமாக்குவது. 

• எலிெசபத்தின் வாக்குறுதியின் மீது ஜலடி காதாின் சகாள்ளும் அதீத நம்பிக்னக. 

• நிந்தனனயின் மூலம் காதல் ஆர்வமான தீவிரமாக உயருவது. 

• ஜபராபத்து டார்ெினய ஜமலும் அதிகமாக எலிெசபத்னத ஏற்றுக்சகாள்ை னவப்பது. 

• சபம்பர்லி மீதுள்ை காதல் டார்ெியின் மீதுள்ை காதனல மீறுவது.  

• தனிப்ஜபாக்குனடய காலின்ஸ் மூலம் வரும் 2000 பவுன் வருமானத்னத எலிெசபத் மறுப்பது. 

• இலக்கியத்தில் தனிச் ெிறப்பு சபற்ற காலின்ஸின் திருமண ஜவண்டுஜகாள். 

• விஷயத்னத இரகெியமாக னவத்துக்சகாள்ை டார்ெி விரும்புவது. 

• லிடியா முற்றிலும் சவட்கமில்லாமல் இருப்பது, ஓடிப்ஜபாவதன் மூலம் திருமணம் நடந்ததில் 

அனடயும் சபருமிதம். 

• சவட்கங்சகட்ட ஒரு மனிதனின் வரம்பற்ற செயல். 

• பல சபண்கள் மீது விக்காம் காதல் சகாள்வது. 

• இரெிப்பதிலிருந்து காதலுக்கு மாறி திருமணத்தில் முடிவது. 

• நம்மில் ெிலருக்கு ஊக்கம் இல்லாமல் காதல் செய்யும் ஒரு மனம் இருக்கிறது.  

• ‘ஆனால் சொத்து கினடக்கும் எனில், எனக்கு எனதப் பற்றியும் கவனல இல்னல.’ 

• ‘நாம் அனனவரும் பினரட்டனுக்குச் சென்றிருக்க ஜவண்டும், ’ 

• பிங்கிலியின் பாதிக்கப்படாத பணிவு- அந்தஸ்து- ெமன்பாடு. 

ஸ்ரீ அரவிந்தரும், ஆங்கிலமும். 

கார்டினர் தம்பதியினாின் கலாச்ொரம் எலிெசபத்னதப் சபம்பர்லியின் எேமானி ஆக்கியது. 

கலாச்ொரத்தின் உண்னம செல்வ வைம் ஆகும். 

ஸ்ரீ அரவிந்தாின் கலாச்ொரத்தின் ஆன்மீக உண்னம அவர் ஆங்கிலத்திற்கு அைித்த செல்வம் 

ஆகும். 

அைிப்பதற்கும் சபற்றுக்சகாள்வதற்கும் ஒரு ெமநினல உள்ைது எனும் ெட்டம் பகவான் 

ஆங்கிலத்திற்கு அைித்தவற்றில் சதாிகிறது. 

ெில தனலப்புகைின் கீழ் இவற்னறப் பட்டியலிடுகிஜறன். 

1. அைவின் அடிப்பனடயில் பகவான் ஆங்கிலத்னத ஒரு உலக சமாைியாக்கினார். 

2. தரத்தில் பகவான் உலகுக்கு ஒரு காவியக் கவினதனய, தத்துவ ஆய்வுக் கட்டுனரனய 

வைங்கினார்.  

3. நாணயங்கனை, ஜநாட்டுகைாக மாற்றும் இரெவாதத்னத பகவான் நிகழ்த்தினார். 

4. கவனத்திலிருந்து தப்பிய ெில ஆயிரம் சொந்தமான சொற்சறாடர்கள், அவற்றின் ெிறப்பினால் 

பகவானின் மற்ற பங்கைிப்பாகும். 

5. உயர்ந்த சொற்சறாடனர அதிக அைகுடன் பயன்படுத்துதல்- மனல ஜபான்ற குற்றம்.  

6. உனரநனட சொற்கனை கவினத நயத்துடன் வடிவனமப்பது. 

7. அவரது எழுத்துக்கனை ஆங்கில நனகச்சுனவயுடன் நிரப்பியது, அனவ பலரது கவனத்திலிருந்து 

தப்பின. 

8. வார்த்னதகைில் சவைிப்படுத்த முடியாதவற்னற சவைிப்படுத்துவதாக மாற்றுவது. 

9. பகவானின் எழுத்துக்கைால் கிஜரக்கம், லத்தீன், ெமஸ்கிருதம், தமிழ் மற்றும் மற்ற அனனத்து 

பைனமயான செம்சமாைிகனையும் ஆங்கிலம் விஞ்ெியது.  

10. அனந்தத்தின் கருத்தினன விாிவுபடுத்தி அனத வார்த்னதகைில் சவைிப்படுத்தியது. 

11. பரம்சபாருைின் கருத்னத விாிவுபடுத்தி ஆக்கபூர்வமான சவைிப்பாடுகனை உருவாக்கியது. 

12. அனந்தத்தின் விாிவான தன்னமயினால், வாய்ப்பு மற்றும் அவெியத்னத ெமரெப்படுத்தியது. 

13. ெத்திய ேீவியத்னதப் ஜபாதுமான அைவுக்கு இல்லாத ஒரு சொற்சறாடராக உருவாக்கி, அனத 

வனைந்து சகாடுக்கும் ஒரு கருத்தாக மாற்றியது. 
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14. அகந்னத அனந்தத்தின் ஒரு ெக்தி எனக் கூறி, அைவுக்குட்பட்டனத அைவற்றதாக அறிவித்தது. 

15. ‘அெத்’திலிருந்து ‘ெத்’னத உருவாக்கியது. 

16. சூன்யம், சவற்றிடம், பூஜ்யம் ஆகியவற்னற அறியப்பட்ட வைமானவற்னறக் காட்டிலும் 

வைமான கைஞ்ெியமாக மாற்றியது.  

17. சமௌனத்தின் கருத்துப்படிவத்னத, சமௌனத்திற்குப் பின்னாலுள்ை சமௌனமாக 

விாிவுபடுத்தியது. 

18. ‘தன்னினனஜவாடு’ இருப்பனத தாழ்வானதாக அறிவித்தது. 

19. முழுனமயான முட்டாள்தனத்னத உண்னமயில் உயர்ந்த விசுவாெமாக அறிவித்தது. 

20. மிகவும் ஆைமான உண்னமகனை எைிய சபாதுவான கருத்துகைால் சவைிப்படுத்தி, ‘மனித 

குலத்தின் ஆைமான நுண்ணுணர்வுகள்’ எனும் வாய்சமாைி சவைிப்பாடாக அைித்தது. 

21. மனித குலத்தின் குனறனய சதய்வீக முழுனமயாக முன்னவத்த ஞானத்னத சவைிப்படுத்தியது. 

22. எண்ணம் எண்ணமாகத் சதாடர்ந்து இருப்பதால் எனத அனடய முடியும் என்பனத உலகுக்கு 

அறிவித்தது. 

23. ஆன்மா பாிணாமமாக விாிவனடவதற்கு தனலகீழ் மாற்றத்னதயும் திருவுருமாற்றத்னதயும் 

அறிமுகப்படுத்தியது.  

24. னெத்தியத்திற்கு ஆைமற்ற உந்துதல்கைிலிருந்து ஆன்மீக அந்தஸ்னத உருவாக்கியது. 

வாழ்வின் மறுசமாைி. 

கார்டினர் தம்பதிகைின் உண்னமயான தீவிரமான ஆதரவு அந்த அைவிற்கு முழுனமயாக, 

செைிப்பாக, வலினமயாக இருந்ததால், அவர்கள் இனி அைிக்க விரும்பிய அனனத்னதயும் 

வாழ்வின் மறுசமாைி ஏற்கனஜவ அவளுக்கு வைங்கிவிட்டது. 

வாழ்வின் மறுசமாைி என்பது ஒரு விாிவான சொல்லாகும், அதற்குப் பல்ஜவறுப் பதிப்புகள் 

உள்ைன. 

• இனத நான் முன்னஜர கினடக்கும் வாழ்வின் மறுசமாைி என்றனைக்க விரும்புகிஜறன்.  

• உடனடியாக நிகழ்வஜத மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க வாழ்வின் மறுசமாைியாகும், காலத்னதச் 

ொர்ந்தது. 

• காலத்தின் வாழ்வின் மறுசமாைி கண்டிப்பாக இடத்னதயும் ொர்ந்தது. 

• ஒருவரது உணவு விடுதியின் பணத்னதச் செலுத்த நாம் உதவும்சபாழுது, நம்முனடயனத பின்னர் 

அவர் செலுத்துவதுஜபால் வாழ்வு பதிலைிக்கும். இது சபாருள்ாீதியான வாழ்வின் 

மறுசமாைியாகும். 

• இது நிதானமாக நிகழும்ஜபாது, ஒன்றுக்குப் பதில் பத்து ‘பில்’-களுக்கு பணம் 

செலுத்தப்பட்டிருக்கும். 

காலத்தில் தாமதம் பல நிகழ்வுகைாகப் சபருகுகிறது. 

• ஜெர்க்னக வைங்க மறுத்ததன் மறுசமாைி ஜெர்க்னகயாகஜவ எழுகிறது. 

ஆனால், மறுப்பின் தன்னமனய வாழ்க்னகனய மாற்றுவதற்கான தன்னமயாக, எதிர்கால எதிாியின் 

மூலம் இது வருகிறது.  

மறுசமாைி. ஒரு வாழ்நாள் சவகுமதி வைங்கப்படவில்னல. பகவானுனடய வாழ்நாள் தியாகம் 

அங்கீகாிக்கப்படவில்னல. 

• ‘என்னுனடய வீட்னட தானமாகக் சகாடுப்பது’ எனும் விபாீத எண்ணம், ‘அவருனடய வீட்னட 

தானமாகக் சகாடுப்பது’ எனும் வாழ்வின் மறுசமாைியாக வருகிறது. 

• சவைித் ஜதாற்றத்னதத் தக்க னவத்துக்சகாள்ளும் வாழ்வின் மறுசமாைியாகும் இது. 

• இனட நீக்கம், ஸ்தாபகனரஜய அவர் உருவாக்கிய ஸ்தாபனத்திலிருந்து நீக்கும் வனகயில் 

வாழ்வின் எதிசராலி செயல்பட னவக்கிறது. கல்வி கற்பிக்கும் ஜெனவ ஒரு பள்ைிக்கூடத்னத 

உருவாக்கும் ஜெனவயாகத் திரும்ப வருகிறது. 

• 3000 பவுனுக்கானக் காஜொனல. மறுப்பு, மறுப்பாகத் திரும்பி வருகிறது. மறுசமாைி அதன் 

தன்னமனயத் தக்க னவத்துக் சகாள்கிறது. 

• டார்ெினயப் பற்றி விக்காம் அவதூறு கிைப்பியது, அவனது அவதூற்னற சவைிப்படுத்துவதாக 

மீண்டும் வருகிறது.  

அந்த சவைிப்பாடு மிகவும் சபாிதாக இருந்தது. 

• வைங்க மறுப்பது, ெம்பைத்னத அைிக்கும் பதவி உயர்வின் மறுப்பாகத் திரும்ப வருகிறது- 

இரண்டுஜம பணம் ெம்பந்தப்பட்டது. 

• காாில் உட்கார மறுத்தது, விமான நினலயத்தில் கானர நிறுத்த மறுக்கப்பட்டது. 

• சபௌதிகத்தில் Ph.D-ஐப் பற்றி குனறவாக அவர் நினனப்பது, என்னனத் தாழ்ந்தவனாக அவதர 

நடத்த னவக்கிறது. 
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• அணுகுமுனறயின் தன்னம சதாடர்கிறது. 

• MSS-ன் எல்லா அதிகாரங்கனையும் ெரணனடயச் செய்வது- எல்லா அதிகாரங்கனையும் விலக்கிக் 

சகாள்வது. 

• டார்ெியின் மீது எலிெசபத்திற்கு இருந்த ஆரம்பக் ஜகாபம், ஜேன் மற்றும் தகப்பைாாின் ஜகாபமாக 

இறுதியில் அவைிடஜம திரும்ப வருகிறது. 

• அவள் விஜவகமானவள், தவறு அவளுனடயஜத என ஒப்புக்சகாள்கிறாள். 

• ெமூக மூலதனம். 

• ெமூக மூலதனம், மனித மூலதனங்கள் ஆகிய இரண்டு விஷயங்கஜை இப்சபாழுது சூைனல 

ஆக்கிரமித்துக் சகாண்டுள்ைன.  

இந்தக் கருத்துகைின் அடிப்பனடயில் இக்கனதனயப் பார்க்க விரும்பலாம். 

லாங்பர்ன் குடும்பத்தின் வைம் மிகவும் உயர்ந்தசபாழுது, அக்குடும்பம் தனது வைங்கைில் 

உயரவில்னல. 

ெமூக மூலதனஜம அவர்கனை உயர்த்தியது. 

ெமூக மூலதனத்திற்கு அைவற்ற பாிமாணங்களும் அைவற்ற திறன்களும் உள்ைன. 

இங்கு செயல்பட்டு பலனைிப்பது கீழ்க்கண்டனவகள் ஆகும்: 

• தந்னதயின் உயர்குடி சுதந்திரம் மற்றும் ெமூக முன்ஜனற்றத்திற்கான அவரது மனனவியின் 

அைவற்ற ெக்தி. 

• இக்கனதயில் வாய்ப்பு ஒரு நினலக்குனலவின் மூலம் வருகிறது. 

• உணர்வுகைின் திடீர் தாக்கத்தினால் எழும் ெக்திகள், அவரது தீர்மானத்தில் சபாதிந்துள்ை அவரது 

சகௌரவத்தின் மதிப்பினால் பயன் சபறுகின்றன. 

• இவ்வாசறனில், இக்கனதயில் ெமூக மூலதனம் எது? 

ெமூகம் ஒரு ஜபாதும் ஒரு கணத்திற்கும் செயலற்று இருப்பதில்னல. 

இதன் இயக்கம் ஆற்றனல உருவாக்குகிறது, பல்ஜவறு இடங்கைில் இது ெக்தியாக 

ஜெகாிக்கப்படுகிறது. 

• கண்ணுக்குத் சதாியாத இந்தச் ெக்தியின் பிறப்பிடம் மக்களுக்குத் சதாிவதில்னல, அவர்களுக்குத் 

சதாிந்தாலும், அனத அவர்கள் பயன்படுத்திக்சகாள்ை முடிவதில்னல. 

மாற்றும் உத்தினய ஒருவர் சதாிந்துசகாள்ை ஜவண்டும். 

ெமூகத்தின் ஒவ்சவாரு அங்கத்தினரும் சூைலில் உள்ை தனித்துவத்னதத் சதாிந்துசகாண்டு, அனத 

உணரும்சபாழுது, ொத்தியப்படக்கூடிய அதன் முதல் உத்தி: 

• இந்தச் ஜெமிப்பிலிருந்து ஒருவர் தனக்காக ஏராைமாக எடுத்துக் சகாள்வது. 

• அப்சபாழுது, அது ொியாக உருவாகாததாக இருந்தாலும், ஆரம்பத்திற்குாியதாக இருந்தாலும், 

எப்படிப் பார்த்தாலும் ஒருவருக்குக் கினடப்பது அனந்தமாக இருக்கும். 

• நனடமுனறயில், ெமூகத்தின் கீழ்நினலயில் இருக்கும் ஒருவர், அவர் விரும்பினால் ஒரு அம்ெத்தில் 

ெமூக உச்ெிக்கு உயர முடியும். 

• இரண்டு, மூன்று தனலமுனறயினர் கிராமங்கைிலிருந்து அருகிலுள்ை நகரம், மாவட்ட 

தனலனமயிடம், மாநிலத் தனலநகரம், சடல்லி மற்றும் அசமாிக்க நகரங்களுக்குக் குடி 

சபயர்ந்துவிட்டதால், சபரும்பாலான கிராமங்கள் சுருங்கி, ெினதந்து, அவர்கைது பண்பாடு மிக்க 

இல்லங்கள் இப்சபாழுது முழுனமயாகஜவ சவறிச்ஜொடி விட்டன. தனிமனிதனின் மணம் இந்த 

ஜதெத்னத அனடய ஜவண்டுமானால், இந்த இயக்கம் அதன் முழு ஆற்றல்மிக்க ெக்தினயப் சபறும், 

அதாவது, ஒவ்சவாருவரும் அவரது வாழ்க்னகயின் ஒரு துனறயில் ெர்வஜதெப்புகழ் சபற்ற ஒரு 

ெமூகத் தனலவராக இருப்பார். இப்சபாழுது உணரப்படாமல் இருக்கும் ெமூகப் பாிணாமம் 

உருவகப்படுத்தப்பட்டு, தன்னினனவு சபற்று, முனறப்படுத்தப்பட்டு, ெக்தியூட்டப்பட்டு, ெமூக 

ஆக்கபூர்வமான ஆற்றலின் ொரம் அறியப்பட்டதாக இருக்கும். 

மனித மூலதனம். 

இக்கனதயில் ெமூக மூலதனத்தின் மூலம் பயனனடந்த ஒஜர நபர் எலிெசபத் ஆவாள், நிகழ்வுக்குப் 

பிறகு என்ன நடந்தது என்பனத அவள் ஓரைவிற்கு உணர்ந்தாள். 

ெமூக மூலதனம் உற்பத்தி. மனித மூலதனம் நுகர்வதாகும். 

மூன்றாவது விஷயமான பங்கீட்டின் மூலம் இனவ இரண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வருகின்றன. 

ெந்னத இந்தப் பங்கீட்டின் ஒழுங்கனமப்பாகும். 

பணம் ெந்னதனயச் செயல்பட னவக்கும் கருவியாகும். 

மனித மூலதனம், நுகர்வு என்று நான் வர்ணிப்பது, ெமூக மூலதனத்னத விடப் பல மடங்கு ஆற்றல் 

வாய்ந்தது, சொல்லப்ஜபானால், ெமூக மூலதனம் மனித மூலதனத்தின் ஆற்றலின் ஆதாரம் ஆகும். 
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நுகரும் ெக்தியான நுகர்ஜவாாின் அனுபவிக்கும் திறன், உருவாக்க அல்லது உற்பத்தி 

செய்வதற்கான உற்பத்தி நிறுவனங்கைின் ஆற்றல் ஆகும். 

எலிெசபத்தின் ஜநர்த்தியான கண்கள், ெக்தினய விடுவிக்க டார்ெியின் உந்துதல்கனைத் 

தூண்டுகின்றை. 

எல்லா மகள்களும், தாயாரும் எலிெசபத்னதப் ஜபாலஜவ இருந்து, தந்னத ஜொம்ஜபறியாக 

இல்லாமல் இருந்திருந்தால், ஏற்புத் திறன் அைவுக்கு அதிகமாக இருந்திருக்கும், எலிெசபத் மட்டுஜம 

ஜேன் மற்றும் லிடியாவின் அதிர்ஷ்டத்திற்குக் காரணமாக இருந்ததுஜபால, இந்த ஒரு குடும்பத்தால் 

கிராமம் முழுவதும் பயனனடந்திருக்கும். மக்கைின் அதிகமான பயன்பாடு, ஜமலும் ெிறந்த 

பனடப்பாற்றல், ெமூக மூலதனத்தின் அதிக பயன்பாடு என்ற விதத்தில் மனித மூலதனம் 

அைவற்றது. இனத நாம் இப்சபாழுது னகப்ஜபெியில் காண்கிஜறாம். அச்ெிடுவது ஜதான்றிய 

சபாழுது, புத்தகஜம இல்லாத காலகட்டத்தில், மிகவும் குனறவான னகசயழுத்துப் பிரதிகள் 

மட்டுஜம இருந்த கால கட்டத்தில், இந்நிகழ்வினன நாம் பல்லாயிரக்கணக்கான அச்ெிடப்பட்ட 

புத்தகங்கைில் பார்த்ஜதாம். புனகவண்டி வந்த காலத்தில் பிரயாணத்னதக் கற்பனன செய்து 

பார்க்கலாம். உலகைாவிய கல்வி மக்களுக்கு வைங்கப்பட்டசபாழுது அது எப்படிப் பரவியது. 

வாசனாலியும், சதானலக்காட்ெியும் நாம் நினனத்துப் பார்க்காத அைவுக்கு மக்கனைச் 

சென்றனடந்தன. செய்தித்தாள்களும் இவ்வாஜற முகம் சதாியாத ஆயிரக்கணக்கான மக்கைால் 

ஏற்றுக் சகாள்ைப்பட்டு, லட்ெக்கணக்கான பிரதிகள் விற்பனன ஆயின. இஜதஜபால்தான் 

சதாைிற்ொனலகளும், அதற்கு முன்பு விவொயமும் சபருகின.  

ஒவ்சவாரு முன்ஜனற்றமும் உலகத்தால் அவ்வாறுதான் சபறப்பட்டது. நமது சபாருைாதார 

ஜநாக்கங்களுக்காக நாம் இனத மனித மூலதனம் என்கிஜறாம். தத்துவாீதியாக, இது தனது 

இன்சனாரு முனனயான ெமூக மூலதனத்திடம் தனது அனந்தமான திறனன சவைிப்படுத்தும் 

அனந்தத்தின் ஒரு முனனயாகும். வாழ்க்னக அனந்தமானது, மனிதன் அைவுக்குட்பட்டவன். 

வாழ்விலும் ேடத்திலும் அனந்தத்னத சவைிப்படுத்த பாிணாமம் முயல்கிறது. 

New literary criticism 

புதிய இலக்கிய விமர்ெனம். 

153. “Not only Lydia, but all were concerned in it.” 

Lydia acted on her own as her pleasure dictated. Jane Austen sees that ACT from the social context of 

the family and sees all were concerned. This is the basis of Literacy criticism. 

Look at the story from the point of view of 2000 AD or 2) Review, in the same time, from a far wider 

point of view of Life. Either way from a wider Time or a wider Space, each character reveals a world. Let 

us lay down the main principles of such a criticism. 

• Life is an exact reflection of Existence where each event is inevitable. 

This can be stated as Literature should fully and precisely justify Life. 

• The inevitability of each small event must be conceived and explained. 

That act will widen the enquiry in Time and Space, pushing it from Life to Spirit. 

It can also be seen in the context of Mind. 

• It is summarised as the Inner Outer correspondence. 

If such an approach, at least in one event, can be seen as revealing we are on the right footing. A 

devotee can certainly arrive at seeing the major events, better still, their courses, and reveal this wider 

character. Some thoughts related directly, indirectly, obliquely, inversely, perversely, inexplicably to 

some events are given below. 

1. All the energy for all the accomplishments in the story comes ultimately from Mrs. Bennet. You 

can add Lydia too. 

2. All the creative events in the story owe their origin and rationale to the aristocratic values of the 

family, viz.,  

• Inner need to offer others Freedom. 

• To fully accept and feel in reality all the responsibility for everyone’s action oneself as a 

psychological Reality. 

• Not to voice complaints against another in the face of provoking circumstances. Inwardly Feel 

that no one can be bad really as Jane foolishly tries to do always. 

• Total absence of fault finding even when she ran away, Kitty hid the secret, when Wickham 

blatantly indulged in his phony grievances. 

Literary criticism goes beyond the plot of the story. 
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It explores the various dimensions of character as expressed by temperament. 

That is its forte. 

Our approach is to see that temperament as a definition of the situation he is in. 

That situation comprises of 1) his birth, 2) property, 3) attention he receives, 4) food he eats, 5) persons he 

meets, 6) acts he does, 7) acts to which he responds, 8) and above all how he accepts, appreciates, absorbs 

such touches of Life.  

To fully understand it one has to understand Life. 

Literature is a reflection of Life. 

Even this reflection has its rules. 

All these are preceded by the circumstances of his life. 

As there are this many external factors, there are equally as many inner factors, to which how he acts at 

each Touch of Life is added. Transfer all these theoretical approaches to one or more persons in the story. 

The main characters are important, but sometimes a certain principle may be strikingly illustrated by a 

minor character. 

Caroline is one such minor character. 

She was fascinated by the attractive quiet of Jane. 

She took the initiative to cultivate her. 

Events in the story demand she must separate Bingley from Jane. 

She invited Jane. Jane stayed. Lizzy followed.  

Darcy could not restrain his admiration of Lizzy.  

She was outraged.  

The ball became the occasion from the announcement of Jane’s wedding. 

She acted precipitately, left for London. 

The law is one is irresistibly attracted to someone who will be the source of irreparable harm to 

oneself. 

Viewed from the point of view of ONLY this law, this sequence of events looks profound. In the usual 

course a reader may not pay much attention to this turn of events. Or, he may not notice this significance 

before or after someone explains this phenomenon to him. 

Reliable Knowledge 

What is Reliable knowledge for Lizzy or Darcy through anyone in the Story? 

Both of them, we know, if they had taken the view of anyone else, what they would have got. 

In both their cases, the ultimate knowledge they got of the other was 

Direct, based on facts they had gathered. 

In life, in philosophy, at the level of the greatest universities, knowledge about Socrates, Aristotle, Jesus, 

Bible, Vedas, Upanishads, the Gita, the writings of present day, of Sri Aurobindo -- how reliable are His 

disciples’ writings, Shankara’s great treatises on the scriptures from the Vedas to the Gita or Ramanujas or 

the present day Radhakrishnans? One better read for his own Self any of these sources. In a lesser realm 

what is the position of Western literary criticism? How reliable is our economic knowledge for economists 

or Keynes?  

Genuine scholars are no doubt True, Sincere, Genuine, Meticulously scholarly. 

Starting from Non-violence, ending with the history of the Greek thinkers, everyone, without exception 

was under his own inevitable superstitions. They are, of course formidable. What is the alternative? Is it 

possible for any student to disregard the mountain of written literature on all these things? In that case how 

reliable will it be? What then is reliable? The obvious conditions are: 

• He must have his own discrimination. 

• If he cannot rely on Shankara, Ramanuja,  

Buddha, and all other greatest souls of the past on whom he can rely even for Facts? 

• Is it humanly possible to arrive at the Truth? 

• On whom we can rely to know Sri Aurobindo? Few devotees in the ashram or who else? 

• In the simplest case of a mere story, can one rely on Pride and Prejudice  

scholarship for final illumination? 

• Hamlet remains undiscovered for 400 years. 
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• Knowledge is what One gets, directly into his own Self if Self is open in him. For the rest, Silence 

is the only course advisable. 

“லிடியா மட்டுமல்ல, அனனவருஜம அதில் அக்கனற சகாண்டிருந்தனர்.” 

லிடியா தைது மகிழ்ச்ெிக்காக இஷ்டம்ஜபால் செயல்பட்டாள். அச்செயனல ஜேன் ஆஸ்டின் 

குடும்பத்தின் ெமூகக் கண்ஜணாட்டத்தில் காண்கிறாள், எல்ஜலாரும் அக்கனற சகாண்டிருப்பனதயும் 

காண்கிறாள். இதுதான் இலக்கிய விமர்ெனத்தின் அடிப்பனடயாகும். 

கி.பி.2000 ஆண்டின் கண்ஜணாட்டத்திலிருந்து இக்கனதனயப் பார்க்கஜவண்டும், அல்லது இஜத 

ெமயத்தில் வாழ்க்னகயின் ஒரு ஜமலும் அகண்ட பார்னவயிலிருந்து விமர்ெனம் செய்யலாம். 

அகண்ட காலம் அல்லது அகண்ட இடம் ஆகிய இரண்டு வைிகளிலும், ஒவ்சவாரு கதாபாத்திரமும் 

ஒரு உலகத்னத சவைிப்படுத்துகிறது. இத்தனகய ஒரு விமர்ெனத்தின் முக்கிய கருத்துகனை நாம் 

முன் னவக்கலாம்.  

• வாழ்க்னக, ஒவ்சவாரு நிகழ்வும் தவிர்க்க முடியாததாக உள்ை சபருவாழ்வின் துல்லியமான 

பிரதிபலிப்பாகும்.  

இலக்கியம் வாழ்க்னகனய முழுனமயாகவும், துல்லியமாகவும் நியாயப்படுத்த ஜவண்டும் என்று 

இனதக் கூறலாம்.  

• ஒவ்சவாரு ெிறிய நிகழ்வின் தவிர்க்க முடியாத தன்னமயும், புாிந்துசகாள்ைப்பட ஜவண்டும், 

விைக்கப்பட ஜவண்டும்.  

அந்தச் செயல் காலம் மற்றும் இடத்தில் விொரனணனய விாிவுபடுத்தி, அனத வாழ்விலிருந்து 

ஆன்மாவிற்கு நகர்த்தும். 

இனத மனதின் சூைலிலும் காணலாம். 

• இது அக - புற சதாடர்பாக சுருக்கப்பட்டுள்ைது. 

இத்தனகய ஒரு அணுகுமுனற, குனறந்தபட்ெம் ஒரு நிகழ்விலாவது, நாம் ொியான வைியில் சென்று 

சகாண்டிருப்பனத சவைிப்படுத்துவனதக் காணலாம். ஒரு அன்பர் நிச்ெயமாக முக்கிய 

நிகழ்வுகனையும், அதற்கும் ஜமலாக அவற்றின் ஜபாக்குகனையும் பார்த்து, இந்தப் பரந்த 

தன்னமனய சவைிப்படுத்த முடியும். ெில நிகழ்வுகளுக்கு ஜநரடியாக, மனறமுகமாக, பிறழ்ந்த, 

தனலகீைாக, விபாீதமாக, விவாிக்க முடியாத ெில எண்ணங்கள் கீஜை சகாடுக்கப்பட்டுள்ைன.  

1. இக்கனதயில் அனனத்து ொதனனகளுக்கும் ஜதனவயான அனனத்து ெக்தியும் முடிவாக  

திருமதி சபன்னட்டிடமிருந்து வருகிறது. இதில் லிடியானவயும் ஜெர்த்துக் சகாள்ைலாம்.  

2. கனதயின் அனனத்து ஆக்கபூர்வமான நிகழ்வுகளின் மூலமும், அடிப்பனடயும் குடும்பத்தின் 

உயர்குடிப் பண்புகனைஜய ொரும்.  

• அதாவது, அகம் மற்றவர்களுக்குச் சுதந்திரம் வைங்க பவண்டும். 

• ஒரு உைாீதியான நிதர்ெனமாக ஒவ்சவாருவாின் செயலுக்குாிய சபாறுப்னபயும் தாஜன 

முழுனமயாக ஏற்றுக்சகாள்வதும், உணருவதும்.  

• தூண்டப்படும் சூழ்நினலகைிலும் இன்சனாருவனரப்பற்றி குனற கூறாமல் இருப்பது.  

ஜேன் முட்டாள்தனமாக எப்சபாழுதும் முயல்வதுஜபால யாரும் உண்னமயில் ஜமாெமானவர் அல்ல 

என்பனத நாம் அகத்தில் உணருவது.  

• லிடியா ஓடிப்ஜபான சபாழுதும், கிட்டி இரகெியத்னத மனறத்த ஜபாதும், விக்காம் தனது 

ஜபாலியான குனறகைில் அப்பட்டமாக ஈடுபட்டசபாழுதும், குனற கண்டுபிடிக்காமல் இருந்தது. 

இலக்கிய விமர்ெனம் கனதயின் கருனவத் தாண்டிச் செல்கிறது. 

மனவுணர்வுகைால் சவைிப்படுத்தப்படும் கதாபாத்திரங்கைின் பல்ஜவறுப் பாிமாணங்கனை இது 

ஆராய்கிறது. 

அதுஜவ அதன் பலமாகும். 

அவன் இருக்கும் சூழ்நினலயின் ஒரு விைக்கமாக அந்த மனவுணர்னவக் காண்பஜத நமது 

அணுகுமுனறயாகும். 

அந்த நினலனம 1)அவனுனடய பிறப்பு, 2)சொத்து, 3)அவன் சபறும் கவனம், 4)அவன் உண்ணும் 

உணவு, 5)அவன் ெந்திக்கும் நபர்கள், 6)அவன் செய்யும் செயல்கள், 7)அவன் பதிலைிக்கும் 

செயல்கள், 8)எல்லாவற்றிற்கும் ஜமலாக வாழ்வின் இத்தனகய உணர்வுகனை அவன் எவ்வாறு 

ஏற்றுக் சகாள்கிறான், பாராட்டுகிறான், கிரகித்துக் சகாள்கிறான் என்பனவற்னறக் 

சகாண்டுள்ைது. 

அனத முழுனமயாகப் புாிந்துசகாள்ை ஒருவர் வாழ்க்னகனயப் புாிந்துசகாள்ை ஜவண்டும். 

இலக்கியம் வாழ்வின் ஒரு பிரதிபலிப்பாகும். 

இந்தப் பிரதிபலிப்புக்கும் அதன் விதிகள் உள்ைன. 

இவ்வனனத்திற்கும் முன்னால் வருவது அவனது வாழ்க்னகயின் சூழ்நினலகள் ஆகும். 
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இந்த பல புறக்காரணிகள் இருப்பதுஜபால், இவற்றுக்கு ெமமான பல அகக்காரணிகளும் உள்ைன, 

வாழ்க்னகயின் ஒவ்சவாரு உணர்வுக்கும் அவன் எவ்வாறு செயல்படுகிறான் என்பதும் 

ஜெர்க்கப்பட்டுள்ைது. இந்த தத்துவார்த்த அணுகுமுனறகள் அனனத்னதயும் கனதயில் உள்ை ஒன்று 

அல்லது அதற்கு ஜமற்பட்ட நபர்களுக்கும் சபாருத்திப் பார்க்கலாம். முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் 

முக்கியமானனவ, ஆனால் ெில ெமயங்கைில் ஒரு குறிப்பிட்ட தத்துவம் ஒரு ெிறிய கதாபாத்திரத்தின் 

மூலம் விைக்கப்படலாம். 

காரலின் இதுஜபான்ற ஒரு ெிறிய கதாபாத்திரம் ஆவாள். 

ஜேனுனடய அனமதியின் தன்தமயிைால் அவள் ஈர்க்கப்பட்டாள். 

அவனை நாகாிகமாக்க அவள் தன்முனனப்பு எடுத்தாள். 

கனதயிலுள்ை நிகழ்வுகள் அவள் ஜேனனப் பிங்கிலியிடமிருந்து பிாிக்க வினைகின்றன. 

அவள் ஜேனன அனைத்தாள். ஜேன் தங்கினாள். எலிெசபத் பின்சதாடர்ந்தாள். 

எலிெசபத்ததப் பபாற்றுவதத டார்ெியால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்னல. 

அவள் மிகவும் ஜகாபம் சகாண்டாள். 

ஜேனுனடய திருமணத்னத அறிவிக்கும் ெந்தர்ப்பமாக நடனம் அனமந்தது. 

அவள் துாிதமாகச் செயல்பட்டாள், லண்டனுக்குப் புறப்பட்டாள். 

ொி செய்ய முடியாத தீங்கினனத் தனக்ஜக செய்துசகாள்பவனர ஜநாக்கி ஒருவர் தவிர்க்க முடியாமல் 

ஈர்க்கப்படுவது ெட்டமாகும். 

இந்தச் ெட்டத்தின் கண்ஜணாட்டத்தில் மட்டுஜம பார்க்கும்சபாழுது, நிகழ்வுகைின் சதாடர்ச்ெி 

ஆழ்ந்து சதாிகிறது. ொதாரணமாக, ஒரு வாெகர் நிகழ்வுகைின் இந்தப் ஜபாக்கிற்கு அதிக கவனம் 

அைிக்க மாட்டார். அல்லது எவஜரனும் இந்நிகழ்வினன அவருக்கு விைக்கியதற்கு முன்பபா அல்லது 

பின்ஜபா இந்த முக்கியத்துவத்னத அவர் கவனிக்காமல் இருக்கலாம். 

நம்பத்தக்க அறிவு. 

இக்கனதயில் எவர் மூலமாவது எலிெசபத்திற்ஜகா அல்லது டார்ெிக்ஜகா கினடக்கும் நம்பத்தக்க 

அறிவு எதுவாக இருக்க முடியும்? 

இருவருஜம ஜவறு எவருனடய கருத்னதயாவது எடுத்துக் சகாண்டிருந்தால், அவர்களுக்கு என்ன 

கினடத்திருக்கும் என்பது நமக்குத் சதாியும். 

அவர்கள் இருவரது விஷயங்கைிலும், ஒருவர் மற்றவாிடமிருந்து சபற்ற முடிவான அறிவு 

ஜநரடியானதாகவும், அவர்கள் ஜெகாித்த உண்னமகைின் அடிப்பனடயிலும் இருந்தது. 

வாழ்க்னகயில், தத்துவத்தில், மிக உயர்ந்த பல்கனலக் கைகங்கைின் நினலயில், ொக்ரடீஸ், 

அாிஸ்டாடில், ேீெஸ், னபபிள், ஜவதங்கள், உபநிஷதங்கள், கீனத ஆகியவற்னறப்பற்றிய அறிவு, 

இக்காலத்தின் எழுத்துக்கள், ஸ்ரீ அரவிந்தனரப் பற்றி அவரது ெிஷ்யர்கள் எழுதியனவ எந்த 

அைவுக்கு நம்பக்கூடியனவ-ஜவதங்கைிலிருந்து கீனத வனர ெங்கரர் எழுதிய ெிறந்த உனரகள், 

இராமானுேர் அல்லது தற்காலத்தின் இராதாகிருஷ்ணன்கள், இவற்றிலிருந்து ஏஜதனும் ெிலவற்னற 

நம்முதடய ஆன்மாவிற்காகப் படிப்பது நல்லது. ஒரு ெிறிய இடத்தில் ஜமற்கத்திய நாடுகைின் 

இலக்கிய விமர்ெனத்தின் நினல என்ன? சபாருைாதார வல்லுனர்களுக்ஜகா அல்லது Keynes-க்ஜகா 

நமது சபாருைாதார அறிவு எவ்வைவு நம்பகமானது? 

உண்னமயான அறிவாைிகள் ெந்ஜதகத்திற்கு இடமில்லாமல் ெத்தியம், உண்னம, ஜநர்னம, 

நுட்பமான அறிவு ஆகியவற்னறக் சகாண்டவர்கள் ஆவர். 

அஹிம்னெயிலிருந்து சதாடங்கி, கிஜரக்க ெிந்தனனயாைர்கள்வனர, அனனவரும் விதிவிலக்கின்றி, 

அவர்கைது சொந்த தவிர்க்க முடியாத மூடநம்பிக்னககனைக் சகாண்டிருந்தனர். அனவ நிச்ெயமாக 

வலினமயானனவ. பின், அவற்றிற்கு மாற்று என்ன? இந்த எல்லா விஷயங்கனைப் பற்றியும் 

மனலயைவு எழுதப்பட்டுள்ை இலக்கியத்னத எந்த ஒரு மாணவனாலும் புறக்கணிக்க முடியுமா? 

அவ்வாசறனில் அது எந்த அைவிற்கு நம்பக்கூடியதாக இருக்கும்? பின் எது நம்பக்கூடியது? 

அதற்கான சதளிவாை நிபந்தனனகள்: 

--அவனுக்கு சுய பாகுபாடு இருக்க ஜவண்டும். 

--ெங்கரர், புத்தர், இராமானுேர் மற்றும் கடந்த காலத்து மற்ற எல்லா சபாிய ஆன்மாக்கனை அவன் 

நம்பவில்னல எனில், உண்னமகளுக்குக்கூட அவன் ஜவறு எவனர நம்புவான்?  

--உண்னமனயத் சதாிந்துசகாள்வது மனிதனுக்குச் ொத்தியமா? 

--ஸ்ரீ அரவிந்தனரப் பற்றி சதாிந்துசகாள்ை நாம் யானர நம்பலாம்? ஆெிரமத்தில் இருக்கும் --ெில 

அன்பர்கனையா அல்லது ஜவறு யானரயாவதா? 

--ஒரு சவறும் கனதயின் எைினமயான விஷயத்தில், இறுதி ஞானத்திற்கு ஒருவர் ‘Pride and 

Prejudice’ வைங்கும் புலனமனய நம்ப முடியுமா?  

--நானூறு வருடங்கைாக ஹாம்சலட் புாிந்துசகாள்ைப்படாமஜலஜய உள்ைது.  
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--ஒருவருள் பிரம்மம் விைிப்பாக இருந்தால், அவரது சுய பிரம்மத்துள் ஒருவருக்கு ஜநரடியாகக் 

கினடப்பது ஞானமாகும். மற்றவர்களுக்கு சமௌனம் மட்டுஜம ஒஜர வைியாகும். 

154. Undiscovered Genius 

“After the first exclamations of surprise and horror.”  

Lydia was an undiscovered Social genius. 

She was a genius in action. 

The effort to discover genius must be in some areas. 

1. Where problems abound. Some may have solutions. 

2. Where knowledge gathers intensity. 

It can be universities, but intense knowledge gathers in places where intense emotions, actions, 

discussions go on. They are market places, research institutes, secluded libraries or Men with 

overflowing rich lives endeavour to rise above or make out of those situations new higher ideas. 

3. Where organisations have become more than mature. 

4. Where emotions are overripe. 

Genius of thought is a philosopher. 

Genius of emotions is a poet, ---- கவி, Kavi. 

Genius of sensation is a Man of action. 

Food in India was an eternal crisis – Green Revolution was born. 

US needed markets in 1972. Nixon courted China. 

USSR gathered negative intensity in 1990. Gorbachev acted. 

1900 was a period Sri Aurobindo went into action. 

Einstein spoke about Time and Relativity. 

The newly born Mind was acting in Europe, heliocentric system was born. 

Minds capable of Genius will be showing themselves in such places. 

We have to forge symptoms by which they can be detected. 

All non-conventional responses are indices. 

Creativity nowadays is not in Ideas, but in technology, action, organisation. 

Let us locate it wherever it is there. 

The very fact the world is looking for them is an incentive for them to surface. 

‘Surprise and horror’ are emotions. In the widest sense they are mere emotions. 

HE says there is no waste in Nature. 

When a child is wallowing in dirt, HE says HE sees not dirt. 

To Him the criminal is one who deserves our worship. 

The harlot’s feet are sacred to us according to Him. 

In such a configuration of Social Powers, everyone is a genius. 

Lydia is a genius who behaved in 1789 as if it was 1989. 

Wickham, Lizzy, explained was impudent. 

She went to the length of saying there is no limit to the impudence of an impudent Man. 

He, we can certainly say, had a yogic detachment and the ever-present cheerfulness of a 

consummate yogi. Having eloped with the girl of the family, he had the temerity to come there smiling. 

Mr. Bennet says he made love to all of them. Perhaps he is a genius of a perfect countenance! Mr. Collins 

to be oblivious of Lizzy’s unresponsiveness should have been more than a genius of behavior. 

In God’s sense everyone is a genius, discovered or undiscovered. Caroline readily congratulated Bingley, 

Jane, Elizabeth on their engagements as if nothing had ever happened. 

The oranisational move to identify the undiscovered Genius is a landmark in our life. 

It will be great if that organisation defines Genius, describes the various types, explains what constitutes a 

Genius, shows how a Genius responds to various ideas different from others, by what symptoms it is seen 

early, in crisis, in routine work, in expression and non-expression, where to look for them, why they can be 

there. What is the process by which a Genius comes into existence, how he is neglected, scotched, 

destroyed, its Mental symptoms, its psychological marks, its physical social characteristics and their 

opposite indications. 

Capitalising Opportunities  
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In the absence of Lydia’s crisis the course of Longbourn family would not have been very bright as no 

daughter has yet received a proposal. Of course, Collin’s proposal was one though rejected. 

The crisis came changed the course of events. 

Negatively the crisis released energy at a high level and capitalised it as three weddings. 

The habit of capitalising the existing energies is non-existent in society. Sri Aurobindo said in 1920, if the 

existing Spiritual energies were properly capitalised, evolution could be advanced thirty thousand years. 

He says further the seed-ideas for such a capitalisation existed even in the Upanishads. He quotes in Ego 

and Dualities the relevant idea of Upanishads. He explains how that error crept in: 

Spirit was considered as something above beckoning us instead of its being all pervasive. Man seeing 

Spirit above, felt life and individual below are illusions and sought moksha. 

The Materialist saw form and life evolving and would not see consciousness evolving from the 

Inconscient. This gave life to Materialism. 

Evolution as an ascent was conceded, but evolution supported by the descent from Supermind was lost 

sight of. Hence Mind of Light was unseen. 

The 1919 elections, 1935 India Act, Cripps offer of 1942, Cabinet Mission of 1946 all contained all but 

complete independence which could have averted Partition. 

Ramapuram Cooperative Society had all the powers State Bank had. Man is never aware, alert to 

capitalise his energies, much less his opportunities. 

The principles of social evolution are the same as for Spiritual evolution. 

Should Man awake, arise, organise, centuries can be abridged into decades, now even into single years. 

The World Government is on my agenda. I see abundant opportunities to form one at once. It was there 

in 1990, in a greater measure in 1945. Even prior to World War I it was in the offing. Man was eager to 

fight, whom, why, for what God knows? 

Of the Self, by the Self, in the Self (p. 982) The Life Divine 

கண்டுபிடிக்கப்படாத ஜமதனம. 

“முதலில் ஏற்பட்ட ஆச்ொியத்திற்கும், அதிர்ச்ெிக்கும் பிறகு.” 

லிடியா ஒரு கண்டுபிடிக்கப்படாத ெமூக பமதத ஆவாள். 

அவள் செயலில் ஒரு பமததயாக இருந்தாள். 

பமததமதயக் கண்டுபிடிப்பதற்காை முயற்ெி ெில பகுதிகளில் இருக்க பவண்டும். 

1. பிரச்ெிதைகள் நிதறந்த இடத்தில் ெிலவற்றிற்குத் தீர்வு இருக்கலாம். 

2. அறிவு தீவிரத்தத அதடயும் இடங்கள். 

இது பல்கதலக் கழகங்களாக இருக்கலாம், ஆைால் தீவிர உணர்ச்ெிகள், செயல்கள், 

கலந்துதரயாடல்கள் இருக்கும் இடங்களில் தீவிர அறிவு இருக்கும். அதவ ெந்ததக் கூடங்கள், 

ஆராய்ச்ெி தமயங்கள், தைி இடத்திலுள்ள நூலகங்கள் அல்லது உயருவதற்கு முயற்ெிக்கும் அல்லது 

அந்தச் சூழ்நிதலகளிலிருந்து புதிய உயர்ந்த கருத்துகதள உருவாக்க முயற்ெிக்கும் அளவுகடந்த 

வளமாை வாழ்க்தகதய வாழும் மைிதர்கள் ஆகியதவ. 

3. அதமப்புகள் நன்கு முதிர்ச்ெி அதடந்துள்ள இடம்.  

4. உணர்ச்ெிகள் நன்கு முதிர்ச்ெி அதடந்துள்ள இடம். 

எண்ணத்தின் பமதத ஒரு தத்துவ ஞாைி ஆவார். 

உணர்ச்ெிகளின் பமதத ஒரு கவிஞர் ஆவார். 

உணர்வுகளின் பமதத ஒரு செயல் வீரைாவான். 

இந்தியாவில் உணவுப் பற்றாக்குதற ஒரு நிதலயாை பிரச்ெிதையாக இருந்தது. பசுதமப் புரட்ெி 

உருவாைது. 

1972-ஆம் ஆண்டில் அசமாிக்காவிற்கு ெந்ததகள் பததவப்பட்டை. நிக்ென் ெீைாதவ நாடிைார். 

1990-ஆம் ஆண்டில் USSR எதிர்மதறயாை தீவிரத்ததச் பெகாித்தது. பகார்பபெவ் செயல்பட்டார். 

1900-ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீ அரவிந்தர் செயல்பட்ட காலகட்டம் ஆகும். 

காலம் மற்றும் ொர்பியல் பகாட்பாட்தடப் பற்றி Einstein பபெிைார். 

புதிதாகப் பிறந்த மைம் ஐபராப்பாவில் செயல்பட்டுக் சகாண்டிருந்தது, சூாிய தமய அதமப்பு 

உருவாைது. 

பமததம திறன் பதடத்த மைம் அத்ததகய இடங்களில் தங்கதள சவளிப்படுத்திக்சகாள்ளும். 

அவற்தறக் கண்டறிவதற்காை அறிகுறிகதள நாம் உருவாக்க பவண்டும். 

வழக்கத்திற்கு மாறாை எல்லா பதில்களும் குறியீடுகளாகும். 
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பதடப்பாற்றல் இன்தறய கால கட்டத்தில் கருத்துகளில் இல்தல, சதாழில்நுட்பத்திலும், 

செயலிலும் ஒழுங்கதமப்பதிலும் உள்ளது.  

அது எங்கிருந்தாலும் நாம் அததக் கண்டு பிடிப்பபாம். 

உலகம் அவற்தறத் பதடுவபத அதவ சவளி வருவதற்கு ஊக்கமளிப்பதாகும். 

‘ஆச்ொியமும் அதிர்ச்ெியும்’ உணர்ச்ெிகள் ஆகும். பரந்த கண்பணாட்டத்தில் அதவ சவறும் 

உணர்ச்ெிகள் மட்டுபம. 

இயற்தகயில் விரயம் என்பபத இல்தல என்று பகவான் கூறுகிறார். 

ஒரு குழந்தத ெகதியில் விதளயாடும்சபாழுது, தைக்கு அழுக்கு கண்ணில் படுவதில்தல என்று 

பகவான் கூறுகிறார். 

திருடைின் அடி திருவடி என்கிறார் பகவான். 

பகவாதைப் சபாறுத்தவதர விபச்ொாியின் திருவடி புைிதமாைது.  

ெமூக ெக்திகளின் இத்ததகய கட்டதமப்பில் ஒவ்சவாருவரும் ஒரு பமதததான். 

1789-ஆம் ஆண்டிபலபய 1989-ஆம் ஆண்டில் இருப்பதுபபால் நடந்துசகாண்ட லிடியா ஒரு 

பமதததான். 

எலிெசபத், விக்காதம சவட்கங்சகட்ட மைிதன் எை விவாித்தாள். 

சவட்கமற்ற மைிதைின் சவட்கமற்ற செயலுக்கு எல்தலபய இல்தல என்று கூறும் அளவுக்கு 

அவள் சென்றாள். 

ஒரு பயாகாீதியாை பற்றற்ற நிதலதயயும், ஒரு முழுதமயாை பயாகியின் நிதலயாை 

கலகலப்தபயும் அவன் சகாண்டிருந்தான் என்று நாம் நிச்ெயமாகக் கூறலாம். அக்குடும்பத்தின் ஒரு 

சபண்ணுடன் ஓடிப்பபாை அவனுக்கு அங்கு ெிாித்தபடி வரும் துணிச்ெல் இருந்தது. அவன் 

எல்பலாாிடமும் அன்பாகப் பழகிைான் என்று திரு சபன்ைட் கூறுகிறார். அவன் ெிறப்பாை 

முகபாவம் சகாண்ட ஒரு பமததயாக இருப்பான் பபாலும்! எலிெசபத் மறுசமாழி அளிக்காததத 

அறியாமல் இருக்கும் காலின்ஸ், ஒரு உயாிய நடத்தததயக் காட்டிலும் பமலாைவைாக 

இருந்திருக்க பவண்டும். கடவுளின் பார்தவயில் ஒவ்சவாருவரும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அல்லது 

கண்டுபிடிக்கப்படாத பமதததான், எதுவுபம நடக்காதது பபால் காரலின் உடைடியாக பிங்கிலி, 

பேன், எலிெசபத் ஆகிபயாதர அவர்களது திருமண உறுதி குறித்து வாழ்த்துகிறாள். 

கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பமததமதய அதடயாளம் காண எடுக்கப்படும் முதறயாை 

முயற்ெி, நமது வாழ்வின் திருப்பு முதையாகும். 

பமதததய வதரயறுத்து, அவர்களில் பல்பவறு வதககதள விவாித்து, எது பமததயாக்குகிறது 

எை விளக்கி, மற்றவர்களிடமிருந்து எவ்வாறு வித்தியாெமாக பல்பவறுக் கருத்துகளுக்கு ஒரு 

பமதத பதிலளிக்கிறார் என்பததக் காண்பித்து, சநருக்கடியில், வழக்கமாை பவதலயில் 

சவளிப்படுத்தும்பபாதும், சவளிப்படுத்தாமல் இருக்கும்பபாதும் எந்த அதடயாளம் அதத 

ஆரம்பத்திபலபய காண்பிக்கிறது, அவர்கதள எங்கு பதட பவண்டும், ஏன் அவர்களால் அங்கிருக்க 

முடிகிறது என்பததசயல்லாம் அந்த அதமப்பு செய்யுமாைால் அது மிகப் சபாிய விஷயமாக 

இருக்கும். ஒரு பமதத உருவாவது, அவர் எவ்வாறு புறக்கணிக்கப்படுகிறார், அவருக்கு எவ்வாறு 

முட்டுக்கட்தட பபாடப்படுகிறது, அழிக்கப்படுகிறார், அதன் மைாீதியாை அறிகுறிகள், 

உளாீதியாை அதடயாளங்கள், ேடநிதல ெமூகத் தன்தமகள், மற்றும் அவர்களின் பநர்மாறாை 

அறிகுறிகள் ஆகியவற்றின் செயல்முதற எது. 

வாய்ப்புகதள இலாபகரமாகப் பயன்படுத்திக்சகாள்வது. 

லிடியாவின் சநருக்கடி நிகழ்ந்திராவிட்டால், லாங்பர்ன் குடும்பத்து நிதலதம அவ்வளவு 

பிரகாெமாக இருந்திருக்காது, ஏசைைில் இதுவதர எந்தப் சபண்ணும் திருமண வாய்ப்பு 

சபறவில்தல, காலின்ஸின் திருமண பவண்டுபகாள் எழுந்தது, ஆைால் அது நிராகாிக்கப்பட்டது. 

சநருக்கடி எழுந்து நிகழ்வுகளின் பபாக்தகபய மாற்றியது. 

எதிர்மதறயாக, சநருக்கடி மிகவும் உயர்ந்த நிதலயில் ெக்திதய விடுவித்து மூன்று திருமணங்கதள 

நடத்திதவத்தது. 

தற்சபாழுது உள்ள ெக்திகதள இலாபகரமாகப் பயன்படுத்திக்சகாள்வது ெமூகத்தில் இல்லாத 

ஒன்று. இருக்கும் ஆன்மீகச் ெக்திகதள ொியாகப் பயன்படுத்திக் சகாண்டால், பாிணாமத்தத 

முப்பதாயிரம் ஆண்டுகள் முன்ைதாகபவ நிகழச் செய்யலாம் என்று பகவான் 1920-ஆம் ஆண்டில் 

கூறிைார். 

இது பபான்ற மூலதைத்திற்காை எண்ண-விததகள் உபநிஷத காலத்திலும் இருந்ததாக பகவான் 

பமலும் கூறுகிறார். அகந்தத மற்றும் இரட்தடகளில் பகவான் உபநிஷதத்தின் சபாருத்தமாை 

கருத்துகதள பமற்பகாள் காட்டுகிறார். எவ்வாறு அந்தத் தவறு ஏற்பட்டது என்று விளக்குகிறார்: 
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ஆன்மா எங்கும் வியாபித்திருக்கும் ஒன்றாகக் கருதப்படாமல், நம்தம பமலிருந்து அதழக்கும் 

ஒன்றாகக் கருதப்பட்டது. பமபல ஆன்மாதவக் கண்ட மைிதன், கீழிருக்கும் வாழ்வும், மைிதனும் 

மாதய எை உணர்ந்து பமாக்ஷத்தத நாடிைான். 

நாத்திகவாதி வடிவம் மற்றும் வாழ்வு பாிணமிப்பததக் கண்டான், ேட இருளிலிருந்து ேீவியம் 

சவளிவருவததக் காண மாட்டான். இது சபாருள்வாதத்திற்கு வாழ்தவ அளித்தது. 

பாிணாமம் ஒரு பமசலழும் நிகழ்வாக ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டது, ஆைால் ெத்திய ேீவியத்திலிருந்து 

கீழிறங்கிய ெக்தியால் ஆதாிக்கப்பட்ட பாிணாமம் பார்க்கப்படவில்தல. அதைால் ஒளியின் மைம் 

பார்க்கப்படவில்தல. 

1919-ஆம் வருடத்திய பதர்தல், 1935ன் இந்திய ெட்டம், 1942-ல் க்ாிப்ஸ் மிஷன் அளித்த வாய்ப்பு, 

1946-ன் காபிசைட் மிஷன் யாவும் பிாிவிதைதயத் தவிர்க்கக்கூடிய முழுதமயாை சுதந்திரத்ததத் 

தவிர மற்ற அதைத்ததயும் சகாண்டிருந்தை. 

இராமாபுரம் கூட்டுறவுச் ெங்கம், பாரத ஸ்படட் வங்கி சகாண்டிருந்த அதைத்து 

அதிகாரங்கதளயும் சகாண்டிருந்தது. மைிதனுக்கு எப்சபாழுதுபம விழிப்புணர்வும், தன்னுதடய 

ெக்திகதள இலாபகரமாகப் பயன்படுத்திக்சகாள்ளும் எச்ொிக்தக உணர்வும் இருப்பதில்தல, தைது 

வாய்ப்புகதள அவன் அறிவபத இல்தல. 

ெமூகப் பாிணாமத்திற்கும் ஆன்மீகப் பாிணாமத்திற்கும் சகாள்தககள் ஒன்பறதான். 

மைிதன் விழிப்பாகவும், எழுச்ெியாகவும், முதறயாகவும் இருந்தால் நூற்றாண்டுகள் 

பத்தாண்டுகளாகவும், இப்சபாழுது ஒரு வருடமாகவும் சுருக்கப்பட முடியும்.  

என்னுதடய நிகழ்ச்ெி நிரலில் உலக அரொங்கம் உள்ளது. உடைடியாக அதத அதமக்கும் 

அளவற்ற வாய்ப்புகதள நான் பார்க்கிபறன், 1990-ஆம் ஆண்டு அதற்காை வாய்ப்பு இருந்தது. 

1945-ஆம் ஆண்டில் சபாிய அளவில் இருந்தது. முதலாம் உலகப் பபாருக்கு முன்பும் வாய்ப்பு 

எழுந்தது. மைிதன் ெண்தடயிட ஆவலாக உள்ளான், யாருக்காக, ஏன், எதற்காக என்பது 

கடவுளுக்பக சவளிச்ெம். 

பிரம்மத்திற்காக, பிரம்மத்திைால், பிரம்மத்தில்.(p. 982 The Life Divine) 

155. “Mr. Gardiner readily promised every assistance.” 

Mr. Gardiner is affectionate and Mrs. Gardiner is extremely cultured. 

Bringing out the known is evolution in knowledge. 

Supramental evolution is Spiritual evolution. 

Lizzy first discovered herself to be vain. 

Later she discovered that Jane’s wedding was spoiled by her family. 

She was responsible for Darcy discovering himself. 

She was also responsible for Wickham to mend his ways. 

Also her father discovering his original aristocratic honour was due to her. 

It is She who discovered herself. 

It is by her own Self she discovered it. 

All these discoveries were in “her own Self”, as all there are her people. 

Mr. Gardiner was willing to pay for his niece. 

He was equally willing to let Lizzy’s lover share that honour for her sake. 

Self is all; it is not the Mental Ego. 

The truth of the Self is unity. 

Unity in diversity is also the truth of the Self. 

The Power of the Self is also the Self. 

The Rishis had discovered the Infinite Being. 

To them it is a Self-contained Being. 

He says an infinite being must have powers of being. 

Those powers will naturally be infinite. 

The Being has consciousness. 

It has Ananda. 

To consider the Being without its consciousness and Ananda is not meaningful. 

Unity is the dynamisation of the intimate consciousness of the One Being of one self in all beings that 

can found and govern by its truth the action of the divine life. 

It is universalisation of one’s being. 

One Being in its transcendence seeks the same unity with the other beings transcendentally. 
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Only thus, the individual is fulfilled. 

Blood is thicker than water. 

In a conflict over India USSR expressed sympathy to India as Chinese brothers and Indian friends. Blood 

of doctrine is thicker. These are days when the family has been shrinking in some places, vanished in 

others. 

In 1789, there was family as a social reality. 

Men and women strove to create a family and foster it well. 

His being an uncle made him help. 

He felt for Lydia as much as she felt for her sister. 

It is true there is a wider stronger purer nobler tie than family, which is an attachment of flesh. 

Until the higher is formulated and has effectively replaced the family, there is no substitute for family. 

In the absence of fostered family emotions, children grow dry, dead, bark-like and selfish and are not 

ashamed of being shameless.  

Mr. Gardiner is so full of affectionate responsibility that helped Darcy find the girl, restore her to 

respectability. 

We see Darcy’s act. 

We, of course, cannot see how the Gardiners offered psychological support to the social atmosphere. 

It is subtle, invisible and intangible. 

Charlotte’s goodwill was not known to anyone. Lizzy never once reminded herself of it, even when she 

recollected her warning about Jane’s impersonal attitude to Bingley. 

Society is a world, even a whole universe. 

We do not see what it contains, what it can do. 

Blood is the crystallizing of that ever-present invisible social atmosphere. 

It accomplishes, never fails to accomplish. 

The Psychological history of the world, if it is ever written, will dwell on this aspect and will give due 

regard to it. 

To live a full life one must move inside from the social exterior to the psychological inner world of 

wonders. 

Social and human capital 

The family is society for the individual. 

Society, when benevolent, readily pours its infinite patronage on Man. 

When hostile, it can as well do the opposite. 

Mr. Gardiner, in this case, acted as a benevolent family to his sister. 

As the family brings to the Man the entire power of the society, we can perceive that the society is 

the instrument to deliver the benevolence of a wider life. 

Darcy, even before marrying Lizzy, acted as a family member to Longbourn through Mr. Gardiner. 

It is he who was the instrument through which the wider revolutionary force of life poured into the family 

of Longbourn. 

Society at one end carries infinite social capital. 

Lizzy is the Individual who carries the human capital at the other end equally infinitely for the purposes of 

receptivity. 

Lizzy is the Individual here who is the unconscious instrument to deliver the infinite social capital on 

to the human end. 

The truth that “One who acquires the wisdom of age acquires the power of age” is seen in Lizzy as well as 

Darcy. 

Both in very short months were able to acquire the wisdom of a whole married life. 

Working rightly in the plane where you are to saturation opens the plains where you need wisdom is true 

in Lizzy’s life. 

She worked in the Mental plane to shed vanity fully.  

Life that kept luck for her in Pemberley opened by itself even without her conscious aspiration. 

The world working in economics to solve its crisis will find ideas in the plane of climate opening to 

restore its balance. 

Dr. Thorne working for Roger’s release really worked for the wealth of Roger to reach Mary, having made 
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it possible first of all. 

It had another consequence of Mary bringing Dunstable to her uncle revealing to us the significance of 

Frank’s chasing Dunstable in preference to Mary. 

“திரு கார்டிைர் உடைடியாக அதைத்து உதவிதயயும் வழங்க உறுதி அளித்தார்.” 

திரு கார்டிைர் பாெமுள்ளவராகவும், திருமதி கார்டிைர் பண்பட்டவளாகவும் விளங்கிைர். 

அறிந்ததத சவளிக்சகாண்டு வருவது ஞாைத்தில் பாிணாம வளர்ச்ெியாகும். 

ெத்திய ேீவிய பாிணாமம் ஆன்மீகப் பாிணாமமாகும். 

எலிெசபத் முதலில் தான் எதற்கும் பயைில்தல என்பதத உணர்ந்தாள். 

பின்ைர் அவளுதடய குடும்பத்திைாின் மூலம் பேனுதடய திருமணம் பாதிக்கப்பட்டதத 

உணர்ந்தாள். 

டார்ெி, அவதை அறிந்துசகாண்டதற்கு அவபள சபாறுப்பாவாள். 

விக்காம் தன்தைத் திருத்திக் சகாள்வதற்கும் எலிெசபத்பத சபாறுப்பாவாள். 

அவளுதடய தந்தத தைது உயர்குடி மாியாதததய உணர்ந்ததற்கும் அவபள காரணமாவாள். 

அவள் தன்தைபய கண்டுபிடித்துக் சகாண்டாள். 

அவளுதடய உள்ளுதற பிரம்மத்திைால் அவள் தன்தைக் கண்டுபிடித்துக் சகாண்டாள். 

அங்கு இருந்தவர்கள் அதைவரும் அவதளச் ொர்ந்தவர்களாக இருந்ததால் இந்த எல்லா 

கண்டுபிடிப்புகளும் ‘அவளுதடய சுயத்தில்’ இருந்தை. 

திரு கார்டிைர் தன்னுதடய மருமகளுக்காக பணம் சகாடுக்க முன் வந்தார். 

எலிெசபத்தின் காதலன் அவளுக்காக அந்த மாியாததயில் பங்சகடுத்துக்சகாள்வதத அனுமதிக்க 

அவர் அபத பபாலத் தயாராக இருந்தார். 

ஆன்மாபவ அதைத்தும்: அது மைதின் அகந்தத அல்ல. 

ஆன்மாவின் உண்தம ஒருதமப்பாடு ஆகும். 

பவற்றுதமயில் ஒற்றுதம சுயத்தின் உண்தமயுமாகும். 

சுயத்தின் ெக்தி சுயமும் ஆகும். 

ாிஷிகள் அைந்தமாை ேீவதைக் கண்டுபிடித்தைர். 

அவர்களுக்கு அது சுய நிதறவு சபற்ற ஒரு ேீவைாகும். 

அைந்தமாை ேீவனுக்கு ேீவைின் ெக்திகள் இருக்க பவண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார். 

அந்த ெக்திகள் இயல்பாகபவ அளவற்றதாக இருக்கும். 

ேீவனுக்கு ேீவியம் உண்டு. 

அதற்கு ஆைந்தம் உண்டு. 

ேீவதை அதன் ேீவியம் மற்றும் ஆைந்தம் இல்லாமல் கருதுவது அர்த்தமற்றது. 

ஒற்றுதம என்பது, சதய்வீக வாழ்க்தகயின் செயற்பாட்தட அதனுதடய உண்தமயால் 

கண்டுபிடித்து நிர்வகிக்கக் கூடிய திறனுதடய, எல்லா ேீவன்களிலும் சுயமாக இருக்கும் ஒரு 

ேீவைின் உள்ளார்ந்த ேீவியத்தத ஆற்றல்படுத்துவதாகும்.  

இது ஒருவரது ேீவதைப் பிரபஞ்ெமயமாக்குவதாகும். 

கடந்து செல்லும் ஒரு ேீவன், மற்ற ேீவன்களிடமும் கடப்பதில் அபத ஒற்றுதமதய நாடுகிறது. 

இவ்வாறுதான் மைிதன் நிதறவதடகிறான். 

இரத்த பாெம் வலுவாைது. 

இந்தியாவுக்கும் ெீைாவுக்கும் இதடபயயாை பபாாில், ெீை ெபகாதரர்கள் மற்றும் இந்திய 

நண்பர்கள் எை USSR இந்தியாவுக்கு அனுதாபம் சதாிவித்தது. ெித்தாந்தத்தின் பாெம் வலுவாைது. 

இன்தறய கால கட்டத்தில் குடும்பங்கள் ெில இடங்களில் சுருங்கி வருவததயும், ெில இடங்களில் 

மதறந்து வருவததயும் காண்கிபறாம். 

1789-ஆம் ஆண்டில், குடும்பம் ஒரு ெமூக நிதர்ெைமாக இருந்தது. 

ஆண்களும் சபண்களும் ஒரு குடும்பத்தத அதமத்து அததப் பபணிப் பாதுகாக்கப் பாடுபட்டைர். 

அவர் மாமாவாக இருப்பது அவதர உதவி செய்ய தவத்தது. 

அவள் தைது ெபகாதாிக்காக வருந்தியததப்பபால் அவர் லிடியாவுக்காகக் கவதலப்பட்டார். 

தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் ததெ ஆடும் என்பது உண்தமதான்.  

உயர்ந்தது வடிவதமக்கப்பட்டு, குடும்பத்தின் இடத்தத அது நிரப்பிைாசலாழிய, குடும்பத்திற்கு 

மாற்று எதுவும் இல்தல. 

பபணி வளர்க்கப்பட்ட குடும்ப உணர்ச்ெிகள் இல்லாத நிதலயில், குழந்ததகள் வறண்டு, 

ேீவைின்றி, மரக்கட்தடதயப் பபாலவும், சுயநலமாகவும் வளர்கின்றைர், அவர்கள் 

சவட்கமில்லாமல் இருப்பதற்கு சவட்கப்படுவதில்தல.  
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திரு கார்டிைர் பாெமும் சபாறுப்பும் நிதறந்தவராக இருந்தது, லிடியாதவக் கண்டுபிடித்து 

அவளுதடய மாியாதததய மீட்சடடுக்க டார்ெிக்கு உதவியது.  

நாம் டார்ெியின் செயதலக் காண்கிபறாம். 

ெமூக சூழ்நிதலக்கு கார்டிைர் தம்பதியிைர் எவ்வாறு மைாீதியாை ஆதரதவ அளித்தைர் என்பதத 

நம்மால் பார்க்க முடியாது. 

அது சூட்சுமமாைது, கண்ணுக்குத் சதாியாதது மற்றும் உணர முடியாதது. 

ொர்சலட்டின் நல்சலண்ணம் எவருக்கும் சதாியவில்தல. பிங்கிலி மீது அக்கதற காண்பிக்காமல் 

இருக்கும் பேதைப் பற்றி அவள் எச்ொித்ததத நிதைவு கூர்ந்த எலிெசபத், இதத ஒருமுதறகூட 

நிதைத்துப் பார்க்கவில்தல. 

ெமூகம் ஒரு உலகம், முழுதமயாை ஒரு பிரபஞ்ெமும் ஆகும். 

அது எவற்தறக் சகாண்டுள்ளது, அதைால் என்ை செய்ய முடியும் என்பதத நாம் பார்ப்பதில்தல. 

என்றும் நிதலத்திருக்கும் கண்ணுக்குத் சதாியாத அந்த ெமூகச் சூழ்நிதலதயத் சதளிவாக்கி 

உறுதிப்படுத்துவது இரத்த ெம்பந்தமாகும். 

இது ொதிக்கிறது, ஒருபபாதும் பதால்வி அதடவதில்தல. 

உலகத்தின் உளாீதியாை ொித்திரம் எப்சபாழுதாவது எழுதப்பட்டால், இந்த அம்ெத்ததப் பற்றி 

எழுதும், அதற்குாிய மாியாதததயயும் அளிக்கும். 

ஒரு முழுதமயாை வாழ்க்தகதய வாழ்வதற்கு, ஒருவர் ெமூகத்தின் புறத்திலிருந்து உலக 

அற்புதமாை உளாீதியாை அகத்திற்குச் செல்ல பவண்டும்.  

ெமூக மற்றும் மைித மூலதைம். 

ஒரு மைிதனுக்கு குடும்பம் ெமூகமாகும். 

ெமூகம் கருதணயுடன் இருக்கும்சபாழுது, அதன் அளவற்ற ஆதரதவ மைிதனுக்கு உடைடியாக 

வழங்குகிறது. 

பதகதம உணர்வுடன் இருக்கும்சபாழுது, அது எதிர்மாறாகவும் செயல்படலாம். 

திரு கார்டிைர் இந்த விஷயத்தில் அவளுதடய ெபகாதாிக்கு ஒரு கருதணயுள்ள குடும்பமாகச் 

செயல்பட்டார். 

ெமூகத்தின் சமாத்த ெக்திதயயும் குடும்பம் மைிதனுக்கு அளிப்பதால், ஒரு பமலும் பரந்த வாழ்வின் 

கருதணதய அளிப்பதற்காை கருவி ெமூகம் என்பதத நாம் உணரலாம். 

எலிெசபத்தத திருமணம் செய்துசகாள்வதற்கு முன்பாகபவ டார்ெி திரு கார்டிைர் மூலம் லாங்பர்ன் 

குடும்பத்தின் ஒரு அங்கத்திைராகச் செயல்பட்டான்.  

லாங்பர்ன் குடும்பத்தின் மீது வாழ்வின் பமலும் பரந்த புரட்ெிகரமாை ெக்தி சபாழிந்ததற்கு ஒரு 

கருவியாக அவன் விளங்கிைான்.  

ெமூகம் ஒரு முதையில் அளவற்ற ெமூக மூலதைத்ததக் சகாண்டுள்ளது. 

மற்சறாரு முதையில் ஏற்புத் திறைின் பநாக்கங்களுக்காக மைித மூலதைத்தத அதற்குச் ெமமாக 

அளவற்று எடுத்துச் செல்லும் தைிநபர் எலிெசபத் ஆவாள். 

எலிெசபத், அளவற்ற ெமூக மூலதைத்தத மைித முதைக்கு தன்தை அறியாமல் எடுத்துச் 

செல்பவளாக விளங்குகிறாள். 

“வயதின் அறிதவப் சபறுபவர், வயதின் ஆற்றதலயும் சபறுகிறார்” எனும் உண்தமதய எலிெசபத் 

மற்றும் டார்ெியிடம் காண்கிபறாம். 

மிகச் ெில மாதங்களிபலபய இருவராலும் முழு திருமண வாழ்க்தகயின் அறிதவப் சபற முடிந்தது. 

செறிவதடய பவண்டிய நிதலயில் ொியாகச் செயல்படுவது, அறிவு பததவப்படும் தளத்ததத் 

திறக்கிறது என்பது எலிெசபத் வாழ்வில் உண்தமயாகும். 

வீண் சபருதமதய முழுதமயாகக் தகவிட அவள் மைதின் நிதலயில் செயல்பட்டாள். 

அவள் அறிந்பத ஆர்வப்படாவிடினும், சபம்பர்லி எனும் அதிர்ஷ்டத்தத வாழ்வு அவளுக்கு 

தாைாகபவ அளித்தது. 

உலகம் தன்னுதடய சபாருளாதாரப் பிரச்ெிதைதயத் தீர்ப்பதற்காகச் செயல்படும்பபாது, 

ெமநிதலதய மீட்சடடுப்பதற்காை எண்ணங்கதள, சூழலின் நிதலயில் கண்சடடுக்கும்.  

பராோின் விடுததலக்காகச் செயல்படும் டாக்டர் தார்ன், உண்தமயில் பராோின் சொத்து 

பமாிதயச் சென்றதடவதற்காகச் செயல்பட்டார், அதத முதலில் ொத்தியமாக்கிைார். 

இது இன்சைாரு விதளதவயும் ஏற்படுத்தியது. பமாி, Dunstable-ஐ அவளது மாமாவிடம் அதழத்து 

வந்து, பமாிக்குப் பதிலாக Dunstable-ஐ Frank பின் சதாடர்ந்ததன் முக்கியத்துவத்தத நமக்கு 

சவளிப்படுத்துகிறது. 

156. “Elizabeth, though expecting no less thanked him with tears of gratitude.” 

Expectation postpones, abridges, cancels is the rule. 
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All these rules act in opposite ways in opposite atmosphere. 

A rule is a partial expression in a partial atmosphere of a law that is eternal and is valid for the 

whole. 

There is Life beyond the Zone of Law. 

Law governs Life; there is greater Life than Law. 

Life is the specialized Force of Mind. (p. 175 The Life Divine) 

Life survives the abolition of the universe. 

The universe is the extension of Brahman in substance . (p. 239 The Life Divine) 

Reality is the Absolute in creation. 

Great writers touch upon the great aspects of Life in their writings without meaning to be didactic. 

Greatness is the wave of life that sportingly touches the Absolute in it in being great in its existence. 

Supermind has descended on us in 1956. 

The very conception of It was brought into the world after His avatar. 

Life from time immemorial had that as a distant buried potential. 

Kettle Sahib who sold tea, fish and food without payment became rich, prosperous and expanded his 

business.  

Sincerity energises Generosity to become Prosperity giving it strength for Self-effectuating survival. 

Weak destructive forces, by their own weakness, do not survive in its atmosphere. 

Anyone who comes into its atmosphere grows in inner strength in spite of the inherent weaknesses. 

The hero of the story who inherited starvation passed M.A. in first class, got a fabulous salary of Rs. 700/- 

fifty years ago and returned Sahib 14, 000/- from a chit collection. Sahib was a Mappila, a Hindu 

converted as a Muslim. 

“அவைிடமிருந்து இததவிடக் குதறவாக எததயும் எதிர்பார்க்காத எலிெசபத் அவனுக்குக் கண்ணீர் 

மல்க நன்றி கூறிைாள்.” 

எதிர்பார்ப்பு தள்ளிப்பபாடும், சுருக்கும், ரத்து செய்யும் என்பது ெட்டமாகும். 

பநர்மாறாை சூழலில் இந்த எல்லா ெட்டங்களும் பநர்மாறாை வழிகளில் செயல்படும். 

ஒரு விதி என்பது, நிதலயாகவும், முழுதமக்குப் சபாருந்தியதாகவும் இருக்கும் ஒரு ெட்டத்தின் 

பகுதியாை சூழலில், ஒரு பகுதியாை சவளிப்பாடு ஆகும். 

ெட்டத்தின் வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்வு உள்ளது. 

ெட்டம் வாழ்க்தகதய ஆளுகிறது; ெட்டத்ததக் காட்டிலும் சபாிய வாழ்வு உள்ளது. 

வாழ்வு மைதின் ெிறப்புமிக்க ெக்தியாகும்.(p. 175 The Life Divine) 

பிரபஞ்ெம் அழிந்தாலும் வாழ்வு ததழக்கிறது. 

பிரபஞ்ெம் சபாருளில் பிரம்மைின் விாிவாக்கம் ஆகும்.(p. 239 The Life Divine) 

நிதர்ெைம் பதடப்பில் முழுதம ஆகும். 

உயர்ந்த எழுத்தாளர்கள் வாழ்வின் உயர்ந்த அம்ெங்கதள அவர்களது எழுத்துக்களில் 

நீதிபபாததையாக இல்லாமல், சவளிப்படுத்துவர். 

பமன்தம என்பது, இருத்தலில் உயர்ந்ததாக இருக்கும் அதிலுள்ள பரம்சபாருதள சபருமைதுடன் 

ஸ்பாிெிக்கும் வாழ்வின் அதலயாகும். 

1956-ஆம் ஆண்டு ெத்திய ேீவியம் நம் மீது இறங்கியது. 

இதன் கருத்துருவாக்கம் பகவாைின் அவதாரத்திற்குப் பின்ைர் உலகத்தினுள் சகாண்டு 

வரப்பட்டது. 

நிதைவு சதாிந்த நாளிலிருந்பத ஒரு சதாதலதூர புததக்கப்பட்ட திறைாக, அதத வாழ்வு 

சகாண்டிருந்தது. 

பணம் வாங்கிக்சகாள்ளாமபலபய பதைீர், மீன், மற்றும் உணதவ விற்ற Kettle Sahib, 

செல்வந்தராகவும், வளம் சபாருந்தியவராகவும் மாறி அவரது வியாபாரத்தத விாிவுபடுத்திைார்.  

சபருந்தன்தம செல்வ வளமாக மாற பநர்தம, அதற்கு சுய செயல்திறனுடன் வாழ்வதற்காை 

ெக்தியிதை அளிக்கிறது. 

பலவீைமாை அழிக்கும் ெக்திகள், அவற்றின் பலவீைத்திைால், அதன் சூழலில் உயிர் 

வாழ்வதில்தல. 

அதன் சூழலுக்குள் வரும் எவரும், உள்ளார்ந்த பலவீைத்ததயும் மீறி அக வலிதமயில் வளருவர். 

ஏழ்தமதயப் பரம்பதரச் சொத்தாகக் சகாண்டிருந்த கததயின் கதாநாயகன், முதல் வகுப்பில் M.A. 

பதர்ச்ெி சபற்று, ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன் சபரும் பணமாக விளங்கிய எழுநூறு ரூபாதய மாதச் 
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ெம்பளமாகப் சபற்று, ொஹிப்-க்கு 14, 000 ரூபாயிதை ஒரு ெீட்டு பெமிப்பிலிருந்து திருப்பித் 

தந்தான். ொஹிப், ஒரு Mappila, முஸ்லீமாக மதம் மாறிய ஹிந்து ஆவார். 

The Grace of Mother’s Presence 

Satprem told Mother that people did not appreciate the grace of Her Presence. 

She is present everywhere as an aspect of Grace. 

Her uncle’s presence was to her the grace of Mother’s Presence. 

Though it is ever-present it reveals in various measures to the touch of character when it touches life. 

The Club of Madrid is such a revelation. 

We asked for an introduction to Gorbachev. 

He came back with an offer to place our proposal before the club. 

Such a revelation takes place for an 

   ⎯  idealistic aspiration. 

   ⎯  attempt at perfection of a trait. 

   ⎯  intense effort of any kind. 

   ⎯  evolutionary movement. 

   ⎯  inner reaching of the outer infinity. 

   ⎯  occasion when two planes meet at their opening. 

   ⎯  effort to know another’s point of view. 

Standing before Lizzy listening about the elopement Darcy widened his acceptance of her family, while to 

her social view he was totally lost to her in view of the depth to which the family had sunk. 

To the end, her mother never knew of his help. 

Only Jane and her father knew of it. 

Jane’s selfishness never tried to know of anyone else. 

Her father’s closed character, closed to all but his own values was unable to see the greatness of the help 

of Darcy. 

As Darcy’s help was selfish, other selfish people returned selfish blindness to his generosity. 

In the affairs of our human world, according to me, the greatest folly is to expect others to recognise 

unselfish generosity. 

An act ends when it is done. 

Evocation of gratitude from her father was not part of the act. 

In our view if it issues forth, it will be nice. 

It is not part of the act as Mary forgets Dr. Thorne at the peak of the act. 

அன்தை இருப்பது, அருளாகும் . 

அன்தை இருப்பதன் அருதள மக்கள் புாிந்துசகாள்ளவில்தல என்று ெத் பிபரம் அன்தையிடம் 

கூறிைார். 

அருளின் ஒரு அம்ெமாக அன்தை எங்கும் இருக்கிறார். 

அவளது மாமா உடன் இருப்பது எலிெசபத்திற்கு அன்தை உடன் இருப்பதன் அருதளப் 

பபான்றது. 

அருள் என்றும் நிதலயாக இருப்பினும், அது வாழ்தவ ஸ்பாிெிக்கும் சபாழுது, பல்பவறு 

அளவுகளில் அது குணத்தில் சவளிப்படுகிறது. 

Club of Madrid அது பபான்ற ஒரு சவளிப்பாடு ஆகும். 

நாங்கள் Gorbachev-டம் ஒரு அறிமுகம் பகட்படாம். 

நமது திட்டத்தத அந்த ெங்கத்தின் முன் தவப்பதற்கு அவர் முன்வந்தார். 

இத்ததகய ஒரு சவளிப்பாடு நடப்பது,    

⎯ ஒரு இலட்ெியமாை ஆர்வத்திற்காக.    

⎯ ஒரு பண்பின் முழுதமக்காை முயற்ெிக்காக.  

⎯ எந்தசவாரு தீவிர முயற்ெிக்காக.    

⎯ பாிணாம இயக்கமாக.    

⎯ சவளி அைந்தத்தத அகம் அதடவது.    

⎯ இரண்டு நிதலகள் அதவ திறந்து சகாள்ளும் இடத்தில் ெந்தித்துக் சகாள்ளும் ெந்தர்ப்பம்.   

⎯ அடுத்தவர் கண்பணாட்டத்தத அறிந்துசகாள்ளும் முயற்ெி. 

எலிெசபத் முன் நின்று சகாண்டு, ஓடிப்பபாை நிகழ்தவக் பகட்டுக்சகாண்டிருந்த டார்ெி, 

அவளுதடய குடும்பத்தத பமலும் பரந்த நிதலயில் ஏற்றுக்சகாண்டான், ஆைால் அவளுதடய 
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ெமூகப் பார்தவயில் அவளுதடய குடும்பம் மிகவும் தாழ்ந்துவிட்ட நிதலயில், அவதை 

முற்றிலுமாக அவள் இழந்து விட்டதாகக் கருதிைாள். 

இறுதிவதர அவளுதடய தாயார் அவன் செய்த உதவிதய அறியபவ இல்தல. 

பேனும் அவளுதடய தந்ததயும் மட்டுபம அதத அறிந்திருந்தைர். 

பேனுதடய சுயநலம் பவறு எவதரப் பற்றியும் அறிந்துசகாள்ள ஒரு பபாதும் முயற்ெிக்கவில்தல. 

அவளுதடய தகப்பைாாின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குணத்திைால், மற்ற அதைத்திற்கும் 

கண்மூடியாக இருந்த அவரால், தைது குணத்திைால் டார்ெி செய்த உதவியின் ெிறப்தபக் காண 

முடியவில்தல. 

டார்ெியின் உதவி சுயநலமாக இருந்ததிைால், மற்ற சுயநலவாதிகள் அவனுதடய 

சபருந்தன்தமக்கு சுயநலமாை கண்மூடித்தைத்ததபய திரும்ப அளித்தைர். 

நமது மைித உலக விவகாரங்களில், என்தைப் சபாறுத்தவதர, சுயநலமற்ற சபருந்தன்தமதய 

மற்றவர்கள் அங்கீகாிக்க பவண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பபத சபாிய முட்டாள்தைமாகும். 

ஒரு செயல் செய்யப்படும்சபாழுது அது முடிவதடகிறது. 

அவளுதடய தந்ததயின் நன்றிதயத் தூண்டுவது செயலின் பங்காக இருக்கவில்தல. 

நமது பார்தவயில் அது எழுந்தால் அது நன்றாக இருக்கும். 

செயலின் உச்ெத்தில் பமாி, டாக்டர் தார்ன்-ஐ மறந்து விடுவதுபபால அது செயலின் பங்காக 

இல்தல. 

The Impossible 

The Gardiners offering help is natural, but she received it with tears of gratitude because deep down 

something in her sees it is still something very important. 

Those of us who have spent years with Pride and Prejudice cannot bring our wildest imagination to 

sanction Lady Catherine’s glad acceptance to her marriage with Darcy. Still we do not see that his 

attraction for her was of that type. Even his pursuing her after her refusal is still more so. Is it not much 

more so that she should be sought after after Lydia’s adventure. 

A child receiving sanction for the puppy is Lady Catherine arranging Lizzy’s wedding. 

After all these years in Mother, how can we ever say that something is impossible? 

We know He says the past can be changed. 

The phrase is the impossible is made possible. 

Another such phrase is the word is not in his dictionary. 

In Mother’s consciousness the impossible, by virtue of its impossibility makes nothing impossible. 

We come to a consciousness that cares not for anything to be possible. 

Drama is for the physical. 

Sometimes She says the Mind too loves drama. 

Perhaps it is the physical in the Mind. 

The Sastri’s wife won the lottery prize for one lakh of rupees. 

She heard with her own ears “Tear it and throw it away”. 

To her he was more important than the prize. 

We see in this mundane world of ours a free hotel is successful. 

55, 000 organisations coming together to go to the Moon must make us understand that we should be able 

to gather 65, 000 organisation to abolish weapons. 

Do we really turn to Mother for this? 

Are we any different to Mother from the child asking for the pup. 

Are we capable of her sincerity in our prayer? 

The truth is the faith in our limitation. 

Is it limitation or taste of ignorance?  

ொத்தியமற்றது. 

கார்டிைர் தம்பதியிைர் உதவி செய்ய முன் வருவது இயல்பாை ஒன்று, ஆைால் எலிெசபத் அததக் 

கண்ணீர் மல்கும் நன்றியுடன் சபற்றுக் சகாண்டாள், ஏசைைில் அவளது ஆழத்தில் ஏபதா ஒன்று 

அந்த உதவி மிகவும் முக்கியமாைது எைக் காண்கிறது. 

‘Pride and Prejudice’-ஐப் பல வருடங்களாகப் படிக்கும் நாம், எலிெசபத் டார்ெிதயத் திருமணம் 

செய்து சகாள்வதத பலடி காதாின் ெந்பதாஷத்துடன் ஏற்றுக்சகாள்வதத நிதைத்தும் பார்க்க 

முடியாது. ஆைால் டார்ெிக்கு அவள் மீதாை ஈர்ப்பு அந்த வதகயாைது அல்ல என்பதத நாம் 
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பார்ப்பதில்தல. அவள் மறுத்த பின்பும் அவன் அவதளப் பின்சதாடர்வது அதற்கும் பமலாைது. 

லிடியாவின் நிகழ்விற்குப் பிறகும் அவதள அவன் நாடுவது சபாிய விஷயம் அல்லவா? 

பலடி காதாின், எலிெசபத்தின் திருமணத்தத ஏற்பாடு செய்வது, நாய்க்குட்டிதய வளர்க்க ஒரு 

குழந்தத அனுமதி சபறுவது பபான்றது. 

அன்தையுடன் இத்ததை காலம் இருந்த பிறகு, ஏபதனும் ஒன்று ொத்தியமற்றது என்று நாம் 

எவ்வாறு கூற முடியும்? 

கடந்த காலத்தத மாற்ற முடியும் என்று பகவான் கூறுவது நமக்குத் சதாியும். 

ொத்தியமற்றதத ொத்தியமாக்க முடியும் என்பபத இச்சொற்சறாடர் ஆகும். 

மற்சறாரு அத்ததகய சொற்சறாடர் ‘இந்தச் சொல் அவரது அகராதியில் இல்தல’ என்பதாகும். 

அன்தையின் ேீவியத்தில் ொத்தியமற்றது, அதனுதடய ொத்தியமற்ற தன்தமயிைால் எததயும் 

ொத்தியமற்றதாக ஆக்குவதில்தல. 

எததயும் ொத்தியமாக்குவதில் அக்கதற சகாள்ளாத ேீவியத்திடம் நாம் வந்ததடகிபறாம். 

நாடகம் ேடநிதலக்குாியது. 

ெிலெமயங்களில் மைம் கூட நாடகத்தத விரும்புகிறது என்று அன்தை கூறுகிறார்.  

ஒருபவதள அது மைதில் இருக்கும் ேடமாக இருக்கலாம். 

ொஸ்திாியின் மதைவி பாிசுச் ெீட்டுக் குலுக்கலில் ஒரு இலட்ெ ரூபாய் சவன்றார். 

“அததக் கிழித்து எறிந்து விடு” என்பதத அவள் தன் காதால் பகட்டாள். 

அவளுக்குப் பாிதெக் காட்டிலும் அவபர முக்கியமாைவராக இருந்தார். 

நம்முதடய இந்தச் ொதாரண உலகில் இலவெ உணவு விடுதி சவற்றிகரமாகச் செயல்படுவததக் 

காண்கிபறாம். 

நிலவுக்குப் பபாவதில் 55,000 அதமப்புகள் ஒன்று பெருவது, ஆயுதங்கதள ஒழிப்பதற்காக 65,000 

அதமப்புகதள நம்மால் ஒன்று பெர்க்க முடியும் என்பதத நமக்குப் புாிய தவக்க பவண்டும்.  

இதற்காக நாம் உண்தமயில் அன்தையிடம் உதவி பகட்கிபறாமா? 

நாய்க்குட்டி பகட்கும் குழந்ததயிலிருந்து நாம் அன்தையிடம் எந்த வதகயிலாவது 

பவறுபட்டவர்களா? 

நமது பிரார்த்ததையில் நாம் அவதளப் பபால் உண்தமயாக இருக்க முடியுமா? 

உண்தம நமது வதரயதறயில் உள்ள நம்பிக்தகயாகும். 

இது வதரயதறயா, அல்லது அறியாதமயின் ருெியா? 

Principles of Literary Criticism 

1. Literature is the reflection of Life in Mental Imagination. 

It reflects the cream of life in its essence of expression. 

2. Fiction expresses the realities of life for more powerfully than life. 

Life being in the physical gross plane too cannot carry the precision of its realities as the entirely 

subtle atmosphere of fiction. 

3. The master word of life is act and intuition is involved in it. 

4. The involved act expresses complements as contradictions. 

5. The more deliberate view that discerns the complements is that of rational Mind. 

6. The rules of life are the rules of causality, those that express Time in Space. 

7. Those can be nothing in life that is not there in the Absolute. 

8. Life is a plane of energy created by Mind energising its will by its knowledge. 

9. The land marks of life are actions, events, characters and Life Response. 

10. Actions are the results of the initiative of human ego. 

11. Events are the resultants of the impact of action, events, characters when they meet. 

12. Characters are formations of temperamental energy expressing in Men. 

13. Temperament is the form of the force of past actions. 

14. Life is a plane of movement of energy. 

15. Energy is what is released by aspiration into the plane of life. 

16. Aspiration is the movement of evolution at all planes. 

17. Life progresses by consciousness and consciousness by organisation. 

18. Life is of the subconscious expressing consciously when saturated. 

19. Manners, behavior, character, personality, Individuality are the collective and individual endowments 

found as skill, capacity, talent and ability. 

20. Life exists in physical, vital, Mental, Spiritual planes but is mainly functioning in the vital plane. 
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21. Life exists as survival, growth, development and evolution. 

22. Events of life are predictable within its own plane. 

23. The predictability is there even when it strays into other planes but is elusive. 

24. Predictability disappears when Spirit begins to act. 

25. The determinism of the Spirit is Self-determination. 

26. Life acts by Life Response which is the precipitated action when its equilibrium is disturbed and 

restored. 

27. The rules of life act in opposite ways above and below the Line. 

28. The Line is the line of equilibrium. 

29. Events in life are amoral. They are ethical or moral only to the Society. 

30. Life exists in concentric circles that expand. 

31. All problems are problems of harmony. 

32. Any action indicates itself long before it accomplishes. 

33. All these rules apply to an act of Life Response. In the measure one knows its subtle, occult, 

causal components of energy, force, power, one can be precise in discovering its course. 

34. And in the same measure and similarly the infinite power of that action can be released by the 

appropriate strategy. 

35. The infinitesimal components of Life are linked in integration. 

36. One who is thus conscious the movements of life are in his control. 

37. The rules of thought, emotion, sensation are the same. Only their planes vary. 

38. Man’s ignorance acts as Silent Will of Life. 

39. Law of karma holds good in the gross physical plane of the surface not in the subtle or causal plane. 

40. Conscious volition rectifies the past. 

41. All these rules or laws are the resultant application of the thirty two laws of Social evolution derived 

from the yoga of Sri Aurobindo. 

42. A plot is the form given by the author to his inspiration. 

43. The characters explain themselves in all the three dimension of the individual, universal and 

transcendental. 

44. Every event, major or minor, is a fine miniature of the whole story. 

45. The story lends itself to be understood from the point of view of any character or event or any plane. 

46. All the rules are precisely and perfectly followed allowing no compromise. 

Compromise is in comprehension. 

47. Refinement of criticism depends on the depth of perception. 

48. Precision of description is the result of integration of the evaluation. 

49. Literary criticism should bring out more of the author than she reveals through the characters. 

50. Literary criticism should bring out more of the creative potential of life than the story or the 

author reveals. 

51. Literary criticism can, at its evolutionary best, reveal to the reader, the character, the author more of 

the intentions of the evolution than is contemplated by the author, made possible by life. Criticism is a 

mentally creative act in the field of literature with the energy of life, in the context of the evolving 

Spirit through the plot, the characters, the author and the life. 

இலக்கிய விமர்ெைத்தின் அடிப்பதடகள். 

1. இலக்கியம் மைதின் கற்பதையில் வாழ்வின் பிரதிபலிப்பாகும். 

வாழ்வின் ெிறப்பிதை இது அதன் சவளிப்பாட்டின் ொராம்ெத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. 

2. கதத வாழ்தவக் காட்டிலும் வாழ்வின் நிதர்ெைங்கதள பமலும் வலிதமயுடன் 

சவளிப்படுத்துகிறது. 

வாழ்வு உலகில் ஸ்தூல நிதலயில் இருப்பதால், கததயின் முற்றிலுமாை சூட்சும சூழதலப் பபால், 

அதன் நிதர்ெைங்களின் துல்லியத்ததக் சகாண்டிருக்க முடியாது. 

3. வாழ்வின் முதன்தமயாை சொல் செயலாகும், பநரடி ஞாைம் அதில் ெம்பந்தப்பட்டுள்ளது. 

4. ெம்பந்தப்பட்ட செயல் உடன்பாடுகதள முரண்பாடுகளாக சவளிப்படுத்துகிறது. 

5. உடன்பாடுகதள பகுத்துணரும், ஆழ்ந்து அறியும் பார்தவ, பகுத்தறியும் மைமாகும்.  

6. இடத்தில் காலத்தத சவளிப்படுத்தும் வாழ்வின் ெட்டங்கள், காரண காாியத்தின் ெட்டங்களாகும்.  

7. பரம்சபாருளில் இல்லாத எதுவும் வாழ்வில் இருக்க முடியாது. 
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8. வாழ்க்தக, அதன் அறிவால், அதன் விருப்புறுதிக்கு ெக்தி அளிக்கும் மைதால் உருவாக்கப்பட்ட 

ெக்தியின் ஒரு நிதலயாகும்.  

9. செயல்கள், நிகழ்வுகள், பாத்திரங்கள் மற்றும் வாழ்வின் எதிசராலி ஆகியதவ வாழ்வின் திருப்பு 

முதைகள் ஆகும். 

10. செயல்கள் மைித அகந்ததயின் தன்முதைப்பின் விதளவுகளாகும். 

11. நிகழ்வுகள் என்பது செயல், நிகழ்வுகள், பாத்திரங்கள் ெந்திக்கும்சபாழுது ஏற்படும் தாக்கத்தின் 

விதளவு ஆகும். 

12. பாத்திரங்கள் மைிதர்களில் சவளிப்படும் மைவுணர்வின் ெக்தியின் வடிவங்கள் ஆகும். 

13. மைவுணர்வு கடந்தகால செயல்களின் ெக்தியின் வடிவம் ஆகும். 

14. வாழ்க்தக ெக்தியின் இயக்கத்தின் ஒரு நிதலயாகும். 

15. ெக்தி, வாழ்வின் நிதலயில் ஆர்வம் மூலம் சவளியிடப்படுகிறது. 

16. ஆர்வம் எல்லா நிதலகளிலும் உள்ள பாிணாமத்தின் இயக்கம் ஆகும்.  

17. வாழ்க்தக ேீவியத்தின் மூலம் முன்பைறுகிறது, ேீவியம் ஒழுங்கதமப்பின் மூலம் 

முன்பைறுகிறது. 

18. வாழ்வு, ஆழ்மை உணர்வு செறிவதடயும்சபாழுது தன்னுணர்வுடன் சவளிப்படுத்துவதாகும் .  

19. பழக்க வழக்கங்கள், நடத்தத, குணம், ஆளுதம, தைித்தன்தம ஆகியதவ ஆற்றல், திறன், 

திறதம மற்றும் ெக்தியாக, கூட்டாகவும் தைித்தும் காணப்படும் திறன்கள் ஆகும்.  

20. ேடம், உணர்வு, மைம், ஆன்மீக நிதலகளில் வாழ்வு உள்ளது, ஆைால் பிரதாைமாக உணர்வு 

நிதலயில் செயல்படுகிறது. 

21. வாழ்வு உயிர்வாழ்வது, வளர்ச்ெி, முன்பைற்றம் மற்றும் பாிணாமம் ஆகிய நிதலகளில் உள்ளது. 

22. வாழ்வின் நிகழ்வுகள் அதனுதடய நிதலக்குள் கணிக்கக் கூடியதவ. 

23. மற்ற நிதலகளுக்குள் நுதழந்தாலும் முன்கணிப்பு செய்ய முடியும், ஆைால் நிச்ெயமாைதாக 

இருக்காது. 

24. ஆன்மா செயல்பட ஆரம்பிக்கும்சபாழுது முன்கணிப்பு மதறகிறது. 

25. ஆன்மாவின் நிர்ணயம் சுய நிர்ணயமாகும். 

26. வாழ்க்தக, அதன் ெமநிதல பாதிக்கப்பட்டு, மீட்சடடுக்கப்படும்சபாழுது ஏற்படும் செயலாை 

வாழ்வின் மறுசமாழியின் மூலம் செயல்படுகிறது.  

27. வாழ்வின் ெட்டங்கள் பகாட்டிற்கு பமலும், கீழும், பநசரதிர் வழிகளில் செயல்படுகின்றை. 

28. அந்தக் பகாடு ெமநிதலயின் பகாடாகும். 

29. வாழ்வின் நிகழ்வுகள் ஒழுக்கத்பதாடு இருப்பதில்தல. அதவ ெமூகத்திற்கு மட்டுபம 

ஒழுக்கத்பதாடும் சநறிமுதறபயாடும் இருக்கும். 

30. சபாதுவாை தமயத்ததக் சகாண்டிருக்கும் விாிவதடயும் வட்டங்களில் வாழ்வு உள்ளது. 

31. அதைத்து பிரச்ெிதைகளும் சுமுகத்தின் பிரச்ெிதைகபளயாகும். 

32. எந்த ஒரு செயலும் அது நிதறவதடவதற்கு சவகு காலத்திற்கு முன்பப தன்தை உணர்த்தும். 

33. இந்த எல்லா விதிகளும் வாழ்வின் மறுசமாழியின் ஒரு செயலுக்குப் சபாருந்தும். ெக்தி, ஆற்றல், 

வலிதம ஆகியவற்றின் சூட்சும, மதறபுலைாை, காரண பகுதிகதள ஒருவர் அறியும் அளவிற்கு, 

துல்லியமாக அதன் பபாக்கிதை ஒருவர் அறியலாம்.  

34. அபத அளவில் அபத பபால அச்செயலின் அளவற்ற ெக்திதய சபாருத்தமாை உபாயத்தின் 

மூலம் விடுவிக்கலாம். 

35. வாழ்வின் மிகச் ெிறிய பகுதிகள் ஒருங்கிதணப்பின் மூலம் இதணக்கப்பட்டுள்ளை. 

36. இவ்வாறு தன்னுணர்வுடன் இருக்கும் ஒருவாின் கட்டுப்பாட்டில் வாழ்வின் இயக்கங்கள் 

இருக்கும். 

37. எண்ணம், உணர்ச்ெி, உணர்வு ஆகியவற்றின் விதிகள் ஒன்பற. அவற்றின் நிதலகள்தான் 

பவறுபடுகின்றை.  

38. மைிதைது அறியாதம வாழ்வின் சமௌை உறுதியாகச் செயல்படுகிறது. 

39. கர்மத்தின் ெட்டம், ஸ்தூல ேடநிதலயில் ொியாகச் செல்லுபடியாகும், சூட்சும அல்லது காரண 

நிதலகளில் அல்ல. 

40. தன்ைிதைவுடன் கூடிய விருப்பம் கடந்த காலத்ததச் ொி செய்கிறது. 

41. இந்த விதிகள் அல்லது ெட்டங்கள் அதைத்தும் ஸ்ரீ அரவிந்தாின் பயாகத்திலிருந்து 

எடுக்கப்பட்ட ெமூகப் பாிணாமத்தின் முப்பத்தி இரண்டு விதிகளின் பிரபயாகத்தின் 

விதளவுகளாகும். 

42. ஒரு எழுத்தாளர் அவரது ஆர்வத்திற்கு அளிக்கும் வடிவபம ஒரு கததக்கருவாகும். 
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43. தைிமைிதன், பிரபஞ்ெம், அதைத்ததயும் கடந்தது ஆகிய மூன்று பாிமாணங்களிலும் 

கதாபாத்திரங்கள் தங்கதளபய விளக்குகின்றை. 

44. ஒவ்சவாரு சபாிய அல்லது ெிறிய நிகழ்வும், முழு கததயின் ெிறப்பாை ெிறிய வடிவமாகும். 

45. எந்தசவாரு கதாபாத்திரம், நிகழ்வு அல்லது நிதலயின் பார்தவயிலிருந்தும் கதததயப் 

புாிந்துசகாள்ளலாம். 

46. எந்த ஒரு ெமரெமும் இன்றி எல்லா விதிகளும் துல்லியமாகவும், பூரணமாகவும் 

பின்பற்றப்பட்டுள்ளை. 

ெமரெம் புாிந்துசகாள்வதில் உள்ளது. 

47. விமர்ெைத்தின் பநர்த்தி புாிதலின் ஆழத்ததப் சபாறுத்தது. 

48. வர்ணதையின் துல்லியம், மதிப்பீட்டின் ஒருங்கிதணப்பின் விதளவாகும். 

49. ஆெிாியர் தைது கதாபாத்திரங்கள் மூலம் தன்தை சவளிப்படுத்திக் சகாள்வததக் காட்டிலும் 

இலக்கிய விமர்ெைம், அவதர அதிக அளவில் சவளிக்சகாணர பவண்டும். 

50. கததபயா அல்லது ஆெிாியபரா சவளிப்படுத்துவததக் காட்டிலும், இலக்கிய விமர்ெைம், 

வாழ்வின் பதடப்புத் திறதை அதிகமாக சவளிக் சகாண்டு வர பவண்டும். 

51. இலக்கிய விமர்ெைம் அதன் பாிணாம வளர்ச்ெியின் உச்ெத்தில், வாெகருக்கும், 

கதாபாத்திரத்திற்கும், மற்றும் ஆெிாியருக்கும், ஆெிாியர் ெிந்தித்ததற்கும் பமலாக, வாழ்விைால் 

ொத்தியமாக்கப்பட்ட பமலும் அதிகமாை பாிணாம பநாக்கங்கதள சவளிப்படுத்தலாம். விமர்ெைம் 

என்பது இலக்கியத் துதறயில், வாழ்வின் ெக்தியுடன், கதத அதமப்பு, கதாபாத்திரங்கள், ஆெிாியர் 

மற்றும் வாழ்வின் வழியாக பாிணமிக்கும் ஆன்மாவின் சூழலில், மைதின் ஆக்கபூர்வமாை ஒரு 

செயல் ஆகும். 

Description of several events in Pride and Prejudice explaining the foregoing principles. 

• All the energy in the story issues out of the vital urges of Mrs. Bennet’s physicality. 

• Bingley and Darcy come there in response to her aspiration mainly – an aspiration to socially rise 

through marriage of her daughters. 

• Jane provides a perfect example of behavior or its power. 

• It is Caroline who hastens the wedding of Darcy with Elizabeth. 

• The essential movement starts with the physical initiative of Lydia and ends in the expansive 

Mental growth of Darcy. 

• Longbourn went to Charlotte in return for her goodwillfor Jane and Lizzy in exchange of Netherfield 

and Pemberley. 

• The central character of the story is not Darcy or Lizzy but her mother, as she alone carried the entire 

energy of this episode. 

• Mary was isolated as she is Mental in a physical atmosphere. 

• Lizzy moved to the centre as her Mind was expressive of the environment. 

• He was attracted to her by her beauty is what Austen tells us. He was more attracted by energy than 

by her beauty. 

• His sarcasm was the result of his inability to be effective externally. 

• Lydia’s wedding was the first as it was she who was in her mother’s emotions and the story desires to 

break the social conventions at the top as well as at the bottom. 

• Collins’ arrival was the physical response to Mrs. Bennet’s physicality. 

• From the beginning it was Darcy who energised her negatively. 

• Bingley’s conscious submission created the dynamism of the subconscious that compelled Darcy to 

reverse, all of which originated from the subconscious decision of Lizzy to marry Darcy at the first 

Assembly. 

பமற்கூறிய சகாள்தககதள விவாிக்கும் ‘Pride and Prejudice’-ன் பல்பவறு நிகழ்வுகள்: 

1. கததயிலுள்ள ெக்தி அதைத்தும் திருமதி சபன்ைட்டின் ேடநிதல உணர்வின் 

உந்துதல்களிலிருந்து சவளிவருபதவயாகும்.  

2. முக்கியமாக, அவளுதடய ஆர்வத்திற்குப் பதிலளிக்கும் வதகயில் டார்ெியும், பிங்கிலியும் அங்கு 

வருகின்றைர். அது அவளுதடய சபண்களின் திருமணத்தின் மூலம் ெமூகாீதியாக உயருவதற்காை 

ஆர்வம் ஆகும். 

3. நடத்தத அல்லது அதன் ெக்தியின் ெிறந்த உதாரணமாக பேன் விளங்குகிறாள். 

4. எலிெசபத்-டார்ெி திருமணத்தத காரலின் துாிதப்படுத்துகிறாள். 
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5. முக்கியமாை இயக்கம் லிடியாவின் ேடநிதல தன்முதைப்பில் சதாடங்கி, டார்ெியின் பரந்த 

மைாீதியாை வளர்ச்ெியில் முடிவதடகிறது. 

6. பேன் மற்றும் எலிெசபத்திடம் ொர்சலட் சகாண்டிருந்த நல்சலண்ணத்தின் காரணமாக அவள் 

லாங்பர்தைப் சபற்றாள். சநதர்பீல்டும், சபம்பர்லியும் அவர்களுக்குக் கிதடத்தை. 

7. கததயின் முக்கிய கதாபாத்திரம் டார்ெிபயா அல்லது எலிெசபத்பதா அல்ல, இந்த நிகழ்வின் முழு 

ெக்திதயயும் தாங்கி நிற்கும் திருமதி சபன்ைட்படயாகும்.  

8. ேடநிதல சூழலில் பமாி மைதாலாைவளாக இருந்ததிைால், அவள் தைித்து இருந்தாள். 

9. எலிெசபத்தின் மைம் சூழதல சவளிப்படுத்துவதாக இருந்ததிைால் அவள் தமயத்தத பநாக்கி 

நகர்ந்தாள்.  

10. அவன் அவளுதடய அழகிைால் ஈர்க்கப்பட்டான் என்று பேன் ஆஸ்டின் கூறுகிறாள். ஆைால் 

அவன் அவளது அழதகவிட அவளுதடய ஆற்றலிைால் அதிகமாக ஈர்க்கப்பட்டான். 

11. சவளியில் திறம்பட இல்லாத காரணத்தின் விதளபவ அவைது பகலிப்பபச்ொகும்.  

12. லிடியா அவளுதடய தாயாாின் உணர்ச்ெிகளில் முதலாவதாக இருந்ததிைால் அவளுதடய 

திருமணம் முதலில் நிகழ்ந்தது, கதத ெமூக மரபுகதள பமபலயும், கீபழயும் தகர்க்க விரும்புகிறது. 

13. திருமதி சபன்ைட்டின் ேடத்தன்தமயின் ேடநிதலப் பதிலாக காலின்ஸ் வருகிறான். 

14. ஆரம்பத்திலிருந்பத அவதள எதிர்மதறயாக வலுவூட்டியது டார்ெிபய ஆகும். 

15. பிங்கிலி தன்னுணர்வுடன் அடிபணிந்தது, ஆழ்மைதின் ஆற்றதல உருவாக்கி டார்ெிதய 

மாறுவதற்கு வற்புறுத்தியது. முதல் ெந்திப்பில் டார்ெிதயத் திருமணம் செய்துசகாள்ள எலிெசபத் 

எடுத்த ஆழ்மை முடிவிலிருந்பத அதைத்தும் எழுந்தை. 

157. “All three being actuated by one spirit.” 

We are used to thinking of people as separate persons. 

Life is like a sheet of water, human bodies extend from one to the other as an unbroken continuous 

existence is not what strikes us. 

A crisis is an intense moment. 

A crowd is a unified existence. 

Intensity of a crisis makes itself felt in all as one event. 

Proximity in a crowd makes all bodies FEEL exactly like the other. 

Families are vital; and there are vital families. And more so there are vital physical villages. 

They all feel alike, speak alike, act alike. 

An outsider finds their various responses unbelievably one as if they are physically together though 

the different responses are at different points of the village. 

Elizabeth answering Mrs. Gardiner about their knowing of Lydia’s preference to Wickham replies in the 

negative saying such an information cannot on a family like ours be thrown away. 

All the members are of one flesh not as if as one flesh. 

This is universal oneness of physical consciousness not beyond the Mind in its universality but below the 

Mind in its vital physical existence. 

This is a biological fact known to all primitive humanity which Sheldrake is at pains to prove to the 

scientific public of the world. Of course his proof will be scientific. 

Lizzy and the Gardiners are mentally developed in the social sense of the word. 

The sensations they feel are not social but biological. 

An amputee feels at the end of his finger cut off itching as real as when the finger was there. 

Before and after the amputation the ‘finger’ is there for the owner. 

It removal by operation is not a reality for the sensation of itching. 

Elizabeth was devoted to Jane as no one else had been. 

Brothers are known to be devoted to each other as they are brothers. 

Brothers are known to be enemies at birth all over the world. 

Mother said the Arabs and Jews are fighting as they were brothers. 

One woman’s instinctive hatred of another woman is biological. 

Elizabeth’s devotion to her sister belongs to the exception. 

Rules are great when they are inexorable. 

Exceptions excel the power of the rules because they prove the opposite. 

Man’s attraction to woman is great. 

His psychological need for her is life giving. 
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Woman’s obedience to Man has been proverbial till late. 

Now it is not as true as it has been. 

Going behind the social appearances, the psychological status reveals several truths. 

The need for woman’s domination by Man is total. 

It is a need expressive of their ultimate union beyond and behind the physical existence in their subtle lives 

of substance. 

It is a spiritual truth that ultimately Man and woman are to fuse one into another forever. 

It is true of the separate Jivatmas, true of Paramatma and Jivatmas. 

Creation is a division of the original unity so that they may reunite, enjoying the delight of reunion. 

Dawn Usha உனஷக்காலம் is celebrated because it restores the light lost during night. 

Light is lost so that dawn may restore it. 

Savitri opens with the eternal dawn which is symbolised by the physical dawn. 

Savitri is a Vision and Symbol of Creation. 

One who translates Savitri in another language is great. 

Maybe it can be translated in its very Spirit of writing. 

The higher Spirit may be of the language or of the Poem. 

Theoretically, a Higher Spirit may be sanctioned to the translator by Him. 

Elizabeth, her aunt, her uncle are of one spirit. 

It is the instinct of family. 

Obviously the Mental development is not of that level. 

Darcy is forging a sense of Unity with her in his Mental emotions. 

He is mentally developed. 

His Mental development is more in the vital than in the Mind. 

In the Mind, it is his mental emotions that are now astir. 

She is Mentally developed for the purposes of thinking. 

The aristocratic Freedom of her father is there to foster her Mental development. 

Cheerfulness in her is mainly a Mental cheerfulness. 

As Darcy’s personality is most developed in his Vital, her own personality is most developed in the 

cheerfulness of her Mind. 

She is a woman, a woman par excellence. 

This Mental cheerfulness is a better foundation for yoga, says Mother. 

Because she is a woman, her Mental cheerfulness is better suited to make another yogic progress 

than she herself doing it. 

She does make a progress to Mind from the Vital. 

It is characteristic of yogic progress. 

The progress he makes is of greater import as it is in the vital aversion. 

He, at least has not retained anything in making the progress. 

She retained her preference to Wickham. 

He wants to change to secure her. 

She wants Pemberley to come to her as she is then at that given moment, though the progress she made 

was earlier. 

A woman’s desire can move Pemberley to her! 

Pemberley is Darcy. 

Darcy symbolises Pemberley. 

She knew at Hunsford there was nothing more with him. 

She knew at Pemberley he would come. 

Again at Lambton, she knew he was totally lost. 

She thinks of ‘his’ coming; he thinks of ‘his’ reaching her. 

“மூவரும் ஒபர ஆர்வத்தால் உந்தப்பட்டைர்.” 

நாம் மைிதர்கதள தைித்தைி நபர்களாகக் கருதுகிபறாம். 

வாழ்க்தக ஒரு நீர்ப்பரப்தபப் பபான்றது. மைித உடல்கள் ஒரு விடுபடாத சதாடர்ந்த வாழ்வாக 

ஒன்றிலிருந்து மற்சறான்றுக்கு நீட்டிக்கப்படுவது நமக்குத் சதாிவதில்தல. 

ஒரு சநருக்கடி ஒரு தீவிரமாை தருணமாகும். 
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ஒரு கூட்டம் இதணந்து இருப்பதாகும். 

ஒரு சநருக்கடியின் தீவிரம் ஒபர நிகழ்வாக எல்லாவற்றிலும் தன்தை உணரதவக்கிறது. 

ஒரு கூட்டத்தில், அருகாதம எல்லா உடல்களும் மற்றததப் பபாலபவ இருப்பதாக உணர 

தவக்கிறது. 

குடும்பங்கள் முக்கியம்; உணர்வுாீதியாை குடும்பங்கள் உள்ளை. பமலும் உணர்வுாீதியாை 

ேடநிதல கிராமங்களும் உள்ளை. 

அவர்கள் யாவரும் ஒபர மாதிாியாக உணருவர், பபசுவர், செயல்படுவர். 

அவர்களது பல்பவறு பதில்கள் அதைத்தும் சவவ்பவறு இடத்திலிருந்து சவவ்பவறு விதமாக 

இருந்தாலும், அவர்கள் யாவரும் ஒபர இடத்தில் இருப்பது பபால் அவர்களது பல்பவறு பதில்கள் 

நம்பமுடியாத வதகயில் ஒன்றாகபவ இருப்பதத அந்தக் கிராமத்திற்கு சவளிபய இருப்பவர்கள் 

காண்கின்றைர். 

விக்காதம லிடியா விரும்புவததப் பற்றி அறிந்திருக்கும் கார்டிைர் தம்பதியிைருக்கு, இத்ததகய 

ஒரு தகவதல நம் பபான்ற ஒரு குடும்பத்தில் புறக்கணிக்க முடியாது என்று எலிெசபத் 

எதிர்மதறயாக பதில் அளிக்கிறாள். 

எல்லா அங்கத்திைர்களும் ஓர் உடல் என்றில்லாமல், ஓர் உயிர் பபால் உள்ளைர் 

இது, அதன் உலகளாவிய நிதலயில் மைதிற்கு அப்பால் அல்ல, ஆைால் மைதிற்குக் கீபழ உள்ள 

ேட ேீவியத்தின் உலகளாவிய ஒற்றுதம ஆகும். 

இது ஆதிகால மைிதகுலம் அறிந்த ஒரு உயிாியல் உண்தமயாகும். விஞ்ஞாைாீதியாை உலக 

மக்களுக்கு இததை நிரூபிக்க Sheldrake சபரும் முயற்ெி எடுத்தார். அவரது நிரூபணம் நிச்ெயமாக 

விஞ்ஞாைாீதியாக இருக்கும். 

எலிெசபத்தும், கார்டிைர் தம்பதிகளும் ெமூக உணர்வின் அர்த்தத்தில் மைதால் 

வளர்ெியதடந்தவர்கள் ஆவர். 

அவர்கள் உணரும் நுண்ணுணர்வுகள் ெமூகாீதியாைதவ அல்ல, உயிாியல்ாீதியாைது. 

ஒருவரது தகவிரல் துண்டித்து எடுக்கப்பட்ட பின்பும் அது இருந்தபபாது அாித்தது பபான்றசதாரு 

அாிப்தப உணர்வார். 

துண்டித்து எடுக்கப்பட்டதற்கு முன்பும் பின்பும் அந்த விரல் அவருக்கு அங்கு இருக்கிறது. 

அாிப்பின் உணர்வுக்கு அறுதவ ெிகிச்தெ மூலம் விரல் எடுக்கப்பட்டது ஒரு உண்தம நிதலயாக 

இருப்பதில்தல. 

பேைிடம் பவறு எவரும் இல்லாத அளவிற்கு எலிெசபத் மிகவும் காிெைத்துடன் இருந்தாள்.  

ெபகாதரர்கள் ெபகாதரர்களாக இருப்பதால் ஒருவாிடம் ஒருவர் அக்கதறயுடன் இருப்பர். 

உலகம் முழுவதிலும் ெபகாதரர்கள் பிறக்கும்சபாழுது பதகவர்களாக இருப்பர். 

அபரபியர்களும் யூதர்களும் ெபகாதரர்களாக இருந்ததால், அவர்கள் ெண்தடயிட்டுக்சகாள்வதாக 

அன்தை கூறியுள்ளார். 

ஒரு சபண்ணுக்கு மற்சறாரு சபண் மீதிருக்கும் உள்ளுணர்வாை சவறுப்பு, உயிாியல்ாீதியாைது. 

எலிெசபத் அவளுதடய ெபகாதாியின் மீது சகாண்டிருந்த பாெம் விதிவிலக்காைது. 

தவிர்க்க முடியாததவயாக இருக்கும்சபாழுது விதிகள் மிகச் ெிறப்பாைதவ. 

விதிவிலக்குகள் விதிகளுக்கு எதிராைதவகளாக இருப்பதால் அதவ விதிகளின் ெக்திதய 

விஞ்சுகின்றை. 

ஒரு சபண்ணின் மீதிருக்கும் ஆணின் ஈர்ப்பு மிக உயர்ந்தது. 

அவனுக்கு அவளுதடய உளவியல் பததவ மிக முக்கியமாைது. 

ஆணுக்குப் சபண் அடிபணிவது இந்நாள்வதர வழக்கமாை ஒன்றாக உள்ளது. 

முன்பு பபால் இப்சபாழுது இது அவ்வளவு உண்தமயாக இல்தல. 

ெமூகத் பதாற்றங்களுக்குப் பின்ைால் செல்லும்சபாழுது, உளாீதியாை நிதல பல்பவறு 

உண்தமகதள சவளிப்படுத்துகிறது. 

சபண் மீதாை ஆணின் ஆதிக்கத்தின் பததவ முழுதமயாைது. 

இது அவர்களது சூட்சும வாழ்வில், ேடநிதல வாழ்வுக்கு அப்பாலும் பின்ைாலும் உள்ள 

அவர்களது முடிவாை ஐக்கியத்தத சவளிப்படுத்தும் ஒரு பததவயாகும். 

இறுதியில் ஆணும் சபண்ணும் நிரந்தரமாக ஒருவருடன் ஒருவர் இதணய பவண்டும் என்ற ஒரு 

ஆன்மீக உண்தமயாகும். 

இது, தைி ேீவாத்மாக்களுக்கும், பரமாத்மாவுக்கும் மற்றும் ேீவாத்மாவுக்கும் உண்தமயாகும். 

பதடப்பு என்பது அதவ மீண்டும் இதணந்து, ஒன்றிதணவதன் ெந்பதாஷத்தத 

அனுபவிப்பதற்காக ஆரம்ப ஒற்றுதமயின் ஒரு பிாிவிதையாகும். 

இரவில் இழந்த ஒளிதய உஷத் காலம் மீட்சடடுப்பதால் அது சகாண்டாடப்படுகிறது. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

477 

 

விடியதல மீட்சடடுப்பதற்காக ஒளி இழக்கப்படுகிறது. 

‘ொவித்ாி’ நிதலயாை விடியலுடன் சதாடங்குகிறது, இது ேடநிதல விடியதலக் குறிப்பதாகும். 

‘ொவித்ாி’ பதடப்பின் பார்தவ மற்றும் அதடயாளம் ஆகும். 

‘ொவித்ாி’தய பவசறாரு சமாழியில் சமாழி சபயர்ப்பவர் மிக உயர்ந்தவர். 

அது எழுதப்பட்டுள்ள ேீவபைாடு அதத சமாழிசபயர்க்கலாம். 

அந்த உயாிய ேீவன் சமாழியுதடயதாக இருக்கலாம், அல்லது கவிததயுதடயதாக இருக்கலாம். 

தத்துவாீதியாக, பகவாைால் சமாழிசபயர்ப்பாளருக்கு ஒரு உயர்ந்த ேீவன் அளிக்கப்படலாம். 

எலிெசபத், அவளுதடய மாமா, அத்தத ஆகிபயார் ஒபர ேீவதைச் ொர்ந்தவர்கள். 

இது குடும்பத்தின் உள்ளுணர்வாகும். 

ஆைால் அவர்களது மை வளர்ச்ெி அந்த அளவிற்கு இல்தல. 

டார்ெி தைது மை உணர்ச்ெிகளில் அவளுடன் ஒரு ஒற்றுதம உணர்தவ உருவாக்குகிறான். 

அவன் மை வளர்ச்ெி சபற்றவன். 

அவைது மை வளர்ச்ெி மைதில் இருப்பததவிட உணர்வில் அதிகம் உள்ளது. 

மைதில், இப்சபாழுது துடிப்புடன் இருப்பது அவைது மைதின் உணர்ச்ெிகபளயாகும். 

ெிந்ததை செய்வதற்கு அவள் மைாீதியாக வளர்ந்தவள். 

அவளுதடய தந்ததயின் உயர்குடிச் சுதந்திரம் அவளுதடய மை வளர்ச்ெிக்காக உள்ளது. 

அவளுதடய கலகலப்பாை சுபாவம் முக்கியமாக மைதின் உற்ொகமாகும். 

டார்ெியின் ஆளுதம அவனுதடய உணர்வுகளில் அதிக அளவு வளர்ச்ெி அதடந்துள்ளது பபால 

அவளுதடய ஆளுதம அவளுதடய மைதின் உற்ொகத்தில் அதிக அளவு வளர்ச்ெி அதடந்துள்ளது. 

அவள் ஒரு சபண், மிகச் ெிறந்த ஒரு சபண். 

இந்த மைதின் உற்ொகம் பயாகத்திற்கு ெிறந்த அடித்தளமாகும் என்று அன்தை கூறுகிறார். 

அவள் ஒரு சபண்ணாக இருப்பதால், அவளாகபவ செய்வதற்கும் பமலாக இன்னுசமாரு பயாக 

முன்பைற்றத்தத அதடய அவளுதடய மைதின் உற்ொகம் பமலும் சபாருத்தமாக இருக்கும். 

உணர்விலிருந்து மைதிற்கு அவள் முன்பைறுகிறாள். 

இது பயாக முன்பைற்றத்தின் ெிறப்பியல்பாகும். 

அவைது முன்பைற்றம் உணர்வின் சவறுப்பில் இருப்பதால் அது பமலும் முக்கியமாைதாக 

இருக்கிறது.  

அவன் முன்பைற்றம் அதடயும்சபாழுது எததயும் தக்க தவத்துக்சகாள்ளவில்தல. 

அவள் விக்காம் மீதிருந்த விருப்பத்ததத் தக்க தவத்துக் சகாண்டாள். 

அவதள அதடவதற்காக டார்ெி மாற விரும்புகிறான். 

எலிெசபத் அதடந்த முன்பைற்றம் முன்ைர் சபற்றதாக இருந்தாலும், அத்தருணத்தில் அவள் 

இருக்கும் நிதலயில் சபம்பர்லி தைக்குக் கிதடக்க பவண்டும் என்று விரும்புகிறாள். 

ஒரு சபண்ணின் ஆதெ சபம்பர்லிதய அவளுக்கு வழங்க முடியும். 

சபம்பர்லிதான் டார்ெி. 

டார்ெி சபம்பர்லிதயக் குறிக்கிறான். 

அவனுடன் இைி எதுவும் இல்தல என்று அவளுக்கு ஹன்ஸ்பபார்டில் சதாியும். 

அவன் வருவான் என்று அவளுக்குப் சபம்பர்லியில் சதாிந்திருந்தது. 

மீண்டும் லாம்ப்டைில் அவன் முற்றிலுமாக இழக்கப்பட்டுவிட்டான் என்று அவளுக்குத் சதாிந்தது. 

அவன் வருவததப் பற்றி அவள் நிதைக்கிறாள், தான் அவதள அதடய நிதைப்பததப்பற்றி 

அவன் நிதைக்கிறான். 

158. “Everything relating to their journey was speedily settled.” 

Man possesses a subconscious efficiency that remains intact even in such crises. 

Society for its growth acquires skills, capacities as manners and behavior up to Individuality. 

Society’s first acquisition is subconscious. 

It compels Man to implicitly obey itself thereby honouring it. 

Beyond that when he consciously acquires it, the whole society of the world endorses him. 

The Process is subconscious and conscious in the society and later in the Individual. 

Initially Man acquires it by submitting to the society. 

At later stages of Personality and Individuality he acquires it by freeing himself from the society as a child 

submits and liberates itself to the parent. 

In submission the society pours its power into Man. 

In liberation it offers its impersonal powers to be used by him. 

The growth of Man in the society is parallel to the growth of the Individual in the Universe. 
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Universe is the meeting point of the infinite and the finite; impersonality and personality; the universe and 

the Individual.  

To trace such development in the relations between Society and the Individual,  

it is best to be comprehensive as the progress is seen in many expressions as energy, personal human 

endowment; the planes of existence; as expressions of organisation.  

To extend this enquiry to all facets of the Society is the study. 

Beyond these present four lines to extend it to communications from there to transport and seize them as 

developments of organisation is to complete the study. 

One more level is there. It is the development of consciousness which is primarily covered by the scale of 

Physical, vital, Mental, spiritual, supramental. Of course it can be traced from conflict to harmony starting 

it from contradictions. 

The fact that their journey is speedily settled shows how organised they are at that level. 

Life, as we see, is the life of society. 

At Meryton that society is the stable English village. 

We see gossip about Jane leaving Netherfield quickly reaches everywhere. 

For the local population to be interested in such trivial news means life otherwise is stable and 

secure. 

A Man reporting huge loss, though negative, announces his having that much to lose. 

The Gardiners and Elizabeth are, at that level, organised which means supply of material needed there is 

abundant. 

Money lenders, neighbours, colleagues during the process of lending substantial Money, instinctively 

know the level of income of the borrower. 

Mountbatten on the first day of his visit to India began interviewing Indian leaders. His first question 

was, “Tell me all about you.” 

One who replies to that question reveals the essence of his personality. 

Only Jinnah protested, perhaps he was against revealing his personality. Society is organised at so many 

levels in so many ways and those families that share such an organisation can restore any loss. 

A crisis as elopement is a point of transition which means it opens their life at all points. 

Periods of transition are periods when the talented low can readily find himself enriched high. 

This is a family with the potential of unutilised aristocratic freedom converted at the point of Lizzy into 

resilient cheerfulness. 

Cheerfulness and that too which can restore itself when disturbed is buoyant endowed with potentially 

creative energy. 

That gets released and organises itself by the unquestionable values of honour and rationality. 

Elopement is the social mechanism that widens the amplitude of accomplishment by extending the existing 

possibilities negatively. 

For the reader the phrase “their details of journey are speedily settled” tells the next step in the movement. 

For one whose knowledge of social organisation is complete, it tells him how organised all of them are in 

that detail of life. 

For a family to move into education of finer type for their kids, a new organisation is called for. 

Such an organisation is not guaranteed before one generation is over. 

Presently in India the first requirement for that is the double income of the family. 

Note only the educated mother will come forward to undergo the rigours of educating the child. 

A child attending the kindergarten organises all the other movements of the family. 

In Madras the most tense moments in a house are between 6 A.M. and 9 A.M. as in one bathroom more 

than three or four have to bathe, food for all for breakfast and lunch must be cooked, all must catch the 

assigned transport. 

Here we note the significance of life forces adjusting to each other ⎯ the punctuality of the bus with the 

payment of the fees. 

It is the subtle organisation below the physical organisation that is imperative. 

Consider all the strands of the physical organisation none of which is fixed in relation to another. 

Consider all the subtle organisations similarly. 

From this point of view it is a great wonder England or Europe has organised their lives so well ⎯ No 
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train is one minute late, every French garden is a beauty, punctuality is an article of faith. 

Still Sri Aurobindo says a child can upset it as the spiritual foundation is not there. 

Where there is that foundation we do not see queues, self-respect, truth speaking, reliability, filthy towns, 

etc.,  

Imagine in the wider scheme of things the latter is a stronger and better organisation than the former. 

“அவர்களுதடய பிரயாணத்ததக் குறித்த அதைத்தும் விதரவில் தீர்மாைிக்கப்பட்டை.” 

இதுபபான்ற சநருக்கடிகளிலும்கூட சதாடர்ந்திருக்கும் ஒரு ஆழ்மைத் திறதை மைிதன் 

சகாண்டிருக்கிறான். 

ெமூகம் தைது வளர்ச்ெிக்காக திறன்கதளயும், ஆற்றல்கதளயும், தைித்துவம்வதர பழக்க 

வழக்கங்களாகவும் நடத்ததயாகவும் சபற்றுக்சகாள்கிறது.  

ெமூகம் முதலில் சபற்றது ஆழ்மை உணர்வு. 

மைிததை அது மதறமுகமாக தைக்குக் கீழ்ப்படிய வற்புறுத்தி, அதன் மூலம் அதத 

சகௌரவப்படுத்துகிறது. 

அததைத் தாண்டி அவன் அறிந்பத அததப் சபறும்சபாழுது, உலகத்தின் ெமூகம் முழுவதும் 

அவதை ஆதாிக்கிறது. 

செயல்முதற, ெமூகத்திலும் ஆழ்மைதிலும் பின்ைர் தைிமைிதைிடமும் தன்ைிதைவுடனும் 

இருக்கிறது. 

ஆரம்பத்தில் மைிதன் ெமூகத்திற்குப் பணிவதன் மூலம் இததப் சபற்றுக்சகாள்கிறான். 

ஆளுதம மற்றும் தைித்துவத்தின் பிந்ததய கட்டங்களில், ஒரு குழந்தத சபற்பறாருக்குப் பணிந்து 

தன்தை உட்படுத்திக் சகாள்வதுபபால், ெமூகத்திலிருந்து தன்தை விடுவித்துக் சகாள்வதன் மூலம் 

அவன் அததப் சபற்றுக்சகாள்கிறான். 

பணிதலில், ெமூகம் மைிதைின் மீது தைது அதிகாரத்ததப் சபாழிகிறது. 

விடுததலயில், அதன் சபாதுவாை அதிகாரங்கதள அவன் பயன்படுத்திக்சகாள்வதற்காக அது 

வழங்குகிறது. 

ெமூகத்தில் மைிதைது வளர்ச்ெி பிரபஞ்ெத்தில் தைி மைிதைது வளர்ச்ெிக்கு இதணயாைது. 

சபாியது – ெிறியது, சபாதுத்தன்தம – தைித்தன்தம, பிரபஞ்ெம் - தைிமைிதன் ஆகியதவ 

ெந்திக்கும் இடபம பிரபஞ்ெமாகும். 

ெமூகம் மற்றும் தைி நபருக்கு இதடபய இருக்கும் உறவில் இத்ததகய வளர்ச்ெிதயக் கண்டறிய, 

அதைத்ததயும் உள்ளடக்கியதாக இருப்பது ெிறந்தது, ஏசைைில் ெக்தி, தைிப்பட்ட மைித வளம், 

வாழ்வின் நிதலகள், ஒழுங்கதமப்பின் சவளிப்பாடுகள் ஆகிய பல சவளிப்பாடுகளாக 

முன்பைற்றம் காணப்படுகிறது. 

ெமூகத்தின் எல்லா அம்ெங்களுக்கும் இந்த விொரதணதய விாிவுபடுத்துவபத ஆய்வாகும்.  

தற்பபாததய இந்த நான்கு வழிகதளத்தாண்டி, தகவல் சதாடர்புகளுக்கும் அங்கிருந்து 

பபாக்குவரத்துக்கும் இதத விாிவுபடுத்தி, அவற்தற அதமப்பின் முன்பைற்றங்களாக 

ஏற்றுக்சகாள்வபத ஆய்தவப் பூர்த்தி செய்வதாகும். 

பமலும் ஒரு நிதல உள்ளது. அடிப்பதடயில் ேடம், உணர்வு, மைம், ெத்திய ேீவியம் ஆகியவற்றின் 

அளவுகளால் ஆை இது ேீவியத்தின் வளர்ச்ெியாகும். முரண்பாடுகளிலிருந்து ஆரம்பித்து 

ெச்ெரவிலிருந்து சுமுகம்வதர அதத நிச்ெயமாகக் கண்டறியலாம். 

அவர்களின் பிரயாணம் விதரவாகத் தீர்மாைிக்கப்படுவது, அவர்கள் அந்த நிதலயில் எவ்வளவு 

ெிறப்பாக ஒழுங்கதமப்பட்டுள்ளைர் என்பததக் காண்பிக்கின்றது.  

நாம் காண்பதுபபால் வாழ்க்தக ெமூகத்தின் வாழ்வாகும். 

சமாிடைில் அந்தச் ெமூகம் நிதலயாை ஆங்கிபலய கிராமமாகும். 

பேன் சநதர்பீல்தட விட்டுச் செல்வது, வம்புப் பபச்ொக எங்கும் விதரவாகப் பரவுவதத நாம் 

காண்கிபறாம். 

இது பபான்ற அற்ப செய்திகளில் உள்ளூர் மக்கள் ஆர்வம் காட்டுவது, வாழ்க்தக அங்கு 

நிதலயாகவும், பாதுகாப்பாகவும் இருப்பதத உணர்த்துகிறது. 

சபாிய இழப்பு ஏற்பட்டததத் சதாிவிக்கும் ஒரு மைிதன் , அது எதிர்மதறயாக இருப்பினும், இழக்க 

தன்ைிடம் அந்த அளவிற்கு இருக்கிறது என்பதத சவளிப்படுத்துகிறான். 

கார்டிைர் தம்பதிகளும், எலிெசபத்தும் அந்த நிதலயில் முதறயாக இருப்பது, பததவயாைதவ 

அங்கு அபாிமிதமாக இருப்பததக் குறிக்கிறது.  

கடன் சகாடுப்பவர்கள், அண்தட வீட்டிைர், உடன் பணி புாிபவர்கள் ஆகிபயார் கணிெமாை 

பணத்ததக் கடைாக அளிக்கும்சபாழுது கடன் வாங்குபவரது வருமாைத்ததப்பற்றி இயல்பாகபவ 

அறிவர். 
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இந்தியாவுக்கு வந்த முதல் நாளன்று மவுண்ட்பபட்டன் இந்தியத் ததலவர்கதளப் பபட்டி எடுக்கத் 

சதாடங்கிைார். அவரது முதல் பகள்வி, “ உங்கதளப் பற்றி எல்லாம் சொல்லுங்கள்.” 

அந்த பகள்விக்குப் பதில் அளிப்பவர் தைது ஆளுதமயின் ொரத்தத சவளிப்படுத்துவார். 

ேின்ைா மட்டுபம இதத எதிர்த்தார், ஒருபவதள அவருக்கு தைது ஆளுதமதய சவளிப்படுத்த 

விருப்பமில்தல பபாலும். ெமூகம் பல நிதலகளில் பல வழிகளில் முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, 

இத்ததகய ஒழுங்கதமப்தபக் சகாண்ட குடும்பங்கள் எந்த ஒரு இழப்தபயும் மீட்சடடுப்பர். 

ஓடிப்பபாவது பபான்றசதாரு சநருக்கடி மாற்றம் நிகழும் ஒரு இடமாகும், இது அவர்களது 

வாழ்வில் அதைத்து வாய்ப்புகதளயும் அளிக்கிறது. 

மாற்றம் ஏற்படும் காலங்கள், திறதமயில் குதறந்தவர்கள் தாங்கள் உடைடியாக வளமாை உயர்ந்த 

இடத்தத அதடவததக் காணும் காலங்களாகும். 

இக்குடும்பம் பயன்படுத்தப்படாத பிரபுத்துவ சுதந்திரத்தின் ஆற்றதலக் சகாண்டது, 

எலிெசபத்திடம் இது சநகிழும் கலகலப்பாக மாறியது.  

கலகலப்பாை சுபாவம், அதுவும் அது பாதிக்கப்படும்சபாழுது தன்தை மீட்சடடுக்கும் திறதைக் 

சகாண்டிருக்கும்பபாது, பதடக்கும் ெக்திதயக் சகாண்டதாக உள்ளது.  

மாியாதத மற்றும் பகுத்தறிவின் பகள்விக்பக இடமில்லாத பண்புகளால் அது விடுவிக்கப்பட்டு 

தன்தை முதறப்படுத்திக்சகாள்கிறது.  

தற்சபாழுதுள்ள ொத்தியங்கதள எதிர்மதறயாக விாிவாக்குதன் மூலம் ொததையின் வீச்தெ 

விாிவுபடுத்தும் ெமூக இயங்கு முதறபய ஓடிப்பபாவது ஆகும்.  

“பிரயாணத்தின் விவரங்கள் விதரவாகத் தீர்மாைிக்கப்பட்டை” என்ற சொற்சறாடர் வாெகருக்கு 

அடுத்த கட்டத்தின் நிதலதயக் கூறுகிறது. 

அறிவின் ெமூகாீதியாை முதறப்படுத்தல் முழுதமயாக உள்ள ஒருவருக்கு, அந்த வாழ்வின் 

விவரங்களில் எவ்வாறு அதைவரும் முதறப்படுத்தப்பட்டு உள்ளைர் என்பததத் சதாிவிக்கிறது. 

ஒரு குடும்பம் தங்களது குழந்ததகளுக்கு பமலும் ெிறந்த கல்விதய அளிக்க பவண்டும் எைில், ஒரு 

புதிய ஒழுங்கதமப்பு பததவ. 

ஒரு ததலமுதறயில் இத்ததகய ஒழுங்கதமப்பு ொத்தியம் இல்தல. 

தற்சபாழுது இந்தியாவில் அதற்காை முதல் பததவ குடும்பத்தின் இரட்தட வருமாைம் ஆகும். 

படிப்பறிவுள்ள தாயாபர குழந்ததக்குக் கல்வி அளிக்கும் கடுதமயாை முயற்ெிகதள பமற்சகாள்ள 

முன் வருவாள். 

மழதலயர் பள்ளியில் படிக்கும் குழந்தத குடும்பத்தின் மற்ற எல்லா இயக்கங்கதளயும் 

முதறப்படுத்துகிறது.  

சென்தையில், காதல ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வதர ஒரு வீட்டின் மிகவும் அழுத்தம் தரும் 

பநரமாகும், ஏசைைில் ஒரு குளியலதறயில் அதைவரும் குளித்தாக பவண்டும், அதைவருக்கும் 

காதல மற்றும் மதிய உணவு ெதமத்து முடிக்கப்பட பவண்டும், அவரவர்கள் தத்தம் 

பபாக்குவரத்திதைப் பிடித்து தத்தம் இடங்கதளச் சென்றதடய பவண்டும். 

இங்கு நாம் வாழ்வின் ெக்திகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணக்கமாக இருப்பதன் முக்கியத்துவத்ததக் 

காண்கிபறாம் - வாகைத்தின் பநரந்தவறாதமயும் அதற்காை கட்டணம் செலுத்துவதும். 

இது தவிர்க்க முடியாத ேடநிதல அதமப்பிற்குக் கீபழ இருக்கும் சூட்சும அதமப்பாகும். 

ஒன்பறாசடான்று சதாடர்பில் இல்லாத ேடநிதல அதமப்பின் எல்லா இதழகதளயும் நிதைத்துப் 

பார்க்கலாம். 

இபதபபால எல்லா சூட்சும அதமப்புகதளயும் நிதைத்துப் பார்க்கலாம். 

இந்தக் கண்பணாட்டத்தில் இங்கிலாந்து அல்லது ஐபராப்பா அவர்களது வாழ்க்தகதய மிகச் 

ெிறப்பாக முதறப்படுத்தியிருப்பது ஒரு சபாிய ஆச்ொியமாகும். எந்த ஒரு ரயிலும் ஒரு நிமிடம் கூட 

தாமதமாவதில்தல, ஒவ்சவாரு பிசரஞ்சுப் பூங்காவும் அழகு வாய்ந்ததாக இருக்கும். 

பநரந்தவறாதம நம்பிக்தகயின் ஒரு அம்ெமாகும். 

இருப்பினும், அங்கு ஆன்மீக அடித்தளம் இல்லாத காரணத்தால் ஒரு குழந்ததயால்கூட இந்த 

அதமப்புகளுக்குப் பாதிப்தப உண்டாக்க முடியும் என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

அந்த அடித்தளம் இருக்கும் இடத்தில் நாம் நீண்ட வாிதெகள், சுய மாியாதத, உண்தம பபசுவது, 

நம்பகத்தன்தம, அசுத்தமாை நகரங்கள் பபான்றவற்தறக் காண்பதில்தல.  

பமலும் பரந்த விஷயங்களில் பிந்ததயது முந்ததயததவிட வலிதமயாைதாகவும், பமலும் 

ெிறப்பாகவும் இருப்பததக் கற்பதை செய்யலாம். 

159. “They were to be off as soon as possible.” 

This phrase, apart from their social and personal organisation, tells us about their psychological 

organisation. 
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Social organisation must be saturated for the psychological organisation to be born. 

It is true of the spiritual organisation that comes next. 

The conceptions of organisation, saturation are significant as well as pregnant. 

Consider a game which is played as an organisation of the team members. 

Originally it is an organisation in conception. 

Though tenuous and minimal, as ORGANISATION a game is very very significant in conception. 

Going into its significance of enjoyment as a conception, it opens up endless successive layers of thought 

that conceives of an activity which generates enjoyment. 

If done by a single individual, his is an original genius. 

To find one capable of such an inkling is the labour of Tesla foundation. 

To exercise the Mind on the inception of each such conception such as a game, a recipe, a dress, a tune, or 

a word, one must be endowed with the original impulse of genius. 

A perceptive Genius capable of earlier conception as well as later sensation does know that every 

living member of the Species is endowed with at least one such impulse of genius. 

Organisation is that which accomplishes in a few days by a dozen Men a Himalayan work demanding a 

few thousand people for a long number of years. 

First of all, the few thousand people cannot coordinate with each other. 

Next, they all can work only in the physical plane. 

An organisation by its conception takes the work to the mental plane thus abridging thousands of years 

into one or two years or months. 

As physical work is eliminated and elevated, energy is abridged by a few thousand times. 

Man understanding to work together reverses his ego, a labour of eons. 

Coordination in conception has this much. 

Coordination in movement which is the signal characteristic of organisation moves Time to its own subtle 

dimension which in terms of time for accomplishment is incalculable, as the Internet’s access to New York 

Library. 

Such a coordination is thought elevated to action in moving Time. 

It is not possible to calculate the gain in terms of energy or Time much less in money. 

But it can be indicated. 

An email now, earlier a telegram and prior to it a letter can travel across the world in a short time. 

Imagine if the work accomplished by it now was to be done before ships were invented. 

Telegram is material. We don’t think of it. Email is less material, far more subtle, psychological. It is 

psychological in the sense that creation of email is mainly a mental work. 

These changes occur in the society and in our lives unconsciously.  

The Academy’s recent work has outstripped its achievements since its inception. 

But the knowledge and skill at our disposal Now, can give us an organisation that will accomplish 

last year’s work in one day. I refrain from saying one hour lest it raise skepticism. Well, you can plan a 

work, and at the end of planning you will see that if you accomplish it in one decade it will be to your 

credit. Then conceive of different levels of organisations and go on improving it till you exhaust your 

resources. I won’t be surprised if you find the work completed by that time. Man’s selfishness, 

smallness, ego, possessiveness stand in the way. Agnes speaking preposterously about Referendum is her 

offering to do it with greater resources in shorter time. 

Consciousness is an organisation of awareness and knowledge. 

Organisation is a process of becoming conscious of one’s capacity for accomplishment. 

The relationship between consciousness and organisation is that of knowledge maturing into a 

capacity for accomplishment. 

Knowledge leads to power which in turn leads to greater knowledge of accomplishment. 

Freedom is the law of infinite existence. 

As consciousness is related to organisation, freedom is related to infinity. 

Freedom is the condition in which infinity emerges. 

Health and organisation relate to in the process of generation of strength. 

Health is an organisation of well-being of the physical body. 

Evolution of the physical to Mental and vital employs an organisation of physical strength maturing into 
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subtle strength. 

Hence more subtle, more powerful. 

The subtle retains its tangibility whereas the occult loses its visibility and the causal loses its palpable and 

tangible sense. 

Evolution of thought is through Silence. 

Evolution of substance is through subtlety and causality. 

Energy organises readily into existence. 

A structure organises force into power. 

An opinion organises mental force into attitude. 

An attitude is spread all over the being as its own aspiration that is the motive of the being. 

Movement organises into force or power by direction. 

The thought of love organises sensation into a thrilling JOY. 

Joy is emotion organised into pleasantness. 

Life moves, directs, organises, produces, makes available for endless use. 

Life is energy for the use of enjoyment. 

Energy enlivens life, even Matter. 

Energy can move or be at rest. 

“சவகு விதரவில் அவர்கள் புறப்படுவதாக இருந்தைர்.” 

இந்தச் சொற்சறாடர், அவர்களது ெமூக மற்றும் தைிப்பட்ட அதமப்பிதைத் தவிர, அவர்களது 

உளாீதியாை ஒழுங்கதமப்தபப் பற்றி நமக்குக் கூறுகிறது. 

உளாீதியாை அதமப்பு உருவாவதற்கு ெமூகாீதியாை அதமப்பு செறிவதடய பவண்டும். 

அடுத்து வரும் ஆன்மீக அதமப்பிற்கும் இது உண்தம. 

ஒழுங்கதமப்பு, செறிவு ஆகிய கருத்துகள் குறிப்பிடத்தக்கதவ மற்றும் நிதறவாைதவ. 

குழு உறுப்பிைர்களின் அதமப்பாக விதளயாடப்படும் ஒரு ஆட்டத்தத எண்ணிப் பார்க்கலாம். 

முதலில் இது கருத்தாக்கத்தில் ஒரு ஒழுங்கதமப்பாகும். 

வலுவற்றதாகவும், குதறந்தபட்ெமாகவும் இருப்பினும், அதமப்பு எனும் முதறயில் ஒரு 

விதளயாட்டு கருத்தாக்கத்தில் மிக மிக முக்கியமாைது. 

ஒரு கருத்தாக, அதன் ெந்பதாஷத்தின் முக்கியத்துவத்தத எண்ணிப் பார்ப்பது, ெந்பதாஷத்தத 

உற்பத்தி செய்யும் ஒரு செயற்பாட்தட எண்ணிப்பார்க்கும் எண்ணங்களின் முடிவில்லா 

அடுத்தடுத்த அடுக்குகதள சவளிப்படுத்துகிறது. 

தைிப்பட்ட நபர் ஒருவர் இததச் செய்தால் அவர் ஒரு அெல் பமதத ஆவார். 

அத்ததகய குறிப்தப அளிக்கும் ஒருவதரக் கண்டுபிடிப்பது சடஸ்லா அறக்கட்டதளயின் 

உதழப்பாகும். 

ஒரு விதளயாட்டு, உணவு தயாாிக்கும் ஒரு முதற, ஒரு உதட, ஒரு இதெ, அல்லது ஒரு சொல் 

பபான்ற ஒவ்சவாரு கருத்தாக்கத்தின் சதாடக்கத்தின் மீது மைததச் செலுத்த, பமததயின் அெல் 

உந்துததல ஒருவர் திறைாகக் சகாண்டிருக்க பவண்டும்.  

ஆரம்ப கருத்து மற்றும் பிந்ததய உணர்தவயும் பகுத்தறியும் திறன்சகாண்ட ஒரு  பமதத, வாழும் 

உயிாிைத்தின் ஒவ்சவாரு ேீவனும் குதறந்தபட்ெமாக பமததமயின் இத்ததகய ஒரு உந்துததலக் 

சகாண்டிருப்பதத அறிவார்.  

ஆயிரம் பபர்கள் பல வருடங்களாகச் செய்து முடிக்க பவண்டிய பவதலதய ெில நாட்களிபலபய 

பத்து பன்ைிசரண்டு பபர்கதளக் சகாண்டு முடிப்பபத ஒரு அதமப்பாகும். 

முதலாவதாக, ெில ஆயிரம் பபர்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் ஒன்றிதணய முடியாது. 

அடுத்து, அவர்களால் ேடநிதலயில் மட்டுபம பவதல செய்ய முடியும். 

ஒரு அதமப்பு அதன் கருத்தாக்கத்தின் மூலம் பவதலதய மைதின் நிதலக்கு எடுத்துச் சென்று, பல 

ஆயிரம் வருடங்கதள ஒன்று அல்லது இரண்டு வருடங்களாகபவா அல்லது மாதங்களாகபவா 

சுருக்குகிறது. 

உடல் உதழப்பு நீக்கப்படுவதாலும் உயர்த்தப்படுவதாலும் ெக்தி ெில ஆயிரம் மடங்கு 

சுருக்கப்படுகிறது.  

ஒன்றாக இதணந்து பவதல செய்ய பவண்டும் என்பததப் புாிந்துசகாள்ளும் மைிதன் அவைது 

அகந்தததய அகற்றுகிறான், பல்லாயிரக்கணக்காை ஆண்டுகளின் உதழப்பு சுருக்கப்படுகிறது. 

கருத்தாக்கத்தில் ஒன்றிதணப்பு இததைப் பபான்றது. 
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நியூயார்க்கில் உள்ள நூலகத்திற்கு இதணயதளத்தின் பயதைப் பபால, ஒரு அதமப்பின் 

ெிறப்பியல்பாை இயக்கத்தின் ஒருங்கிதணப்பு, ொததைக்காை பநரத்ததக் கணக்கிட முடியாத 

அடிப்பதடயில், காலத்தத அதன் சூட்சுமப் பாிமாணத்திற்கு நகர்த்துகிறது.  

இத்ததகய ஒரு ஒருங்கிதணப்பு, நகரும் காலத்தில் செயல்பட உயர்த்தப்பட்ட எண்ணம் ஆகும். 

பலதை, ெக்தி அல்லது காலத்தின் அடிப்பதடயில் கணக்கிட முடியாது, பணத்தில் ொத்தியபம 

அல்ல. 

ஆைால் அததச் சுட்டிக்காட்ட முடியும். 

முதலில் ஒரு கடிதம், பின்ைர் ஒரு தந்தி, இப்சபாழுது ஒரு மின்ைஞ்ெல் ஆகியதவ குறுகிய 

காலத்தில் உலகம் முழுவதும் பயணிக்க முடியும்.  

இப்சபாழுது இதைால் செய்யப்படும் பவதல, கப்பல்கள் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்ைர் எவ்வாறு 

செய்யப்பட்டிருக்கும் என்பதத கற்பதை செய்யலாம்.  

தந்தி ேடநிதலக்குாியது. நாம் அததப் பற்றி நிதைப்பதில்தல. மின்ைஞ்ெல் குதறந்தபட்ெபம 

ேடநிதலக்குாியது, அதிக அளவில் சூட்சுமமாைது, மபைாாீதியாைது. மின்ைஞ்ெதல 

உருவாக்குவது மைதின் பவதல என்பதால் இது மபைாாீதியாைதாகும்.  

இந்த மாற்றங்கள் ெமூகத்திலும் நமது வாழ்விலும் நம்தம அறியாமபலபய நிகழ்கின்றை.  

அகாசடமியின் ெமீபத்திய பவதல அதன் சதாடக்கத்திலிருந்து செய்யப்பட்ட ொததைகதள 

முறியடித்துள்ளது. 

ஆைால் இப்சபாழுது நம்மிடம் இருக்கும் அறிவும், திறனும் கடந்த ஆண்டின் பணிகதள ஒபர 

நாளில் நிதறபவற்றும் ஒரு அதமப்தப நமக்கு வழங்க முடியும். ெந்பதகத்தத எழுப்பக்கூடாது 

என்பதற்காக நான் ஒரு மணி பநரம் என்று கூறுவததத் தவிர்க்கிபறன். நாம் ஒரு பவதலதயத் 

திட்டமிடலாம், திட்டத்தின் முடிவில் நாம் அந்த பவதலதய பத்து வருடங்களில் நிதறபவற்றிைால் 

அது நம் திறதமயாகும். பின்ைர் ஒழுங்கதமப்பின் பல்பவறு நிதலகதள கருத்தில் சகாண்டு, நமது 

திறன்கள் அதைத்தும் தீரும்வதர அதத பமம்படுத்திக்சகாண்பட செல்ல பவண்டும். அபத 

பநரத்தில் பவதல முடிந்துவிடுவதத நாம் காண்பதில் ஆச்ொியம் ஒன்றுமில்தல. மைிதைது 

சுயநலம், ெின்ைத்தைம், அகந்தத, உதடதமப்படுத்திக்சகாள்வது ஆகியதவ நடுவில் குறுக்கிடும். 

வாக்சகடுப்பு பற்றி ஆக்சைஸ் நதகக்கும் வண்ணம் பபசுவது குறுகிய காலத்தில் அதிக 

திறன்களுடன் அததச் செய்வதற்கு அவள் முன்வருவதாகும். 

தன்னுணர்பவாடு இருப்பது விழிப்புணர்வு மற்றும் அறிவின் ஒழுங்கதமப்பாகும். 

ஒழுங்கதமப்பு ொததைக்காை ஒருவரது ஆற்றதலப் பற்றி அவர் அறிந்துசகாள்ளும் ஒரு 

செயல்முதறயாகும்.  

தன்னுணர்பவாடு இருப்பதற்கும் ஒழுங்கதமப்பிற்கும் இதடயிலாை உறவு ஒரு ொதிக்கும் 

ஆற்றலாக அறிவு முதிர்ச்ெி அதடவதாகும்.  

அறிவு ெக்திக்கு வழிவகுக்கிறது, ெக்தி ொததைக்காை பமலும் உயர்ந்த அறிவுக்கு வழிவகுக்கிறது. 

சுதந்திரம் அளவற்ற வாழ்வின் ெட்டம் ஆகும். 

தன்னுணர்பவாடு இருப்பது அதமப்பபாடு சதாடர்புசகாண்டுள்ளது பபால சுதந்திரம் 

அைந்தத்துடன் சதாடர்புதடயது. 

சுதந்திரம் அைந்தம் சவளிவரும் ஒரு நிதலயாகும். 

உடல் நலமும் ஒழுங்கதமப்பும் வலிதம உருவாகும் செயல்பாட்டில் சதாடர்புதடயதவ.  

உடல் நலம் உடலின் நலத்தத ஒழுங்கதமப்பதாகும். 

மைதிற்கும் உணர்விற்குமாை ேடத்தின் பாிணாம வளர்ச்ெி, ேடாீதியாை ெக்தி சூட்சுமாீதியாை 

ெக்தியாக முதிர்ச்ெி சபறும் ஒரு அதமப்தபப் பயன்படுத்துகிறது. 

அதைால் சூட்சுமம் அதிகாிக்க அதிகாிக்க, பமலும் ெக்திவாய்ந்ததாக மாறுகிறது. 

சூட்சுமம் அதன் உறுதிதயத் தக்க தவத்துக்சகாள்கிறது, மதறபுலன் அதன் காணக்கூடிய 

தன்தமதய இழக்கிறது, காரணத்தன்தம அதன் உணரக்கூடிய மற்றும் உறுதித் தன்தமதய 

இழக்கிறது. 

எண்ணத்தின் பாிணாமம் சமௌைத்தின் மூலம் நிகழ்கிறது. 

சபாருளின் பாிணாமம் சூட்சுமத்தன்தம மற்றும் காரண காாியத் சதாடர்பின் மூலம் நிகழ்கிறது. 

ெக்தி உடைடியாக வாழ்வாக ஒழுங்கதமக்கப்படுகிறது. 

ஒரு கட்டதமப்பு வலிதமதய ெக்தியாக முதறப்படுத்துகிறது.  

ஒரு கருத்து மைதின் ெக்திதய ஒரு அணுகுமுதறயாக முதறப்படுத்துகிறது. 

ஒரு அணுகுமுதற ேீவைின் பநாக்கமாை அதன் சுய ஆர்வமாக ேீவன் முழுவதும் பரவியுள்ளது.  

இயக்கம் வழிநடத்தப்படுவதன் மூலம் ெக்தி அல்லது வலிதமயாக முதறப்படுத்திக் சகாள்கிறது. 

அன்பின் எண்ணம் உணர்விதை ெிலிர்க்க தவக்கும் மகிழ்ச்ெியாக முதறப்படுத்துகிறது. 
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ெந்பதாஷம் இைிதமயாக முதறப்படுத்தப்பட்ட உணர்ச்ெியாகும். 

வாழ்க்தக நகர்கிறது, வழிநடத்துகிறது, முதறப்படுத்துகிறது, உருவாக்குகிறது, முடிவற்ற 

பயன்பாட்டிற்குக் கிதடக்கச் செய்கிறது. 

வாழ்க்தக ெந்பதாஷத்தின் பயன்பாட்டிற்காை ெக்தியாகும். 

ெக்தி வாழ்க்தகதய உற்ொகப்படுத்துகிறது, ேடத்ததயும் கூட உற்ொகப்படுத்துகிறது. 

ெக்தி நகரலாம் அல்லது நகராமல் இருக்கலாம். 

160. “But what is to be done by Pemberley?” 

Pemberley is a pleasant obligation. 

An obligation is remembered by its social weight, not intrinsically. 

Memory itself becomes socially conscious. 

Here we see society and memory related. 

Everything is thus related whether we are related or not. 

They are not related but they are one. 

As we do not see the unity and see two separate objects we think of relationship. 

He who sees the relationship is a wise Man because it indicates he is vaguely aware of the underlying 

unity. 

Still Memory, courtesy, interest are selective. 

Status carries authority because of power. 

Status exceeds Money in terms of power. 

Status is stability at a higher level. 

Status is subtle and insubstantial. 

Of course Money and Power give status. 

Knowledge is respected but will yield no status by itself. 

Knowledge that is power is status. 

Money can rise not as high as knowledge. 

Money has weight, but not height. 

Power combines height and weight. 

There is something that excels power, Money or knowledge. 

It is purity and integrity. 

Even they carry status only to the extent they can commission other visible forms of power. 

Money organizes power in the vital. 

Knowledge does so in the Mind. 

Purity and integrity do it in the Soul. 

Doing it in the evolving soul of psychic it combines itself with popularity. 

Fame becomes the last infirmity because of the implied status. 

Existence on earth is energy in stillness or movement. 

Existence in movement is energy. 

The energy moves, becomes events, objects, human beings in a body. 

The human body is subconscient. 

Its origin is inconscient. 

The inconscient by evolution has become subconscient body. 

Existence becoming energy is evolution of movement. 

Evolution is change, is more than change. 

A change to new higher structure is evolution. 

Movement awakes the buried light. 

There is no movement without awakening. 

Awakening is consciousness. 

Consciousness is awareness of the unaware parts in us. 

Consciousness is the organization of light. 

Light guides, achieves by guidance. 

Guidance is movement in a given direction. 

Moving in one direction energy becomes force. 

Moving in all directions the force creates a structure. 
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Passing through a structure the force becomes power. 

The structure is meant to achieve something. 

Structure is conception in Form. 

Form emerging out of Formlessness is creation. 

It is the finite determining itself in the infinite. 

Power is more than force which is more than energy that is issued out of aspiration. 

Aspiration is a movement of the soul in soulless substance. 

It is aspiration that creates consciousness out of substance. 

That which is conscient in the inconscient aspires. 

Aspiration is being alive amidst lifeless material. 

Aspiration aspires to realize what one is inwardly. 

Outwardly it is dark, dead, lifeless, static, stagnant. 

Inward light is alive to itself. 

Inner light that is alive to itself becoming alive outside is aspiration. 

Life in Pride and Prejudice is non-existent. 

Life as light was there in the father buried in his aristocratic indolence. 

The only point in which it grows is in Elizabeth. 

It is kept alive in Jane by her receiving Lizzy’s affection. 

Jane is alive to light in receiving. 

Lizzy is alive in giving light. 

She gives actively to Jane. 

Only the father is alive to the light in her as it is. 

The family is dynamic at the level of social existence. 

Social existence is vital living trying to preserve itself as part of the village life that gave it birth. 

That life is vital life keenly realized in monthly Assemblies. 

Mrs. Bennet is a dynamo of physical energy in movement. 

It is the dynamism of inconscient existence. 

Physical dynamism is permitted by vital life. 

Lydia personifies by loudness and movement that way of life. 

It is a way of life that makes itself felt to itself by movement. 

It attracts attention of the outside by its loudness. 

Lydia creates a following in Kitty. 

Beyond Kitty it refuses to spread. 

If not light of living, the light in Mary is scholarship. 

Her dynamism is in reading and remembering what she read. 

She does not allow the light in her to become life of cheerfulness. 

Light, as everything else, has several stages of being knowledge, self-giving, cheerfulness, energy in Mind 

as storing knowledge, energy in life of expanding in smiles, energy in body as expressing complexion. 

Energy of feeding expresses as settled fat in the body. 

Energy of Mental light reaching the body reaches it as the brightness of complexion. 

Complexion can express spiritual light, Mental illumination, vital exuberance or ultimately the physical 

corpulence. 

Physical corpulence expands in material size and shines as dullness, expressing the truth in its opposites. 

“ஆனால் சபம்பர்லி என்ன செய்ய ஜவண்டும்?” 

சபம்பர்லி ஒரு இனினமயான கடனமயாகும். 

ஒரு கடனம அதன் ெமூக முக்கியத்துவத்தால் நினனவு சகாள்ைப்படுகிறது, அதன் உள்ைார்ந்த 

மதிப்பினால் அல்ல. 

ஞாபகம்கூட ெமூக உணர்னவப் சபறுகிறது. 

இங்கு ெமூகமும், ஞாபகமும் சதாடர்புனடயனவ என்பனதப் பார்க்கிஜறாம். 

நாம் சதாடர்புனடயவர்கைாக இருக்கிஜறாஜமா இல்னலஜயா, அனனத்தும் இவ்வாறு 

சதாடர்புனடயதாக உள்ைன. 

அனவ சதாடர்புனடயனவ அல்ல, ஆனால் அனவ ஒன்றாகும். 
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நாம் ஒருனமப்பாட்னடப் பார்க்காமல், இரு ஜவறு சபாருள்கைாகப் பார்ப்பதினால், சதாடர்னபப் 

பற்றி ெிந்திக்கிஜறாம். 

சதாடர்னபப் பார்க்கும் ஒருவர் ஒரு புத்திொலியாவார், ஏசனனில் அடிப்பனட ஒற்றுனமனயப் பற்றி 

அவர் ெற்று அறிந்திருப்பனத இது குறிக்கிறது. 

இருப்பினும் ஞாபகம், மாியானத, ஆர்வம் ஆகியனவ ஜதர்ந்சதடுக்கப்பட்டனவ ஆகும். 

ெக்தியின் காரணமாக அந்தஸ்து அதிகாரத்னதத் தாங்கியுள்ைது. 

ெக்தினயப் சபாறுத்தவனர அந்தஸ்து பணத்னதவிட ஜமலானது. 

அந்தஸ்து ஒரு உயர்ந்த நினலயில் உறுதித்தன்னமயாகும். 

அந்தஸ்து சூட்சுமமானது, திடத்தன்னமயற்றது. 

பணமும், அதிகாரமும் அந்தஸ்னத அைிக்கின்றன. 

அறிவு ஜபாற்றப்படுகிறது, ஆனால் அது தனியாக எந்த அந்தஸ்னதயும் வைங்காது. 

ெக்தியாகிய அறிவு அந்தஸ்தாகும். 

பணம் உயர்னவ அனடயலாம், ஆனால் அறிவின் நினலக்கு உயர முடியாது. 

பணத்திற்கு மதிப்புண்டு, ஆனால் உயர்வு இல்னல. 

அதிகாரத்திற்கு மதிப்பும் உயர்வும் உண்டு. 

அதிகாரம், பணம், அறிவு ஆகியவற்னறவிட உயர்ந்தது ஒன்றுள்ைது. 

அது தூய்னம மற்றும் ஜநர்னம. 

அனவகூட ெக்தியின் மற்ற காணக்கூடிய ரூபங்கனைப் பயன்படுத்தும் அைவிற்கு மட்டுஜம 

அந்தஸ்னதத் தாங்கியுள்ைன. 

பணம் உணர்வில் ெக்தினய ஒழுங்கனமக்கிறது. 

அறிவு மனதில் இவ்வாறு செய்கிறது. 

தூய்னமயும், ஜநர்னமயும் ஆன்மாவில் இதனனச் செய்கின்றை. 

னெத்தியத்தின் பாிணமிக்கும் ஆன்மாவில் இனதச் செய்யும்பபாது, அது பிரபலத்துடன் தன்னன 

இனணத்துக் சகாள்கிறது. 

மனறமுகமானநினலக் காரணமாக புகழ் கனடெி பலவீனமாகிறது. 

உலக வாழ்வு, அனமதி அல்லது இயக்கத்தில் ெக்தியாகும். 

இயக்கத்திலுள்ை வாழ்வு ெக்தியாகும். 

ெக்தி அனெகிறது, நிகழ்வுகள், சபாருட்கள் மற்றும் ஒரு உடலில் மனிதர்கைாக மாறுகிறது,  

மனித உடல் ஆழ்மனம் ஆகும். 

அதன் பிறப்பிடம் ேட இருள் ஆகும். 

பாிணாமத்தில் ேட இருள் ஆழ்மன உடலாக மாறியுள்ைது. 

வாழ்வு ெக்தியாக மாறுவது இயக்கத்தின் பாிணாமமாகும். 

பாிணாமம் மாற்றம் ஆகும், மாற்றத்திற்கும் ஜமலானது. 

புதிய உயர்ந்த கட்டனமப்புக்கு ஏற்படும் ஒரு மாற்றம் பாிணாமமாகும். 

இயக்கம் புனதந்துள்ை ஒைினய விைிப்புறச் செய்கிறது. 

விைிப்பின்றி இயக்கம் இல்னல. 

விைிப்பு ேீவியமாகும். 

ேீவியம் நம்முள் தன்னினனவில்லாதிருக்கும் பாகங்கைின் விைிப்பாகும். 

ேீவியம் ஒைியின் ஒழுங்கனமப்பாகும். 

ஒைி வைி நடத்துகிறது, அதன் மூலம் ொதிக்கிறது. 

வைிகாட்டுதல் ஒரு குறிப்பிட்ட தினெயில் இயக்கம் ஆகும். 

ஒரு தினெயில் நகருனகயில் ஆற்றல் ெக்தியாகிறது. 

எல்லா தினெகைிலும் நகரும்சபாழுது ெக்தி ஒரு கட்டனமப்னப உருவாக்குகிறது. 

ஒரு கட்டனமப்னபக் கடந்து செல்லும்சபாழுது வலினம ஆற்றலாக மாறுகிறது. 

கட்டனமப்பு ஏஜதா ஒன்னறச் ொதிப்பதற்காக உள்ைது. 

கட்டனமப்பு வடிவத்தின் கருத்தாக்கம் ஆகும். 

உருவமற்றதிலிருந்து உருவம் சவைிவருவது பனடப்பாகும். 

இது அனந்தத்தில் தன்னனஜய நிர்ணயித்துக்சகாள்ளும் வரம்புக்குட்பட்டதாகும். 

வலினம ெக்தினயக் காட்டிலும் சபாியது, ெக்தி ஆர்வத்திலிருந்து எழும் ஆற்றனல விடப் சபாியது.  

ஆர்வம் ஆன்மா இல்லாத சபாருைில் ஆன்மாவின் ஒரு இயக்கமாகும். 

சபாருைிலிருந்து ேீவியத்னத உருவாக்குவது ஆர்வமாகும். 

ேட இருைில் தன்னினனவுடன் இருப்பஜத ஆர்வப்படுகிறது. 

ஆர்வம், உயிரற்ற சபாருட்கைின் இனடஜய ேீவனுடன் இருப்பதாகும். 
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ஆர்வம் ஒருவர் மனதைவில் இருப்பனதப் சபறுவதற்கு ஆர்வப்படுகிறது. 

சவைியில் இது இருைாக, ேீவனற்று, அனெவின்றி ஒஜர இடத்தில் உள்ைது. 

அக ஒைி தனக்ஜக ேீவனுடன் உள்ைது. 

தன்னுள் ேீவனுனடயதாக விைங்கும் அக ஒைி சவைியில் உயிர் சபறுவது ஆர்வமாகிறது. 

‘Pride and Prejudice’-ல் இருக்கும் வாழ்வு, இல்லாத ஒன்று. 

வாழ்க்னக ஒைியாக தந்னதயின் பிரபுத்துவ ஜொம்ஜபறித்தனத்தில் புனதந்திருந்தது. 

அது வைரும் ஒஜர இடம் எலிெசபத்திடஜம ஆகும். 

எலிெசபத்தின் பாெத்னதப் சபற்றுக்சகாள்வதன் மூலம் அது ஜேனிடம் ேீவஜனாடு இருக்கிறது. 

ஜேன் ஒைினய ேீவனுடன் சபற்றுக்சகாள்கிறாள். 

எலிெசபத் ஒைினய ேீவனுடன் வைங்குகிறாள். 

அவள் ஜேனுக்குத் தீவிரமாக வைங்குகிறாள். 

அவைிடம் உள்ை ஒைினய தந்னத மட்டுஜம ேீவனுடன் காண்கிறார். 

ெமூக வாழ்வின் நினலயில் குடும்பம் ஆற்றலுடன் விைங்குகிறது. 

ெமூக வாழ்வு அதற்கு உயிரைித்த கிராம வாழ்வின் ஒரு பாகமாக தன்னனப் பாதுகாக்க முயலும் 

உணர்வுபூர்வமான வாழ்வாகும்.  

அந்த வாழ்வு மாதாந்திரக் கூட்டத்தில் உணரப்பட்ட உணர்வுபூர்வமான வாழ்வாகும். 

திருமதி சபன்னட் இயக்கத்தில் ேடநினல ெக்தியின் ஒரு ஜபராற்றலாக விைங்கினாள். 

இது ேட இருள் வாழ்வின் ஆற்றலாகும்.  

ேடநினல ஆற்றல் உணர்வுாீதியான வாழ்க்னகயால் அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

அந்த விதமான வாழ்னவ லிடியா உரத்த குரலின் மூலமும் இயக்கத்தின் மூலமும் 

சவைிப்படுத்துகிறாள். 

இந்த வாழ்க்னக முனற இயக்கத்தின் மூலம் தனக்ஜக தன்னன உணரனவக்கிறது. 

இது அதன் ெத்தத்தின் மூலம் சவைிப்புற கவனத்னத ஈர்க்கிறது. 

லிடியா, கிட்டினயத் தன்னனப் பின்சதாடரச் செய்கிறாள். 

கிட்டினயத் தாண்டி இது சதாடர்வதில்னல. 

வாழ்வின் ஒைியாக இல்லாவிடினும் ஜமாியிடம் இருந்த ஒைி புலனமயாகும்.  

அவைது ஆற்றல் படிப்பதிலும் படித்தனத நினனவுசகாள்வதிலும் இருந்தது. 

தன்னிடம் உள்ை ஒைி கலகலப்பான வாழ்வாக மாற அவள் அனுமதிப்பதில்னல. 

ஒைி மற்ற எல்லாவற்னறயும் ஜபால், அறிவு, சுய அர்ப்பணம், உற்ொகம், அறினவ ஜெமிக்கும் 

மனதின் ெக்தி, புன்னனகயில் விாிவனடயும் வாழ்வின் ஆற்றல், அைனக சவைிப்படுத்தும் உடலின் 

ஆற்றல் என பல்ஜவறுக் கட்டங்கனைக் சகாண்டுள்ைது. 

உணவின் ெக்தி உடலில் நினலசபற்ற சகாழுப்புச் ெத்தாக சவைிப்படுகிறது. 

உடனலச் சென்றனடயும் மன ஒைியின் ெக்தி ஜமனியின் வண்ணத்தின் பிரகாெமாக மாறுகிறது. 

ஜமனியின் நிறம் ஆன்மீக ஒைியாக, மனதின் ஒைி அலங்காரமாக, உணர்வின் உற்ொகமாக அல்லது 

இறுதியாக ொீர புஷ்டியாக சவைிப்படலாம். 

ொீர புஷ்டி அைவில் விாிவனடந்து, ஒைி குன்றி காணப்படுகிறது, அதன் எதிரானவற்றில் 

உண்னமனய சவைிப்படுத்துகிறது. 

161. “John told us Mr. Darcy was here when you sent for us – was it so?” 

Even in a crisis that dissolves one’s whole existence, thought retains the memory of the memorable. 

Money is memorable for those who don’t have it for the reason of not being it. 

Money is memorable for those who have it as they know its value. 

The value of Money is not its own value of exchange. 

It has an ulterior use in the society. 

Money is capable of moving to the centres of power in the society and can bring its use, if not itself, to the 

user. 

Money is valued in the society as the means to power and from power to status which combines the 

strength of accomplishment with the security of existence. 

Security of existence ensures stability, sthanu ஸ்தாணு. 

Strength of accomplishment is its power in action. 

Money combines both and shines by widespread social approval. 

Such approval is material at the bottom and fame at the top. 

There is joy in having Money as all the above emotions arise by anticipation. 

Money is a social ideal as, in one sense, it is the essence of social existence. 
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Mrs. Gardiner, being a woman, is acutely aware of it. 

Man earns, the woman enjoys. 

Man enjoys the woman more than Money. 

Woman who enjoys Money is the seat of culture. 

Man who earns Money is the repository of strength. 

Mrs. Gardiner remembers the engagement, remembers Darcy being there and, in the middle of all these 

disturbed emotions, wants to know what to do with that engagement. 

It is interest. 

Interest decides what one can achieve. 

Responsibility comes from interest. 

It is interest that makes responsibility accomplishment. 

Accomplishment determines what one is. 

Individuality 

• Individuality is the uniqueness of Personality. 

• Individuality is the character of Personality. 

• Each Man is unique, each event is unique, each event has an Individuality. 

This event, under reference, has such an Individuality. 

Such an Individuality has its various expressions. 

Brahman emerges there as infinite expressions of such individuality. 

Mrs. Gardiner’s remembrance of Darcy at this juncture expresses the individuality of the Event that it 

indicates the successful culmination of the story. 

It expresses the individuality of Mrs. Gardiner that her own extreme courtesy of culture plays the essential 

part of uniting Darcy with Lizzy. 

Mr. Gardiner does two things at this juncture. 1) He remains calm; 2) He decides to help them. Both were 

the determinants in the subtle plane. 

Elizabeth, at this moment, gave up the man, never hoped to see him again. A thing comes to fruition when 

it is given up. It is the individuality of her attitude. 

Individuality is the absolute of the psychological territory of Manners, Behaviour, Character, Personality. 

Personality is the individuality of the transferable capacity of talent. 

Persistence is the individuality of the self in Man acquiring the value of survival and independence in 

conditions of external physical freedom enabling the transference of that freedom to his inner 

psychological personality. 

• Freedom of action precipitating as inexhaustible inner hope is the individuality of infinity in action. 

• Culture has its expression of individuality. 

Courtesy too has its version. 

Courtesy of culture of which the Gardiners were the embodiment enabled its lack in Darcy to accomplish 

the task, giving them the impression of its psychological benefit. 

• The individuality of the small inn in a hamlet expressed itself as: Wickham’s wildness, Bingley and Darcy 

compressing Netherfield and Pemberley into Longbourn, Georgiana’s shyness and terror representing 

Longbourn’s attitude to high aristocracy. 

• They refused to go to Pemberley compelling him to come there which in the subtle plane represents the 

tragic elopement. 

• Individuality is the invariable presence of uniqueness in all walks of life. 

Darcy’s visit to the inn on that day is of importance in the sense she and he had the very opposite opinions 

because of the elopement. 

To her elopement ruined her family, which was true. 

She did voice no thought about Darcy. She was lost in Lydia. 

But her thoughts summed up as ‘Darcy is lost, No more of Darcy’. 

It is a common sense impression. 

He who having abused her at Hunsford, radically changed his behavior towards her. It was pleasant, 

obviously he wanted to please her. 

For what could not be said emphatically. 
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It was a great courtesy to have brought Georgiana to her. 

By itself it could not be taken as a promise of a proposal. 

Certainly, hope was there. 

Even if her own marriage was out of the question because of her abusive refusal, Jane’s acquired hope. 

Now Lydia was lost, there was no hope for Jane. 

Jane Austen never tells us his views. 

This catastrophe only made him come closer to her in emotions. 

He moved from accepting her to accepting the whole family. 

It revealed to us the extent of his love for her. 

For her it was a negative social atmosphere. 

For him it was a positive personal atmosphere. 

It was an occasion for him to know the depth of his need of her. 

Periods of transition do this. 

Mother always does this. 

In Mother’s atmosphere, we act socially. 

It surprises us when we see the results. 

We certainly do not see Darcy’s deep NEED for Love. 

Not that he made that transition then. 

If it is so, I should say he then discovered himself to be that He was always deeply attached to her. 

She never knew that till his second proposal. 

For her it was a pleasant marriage. 

To him it was Love fulfilled. 

“எங்கனை அனைக்க வரும்ஜபாது டார்ெி இங்கிருப்பதாக ோன் கூறினான்- அப்படியா?” 

ஒருவனரத் தன்னினல இைக்க னவக்கும் சநருக்கடியான ஜநரங்கைிலும்கூட, மறக்க 

முடியாதனவற்னற எண்ணம் ஞாபகம் னவத்துக்சகாள்ளும். 

பணம் இல்லாததால் அது இல்லாதவர்களுக்கு பணம் மறக்க முடியாததாக இருக்கும். 

பணம் உனடயவருக்கு அதன் மதிப்பு சதாியும் என்பதால் அனத மறக்க முடியாது. 

பணத்தின் மதிப்பு அதன் பறிமாற்ற மதிப்பு அல்ல. 

அது ெமூகத்தில் ஒரு மனறமுகமான பயன்பாட்னடக் சகாண்டுள்ைது.  

பணம் ெமூகத்தில் அதிகார னமயத்திற்கு நகரும் திறனுனடயது, தன்னனஜய இல்லாவிடினும் தனது 

பயன்பாட்னடப் பயன் சபறுநருக்கு அதனால் சகாண்டு வர முடியும். 

பணம் ெமூகத்தில் அதிகாரத்னதப் சபறும் வைியாகவும், அதிகாரத்திலிருந்து அந்தஸ்னதப் சபறும் 

வைியாகவும் மதிப்பிடப்படுகிறது. அந்தஸ்து ொதனனயின் ெக்தினய வாழ்வின் பாதுகாப்ஜபாடு 

இனணக்கிறது. 

வாழ்வின் பாதுகாப்பு ஸ்திரத்தன்னமனய, ஸ்தாணுனவ உறுதி செய்கிறது. 

ொதனனயின் வலினம செயலில் அதன் ெக்தி ஆகும். 

பணம் இரண்னடயும் இனணத்து பரவலான ெமூக ஒப்புதலாக ஒைிர்கிறது. 

இத்தனகய ஒப்புதல் கீஜை சபாருைாகவும் ஜமஜல புகைாகவும் இருக்கும். 

ஜமஜல கூறப்பட்டுள்ை உணர்ச்ெிகள் எதிர்பார்ப்பால் எழுவதால் பணம் இருப்பதில் மகிழ்ச்ெி 

உண்டாகிறது. 

பணம் என்பது ஒரு ெமூக இலட்ெியம், ஏசனனில், ஒரு விதத்தில் அது ெமூக வாழ்வின் ொரம் ஆகும். 

திருமதி கார்டினர் ஒரு சபண்ணாக இருப்பதினால் அனதத் தீவிரமாகஜவ அறிந்திருந்தார். 

ஆண் ெம்பாதிக்கிறான், சபண் அனுபவிக்கிறாள். 

ஆண் பணத்திற்கும் ஜமலாக சபண்னண அனுபவிக்கிறான். 

பணத்னத அனுபவிக்கும் சபண் பண்பாட்டின் இருப்பிடமாவாள். 

பணத்னதச் ெம்பாதிக்கும் ஆண் வலினமயின் கைஞ்ெியம் ஆவான். 

திருமதி கார்டினர் திருமண உறுதினய நினனவுகூருகிறாள், டார்ெி அங்கிருப்பனத நினனவில் 

சகாண்டு, இந்த எல்லா விதமான இடர்களுக்கினடஜய அந்த திருமண உறுதினய என்ன செய்வது 

எனத் சதாிந்துசகாள்ை விரும்புகிறாள்.  

இது ஆர்வம். 

ஆர்வம் ஒருவர் எவ்வைவு ொதிக்கலாம் என்பனதத் தீர்மானிக்கிறது. 

சபாறுப்பு ஆர்வத்திலிருந்து எழுகிறது. 

ஆர்வம் சபாறுப்னப ொதனனயாக மாற்றுகிறது. 
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ஒருவர் யார் என்பனத ொதனன தீர்மானிக்கிறது. 

தனித்துவம். 

• தனித்துவம் ஆளுனமயின் தனிச் ெிறப்பாகும். 

• தனித்துவம் ஆளுனமயின் ெிறப்பியல்பாகும். 

• ஒவ்சவாரு மனிதனும் தனிச் ெிறப்புனடயவன், ஒவ்சவாரு நிகழ்வும் தனிச் ெிறப்புவாய்ந்தது, 

ஒவ்சவாரு நிகழ்வும் ஒரு தனித்தன்னம உனடயது. 

இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட அந்த நிகழ்வு அத்தனகய தனித்துவம் சகாண்டது. 

இத்தனகய ஒரு தனித்துவம் அதன் பல்ஜவறு சவைிப்பாடுகனைக் சகாண்டுள்ைது. 

அத்தனகய தனித்துவத்தின் அைவற்ற சவைிப்பாடுகைாக பிரம்மன் சவைிப்படுகிறான்.  

இந்தக் கட்டத்தில் டார்ெினய திருமதி கார்டினர் நினனவுகூருவது, அந்த நிகழ்வின் தனித்துவம், 

கனதயின் சவற்றிகரமான முடினவ சுட்டிக்காட்டுவனத சவைிப்படுத்துகிறது. 

டார்ெினயயும், எலிெசபத்னதயும் இனணத்து னவப்பதில் அவளுனடய பண்பாட்டின் தீவிர 

மாியானத முக்கியப் பங்கு வகிப்பதில் இது திருமதி கார்டினாின் தனித்துவத்னத 

சவைிப்படுத்துகிறது. 

இந்தக் கட்டத்தில் திரு கார்டினர் இரண்டு விஷயங்கனைச் செய்கிறார் 1)அவர் அனமதியாக 

இருக்கிறார். 2)அவர்களுக்கு உதவத் தீர்மானிக்கிறார். இரண்டுஜம சூட்சும நினலயில் 

தீர்மானிப்பனவகைாகும். 

இந்தத் தருணத்தில் எலிெசபத் அவனனக் னகவிட்டாள், இனி ஒருஜபாதும் அவனனப் பார்க்க 

முடியாது என நினனத்தாள். ஒரு விஷயம் னகவிடப்படும்சபாழுஜத பலனைிக்கும். இது அவைது 

அணுகுமுனறயின் தனித்துவம் ஆகும். 

தனித்துவம் என்பது நடத்னத, பைக்க வைக்கம், குணம், ஆளுனம ஆகியவற்றின் மன எல்னலயின் 

முழுனமயாகும்.  

ஆளுனம என்பது திறனமயின் மாற்றத்தக்க ஆற்றலின் தனித்துவம் ஆகும். 

மனிதனுள் இருக்கும் அவனது தனித்துவமான விடாமுயற்ெி, புற ேடநினல சுதந்திரத்தின் 

நினலகைில் உயிர்வாழ்தல் மற்றும் சுதந்திரத்தின் மதிப்பினனப் சபற்று, அச்சுதந்திரத்னத தனது 

அகத்தின் தனித்தன்னமக்கு மாற்ற உதவுகிறது.  

• முடிவற்ற அக நம்பிக்னகயாக உருவாகும் செயலின் சுதந்திரம், செயலில் அனந்தத்தின் 

தனித்துவம் ஆகும்.  

• பண்பாடு, தனித்துவத்தின் அதனுனடய சவைிப்பாட்னடக் சகாண்டுள்ைது. 

மாியானதயும் அதனுனடய பதிப்னபக் சகாண்டுள்ைது. 

கலாச்ொர மாியானதயின் உருவகமாக இருந்த கார்டினர் தம்பதியினர், அப்பணியினனப் பூர்த்தி 

செய்வதற்கு டார்ெியிடம் இருந்த அந்தப் பற்றாக்குனறனய செயல்பட னவத்தனர், இது அதன் 

உளவியல் பலனன அவர்கனை உணர னவத்தது.  

• ஒரு ெிறிய கிராமத்தில் இருந்த ெிறிய விடுதியின் தனித்துவம் கீழ்க்கண்டவாறு தன்னனஜய 

சவைிப்படுத்திக் சகாண்டது: விக்காமின் கட்டுப்பாடற்ற தன்னம, டார்ெியும், பிங்கிலியும் 

சநதர்பீல்ட் மற்றும் சபம்பர்லினய லாங்பர்னுக்குள் சுருக்குவது, ோர்ேியானாவின் கூச்ெ சுபாவம், 

உயர் பிரபுத்துவத்திற்கு லாங்பர்னின் அணுகுமுனறனயக் குறிக்கும் ஜபரச்ெம்.  

• அவர்கள் சபம்பர்லிக்குச் செல்ல மறுத்து அவனன அங்கு வர வற்புறுத்தியது, சூட்சும நினலயில் 

ஆபத்தான ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்னவக் குறிக்கிறது. 

• தனித்துவம் வாழ்வின் எல்லா இடங்கைிலும் மாறாது இருக்கும் தனிச் ெிறப்பாகும். 

அன்று டார்ெி விடுதிக்கு வந்தது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏசனனில் அவளும் அவனும் 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்னவப்பற்றி மிகவும் மாறுபட்ட கருத்துகனைக் சகாண்டிருந்தனர். 

அவனைப் சபாறுத்தவனர ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வு குடும்பத்னதஜய அைித்தது, இது உண்னம. 

டார்ெினயப்பற்றி அவள் எதுவும் நினனக்கவில்னல. லிடியாவின் நினனவிஜலஜய அவள் 

மூழ்கியிருந்தாள். 

ஆனால் ‘டார்ெினய இைந்துவிட்ஜடாம், இனி டார்ெி இல்னல’ என்ற எண்ணம் அவளுக்கு எழுந்தது. 

இது ஒரு சபாது அறிவு. 

ஹன்ஸ்ஜபார்டில் அவனை நிந்தித்த டார்ெி, அவள் மீதிருந்த தனது நடத்னதனய மிகவும் மாற்றிக் 

சகாண்டான். அது இனினமயானதாக இருந்தது, அவன் அவனை மகிழ்விக்க விரும்பினான்.  

திட்டவட்டமாகக் கூற முடியாத ஒன்று. 

ோர்ேியானானவ அவைிடம் அனைத்து வந்தது ஒரு மிகப் சபாிய மாியானதயான நடத்னதயாகும். 

அனதஜய திருமண ஜவண்டுஜகாைின் ஒரு வாக்குறுதியாக எடுத்துக்சகாள்ை முடியாது. 

நிச்ெயமாக அங்கு நம்பிக்னக இருந்தது. 
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அவளுனடய நிந்னதனனஜயாடு கூடிய மறுப்பின் காரணமாக அவைது திருமணம் 

ஜகள்விக்குறியாக இருந்தாலும், ஜேன் நம்பிக்னக சகாண்டிருந்தாள். 

இப்சபாழுது லிடியானவ இைந்துவிட்டதால், ஜேனுனடய திருமணத்னதப் பற்றி எந்த நம்பிக்னகயும் 

இல்னல. 

அவனுனடய கருத்னதப் பற்றி ஜேன் ஆஸ்டின் நமக்கு எதுவும் கூறுவதில்னல. 

இந்த ஆபத்து அவனன உணர்ச்ெிகைில் அவைிடம் ஜமலும் சநருங்கி வரச் செய்தது. 

அவன் அவனை ஏற்றுக்சகாள்வஜதாடு, குடும்பம் முழுவனதயும் ஏற்றுக்சகாண்டான். 

அவைிடம் அவன் எந்த அைவிற்குக் காதல் சகாண்டிருந்தான் என்பனத இது நமக்கு உணர்த்தியது. 

அவளுக்கு அது ஒரு எதிர்மனறயான ெமூகச் சூைலாகும். 

அவனுக்கு அது ஒரு ஜநர்மனறயான தனிப்பட்ட சூைலாகும். 

அவள் எந்த அைவிற்கு அவனுக்குத் ஜதனவ என்பனத அவன் சதாிந்துசகாள்ளும் ெந்தர்ப்பமாக 

அது இருந்தது. 

மாறும் காலங்கள் இனதச் செய்கின்றன. 

அன்னன எப்சபாழுதும் இனதச் செய்கிறார். 

அன்னனயின் சூைலில் நாம் ெமூகாீதியாக நடந்துசகாள்கிஜறாம். 

பலன்கனைக் காணும்சபாழுது நமக்கு ஆச்ொியம் ஏற்படுகிறது. 

டார்ெியின் காதலின் ஆைமாை ஜதனவனய நாம் நிச்ெயம் பார்ப்பதில்னல. 

அப்சபாழுது அவன் அந்த மாற்றத்னத ஏற்படுத்தினான் என்பதில்னல. 

அவ்வாறு இருப்பின், அவன் எப்சபாழுதுஜம அவனை மிகவும் ஆைமாக ஜநெித்தான் என்பனத 

உணர்ந்தான் என்ஜற நாம் கூற ஜவண்டும். 

அவனது இரண்டாவது திருமண ஜவண்டுஜகாள்வனர அவளுக்கு அது சதாியஜவ இல்னல. 

அவளுக்கு அது ஒரு இனினமயான திருமணமாக இருந்தது. 

அவனுக்கு அது நினறஜவறிய காதல் ஆகும். 

 

"Yes; and I told him we should not be able to keep our engagement. That is all settled." 

“ஆம், நாங்கள் அங்கு வர இயலாது என டார்ெியிடம் கூறிவிட்ஜடன். அந்த விஷயம் அத்துடன் 

முடிந்தது.”   

162. That was all settled – Mrs. Gardiner got her message. 

        விஷயம் முடிந்துவிட்டது- திருமதி கார்டினர் செய்தினய உணர்ந்தாள். 

163. Mrs. Gardiner supposed more than true, but it helps Elizabeth to marry. 

திருமதி கார்டினர் உண்னமனயக் காட்டிலும் அதிகமாகபவ யூகித்தாள், ஆனால் அது எலிெசபத்தின் 

திருமணத்திற்கு உதவியது.  

164. In an hour of distress and confusion, Mrs. Gardiner is a little assured. 

        துன்பம் மற்றும் குைப்பம் நினறந்த ஜநரத்தில் திருமதி கார்டினர் ெற்று உறுதியாக இருந்தாள். 

165. Another sign of joy being alive. 

        ெந்ஜதாஷம் ேீவனுடன் இருப்பதன் மற்சறாரு அறிகுறியாகும். 

166. In the worst hour of tragedies, work in all details must be attended to. 

        மிக ஜமாெமான துயரமான கட்டத்தில் எல்லா விவரங்கனையும் கவனிக்க ஜவண்டும். 

167. Falsehood is justified at this hour in life. 

        வாழ்வின் இந்த ஜநரத்தில் சபாய்னம நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. 

168. Elizabeth did not break down, she is functional.  

        எலிெசபத் உனடந்து ஜபாகவில்னல, அவள் செயல்பட்டுக் சகாண்டிருந்தாள். 

169. With commendable alacrity, they leave the inn. 

        பாராட்டத்தக்க சுறுசுறுப்புடன் அவர்கள் விடுதினய விட்டுச் சென்றனர்.  

Money 

பணம். 

170. “I told him we should not be able to keep our engagement.” 

A woman feels a certainty over the Man, which is missed by others. 

She feels it over Darcy, even when she has consciously decided he was lost. 

This is the power Money that exercises over Men. 

Money does exercise a greater power over Men than it seems to possess. 

The truth is Money does possess more power over Men than it exercises. 
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It is so because those powers are invisible and intangible. 

Money is Energy; Money is force; Money is Power; Money is structure; Money is organisation; Money 

determines human attitudes; Money gives Men skills. 

Money is itself a social skill organised as a coin or currency bill. 

Of course, Money is a symbol and vision. 

Money is a field of social existence that did not exist until Money appeared. 

Money is Play, Money is the Player and Money is the Playground. 

Money is born in society as a social absolute, an absolute that can be so at all levels and in all 

transactions it appears.  

All forces such as language, education, communication are like that. 

Presently only in Money, its being absolute is most seen. 

We can as well say that Darcy’s wealth made her choose him subconsciously. 

It may pass for a true statement. 

It will be more appropriate to say the subtle power of his Money that he carried easily was what impressed 

her. 

Her attraction to Pemberley was obvious because Pemberley carried the charm of status and its 

magnificence more than Darcy’s offensive character. 

A handsome face is far more attractive than true good character. 

The charm of Money power attracts more than the crude exhibition of wealth. 

His aloofness, arrogance, pride are those crude expressions of wealth. 

Fine manners are the subtle charm of wealth and status. 

At this point of overt despair, she knew she would not lose him. 

Subconsciously she chose him, subconsciously she chased him, subconsciously she chased him away 

abusing him, subconsciously she became rational by his letter, subconsciously she clung to him, which 

subconsciously comes out as it is all settled.  

Her aunt’s opinion of her was conscious, her own was subconscious. 

It is obvious Man is a non-existent part of the collective. 

The collective exists and the collective alone exists. 

Man exists by the collective, for the collective, as a part of the collective. 

There is NO man outside the collective. 

Money is the power of the collective. 

Man’s love is for the girl with Money. 

The idea one should marry with Money is a real social ideal, the colonel had that ideal. 

The idea that one should not marry for Money is to recognize Money by refusing it. 

An effete fashion is NOT to marry for Money. 

Mr. Bennet and Jane refused Darcy on that basis. 

Lizzy responded to Wickham as his manners ‘implied’ Money. 

She refused Darcy with vehemence as she vehemently related to Money negatively. 

The Rishis shunned Money. 

They advised Kings not paupers. 

Money is the collective. 

Culture itself is a product of wealth and status. 

Having refused Money, who has refrained from seeking popularity? 

Mrs. Bennet is crude. 

Lizzy is subconscious. 

Both do recognize Money’s full value. 

Dr. Thorne did not seek Money. He had no scope, not that he was averse to Money. 

Money came to him as his subconscious value was for Money. 

His respect for the squire was respect for Money. 

Money is not only a power but an institution. 

Money is more powerful subconsciously than in the conscious. 

Gandhiji shunned Money, but was supported by Birla. 
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Communists shunned Money but sought power for Money. 

It was through a violent Revolution as their denial of Money was not sublimation but suppression. 

Money is a legitimate power like strength or knowledge. 

Man affirms everything and completes his affirmation by negation. 

Money is the worst form of that negation in India spiritually and in the West it is refused as an ideal. 

It is a superstitious hypocrisy as marrying for love. 

Love is only one part of marriage. 

How can you have a stool of one beautiful leg of teak? 

Romance is love only for its own sake. 

Romance insistently implies leaving ‘all’ instantaneously. 

Should anyone do it, he will be a vast success. 

He is of very great strength and it will be rewarded. 

Romance is the greatest possible adventure no one has yet attempted. 

Romance cannot be arranged. 

Arrangements are abandoned before Romance begins. 

Money attracts with that irresistibility. 

Money made Collins’ abomination not unacceptable. 

Was not Charlotte right socially, even psychologically. 

Silence is more eloquent when it tends to Silence behind Silence. 

Money is more eloquent when it silently argues in favour of security. 

Mercenary Charlotte was thus psychologically sensitive. 

Is there anyone who is really not mercenary? 

There are many who disown mercenary ideals. 

Money is power, Money is authority. 

All who obey authority respect Money. 

To speak against Money has become the fashion all over the world. 

That this is the fashion shows how Money is universally respected. 

He who is subconsciously idealistic and consciously seeks Money cannot earn one Rupee by his exertion. 

He who is subconsciously possessed by Money accepting ANY ideal will lose all his Money. 

Money has a truth. 

One must have the truth to recognise the value of that truth. 

To understand Money is to conquer the world. 

“எங்களால் அங்கு வர இயலாது எை நான் அவைிடம் கூறிவிட்படன்.” 

ஒரு சபண் ஒரு ஆணின் மீது ஒரு உறுதிப்பாட்தட உணர்கிறாள், இது மற்றவர்களால் 

கவைிக்கப்படுவதில்தல. 

டார்ெிதய இழந்துவிட்டதாக அவள் உறுதியாக நம்பும்சபாழுதும்கூட, அவள் இதத அவன் 

விஷயத்தில் உணர்கிறாள். 

இதுதான் பணம் மைிதர்களின் மீது செலுத்தும் அதிகாரமாகும். 

பணத்திற்கு அதைிடம் உள்ள ெக்திதயக் காட்டிலும் அது மைிதர்களின் மீது அதிக அளவிலாை 

அதிகாரத்ததச் செலுத்துகிறது.  

மைிதர்கள் மீது அது செலுத்தும் அதிகாரத்ததக் காட்டிலும் பணம் அதிக ெக்தி வாய்ந்தது என்பது 

உண்தம. 

ஏசைைில் அந்த ெக்திகள் கண்ணுக்குப் புலப்படாததவ மற்றும் உணர முடியாததவகளாகும். 

பணம் ஆற்றல்; பணம் வலிதம; பணம் ெக்தி; பணம் கட்டதமப்பு; பணம் அதமப்பு; பணம் மைித 

மபைாபாவங்கதளத் தீர்மாைிப்பது; பணம் மைிதனுக்குத் திறன்கதள அளிக்கிறது. 

ஒரு நாணயமாகபவா அல்லது பணத் தாளாகபவா முதறப்படுத்தப்பட்ட பணம் ஒரு ெமூகத் 

திறைாகும். 

பணம் ஒரு அதடயாளம் மற்றும் ஒரு ரூபமாகும். 

பணம், அது பதான்றும்வதர நிலவாத ெமூக வாழ்வின் ஒரு களமாகும். 

பணம் ஆட்டம், பணம் ஆடுபவன், பணம் ஆடுகளம் ஆகும். 

பணம் ஒரு ெமூக முழுதமயாக, ெமூகத்தில் எல்லா நிதலகளிலும் மற்றும் அது பதான்றும் எல்லா 

பாிமாற்றங்களிலும் அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய ஒரு முழுதமயாக உருவாகியுள்ளது. 

சமாழி, கல்வி, தகவல் சதாடர்பு பபான்ற அதைத்து ெக்திகளும் அவ்வாபற உள்ளை.  
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தற்சபாழுது பணத்தில் மட்டுபம அது முழுதமயாக இருப்பது சபரும்பாலும் காணப்படுகிறது. 

டார்ெியின் செல்வம் அவதை ஆழ்மைதில் அவதளத் பதர்ந்சதடுக்க தவத்தது எை நாம் கூறலாம். 

இது ஒரு உண்தமயாை அறிக்தகயாக இருக்கலாம். 

அவனுதடய பணத்தின் சூட்சும ெக்தி அவதளக் கவர்ந்தது என்று கூறுவது பமலும் சபாருத்தமாக 

இருக்கும். 

மைததப் புண்படுத்தும் டார்ெியின் குணத்ததத் தாண்டி, சபம்பர்லி அதனுதடய அந்தஸ்தின் 

வெீகரம் மற்றும் அதன் பிரம்மாண்டத்ததத் தாங்கி இருந்ததால் அதன் மீதாை அவளுதடய ஈர்ப்பு 

சதளிவாக இருந்தது. 

அழகாை முகம் உண்தமயாை நல்ல குணத்ததவிட அதிகம் கவரும் தன்தமயுதடயது. 

செல்வத்தின் நயமற்ற சவளிப்பாட்தடவிட பணத்தின் ெக்தியின் வெீகரம் அதிக அளவில் 

ஈர்க்கிறது. 

அவன் விலகி இருப்பது, அவைது ஆணவம் மற்றும் கர்வம் ஆகியதவ செல்வத்தின் அந்த நயமற்ற 

சவளிப்பாடுகள் ஆகும். 

பநர்த்தியாை நடத்தத, செல்வம் மற்றும் அந்தஸ்தின் சூட்சும கவர்ச்ெியாகும். 

சவளிப்பதடயாை விரக்தியின் இந்தக் கட்டத்தில் அவள் அவதை இழக்கமாட்டாள் எை 

அவளுக்குத் சதாியும். 

ஆழ்மைதில் அவள் அவதைத் பதர்ந்சதடுத்தாள், ஆழ்மைதில் அவதைப் பின் சதாடர்ந்தாள், 

ஆழ்மைதில் அவதை நிந்தித்து அவதைத் துரத்திைாள், அவைது கடிதத்தின் மூலம் அவள் 

ஆழ்மைதில் அறிதவப் சபற்றாள், ஆழ்மைதில் அவதை சநருங்கிைாள், இதவ முழுவதும் 

தீர்மாைிக்கப்பட்டுவிட்டதால் ஆழ்மைதிலிருந்து சவளி வருகிறது. 

அவதளப் பற்றிய அவளது அத்ததயின் அபிப்பிராயம் பமல்மைதில் இருந்தது, அவளுதடயது 

ஆழ்மைதிற்குாியதாக இருந்தது. 

மைிதன் ெமூகத்தின் இல்லாத பகுதியாக இருப்பது சவளிப்பதட. 

ெமூகம் உள்ளது, ெமூகம் மட்டுபம உள்ளது. 

மைிதன் ெமூகத்திைால் வாழ்கிறான், ெமூகத்திற்காக வாழ்கிறான், ெமூகத்தின் ஒரு பகுதியாக 

வாழ்கிறான். 

ெமூகத்திற்கு சவளிபய எந்த ஒரு மைிதனும் இல்தல. 

பணம் ெமூகத்தின் ெக்தியாகும். 

பணம் பதடத்த சபண்தணபய மைிதன் காதலிக்கிறான். 

பணம் பதடத்த ஒரு சபண்தண ஒருவர் திருமணம் செய்துசகாள்ள பவண்டும் என்பது ஒரு 

உண்தமயாை ெமூக இலட்ெியமாகும், கர்ைல் அந்த இலட்ெியத்ததக் சகாண்டிருந்தார். 

பணத்திற்காக திருமணம் செய்துசகாள்ளக் கூடாது என்ற எண்ணம், பணத்தத மறுப்பதன் மூலம் 

அதத அங்கீகாிப்பதாகும். 

பணத்திற்காக திருமணம் செய்துசகாள்ளாமல் இருப்பது வலுவிழந்த முதறயாகும். 

திரு சபன்ைட்டும், பேனும் அந்த அடிப்பதடயில்தான் டார்ெிதய மறுத்தைர். 

விக்காமின் நடத்ததகள் பணத்ததக் ‘குறிக்கின்றை’ என்பதால் எலிெசபத் அவனுக்கு மறுசமாழி 

அளித்தாள். 

அவள் பணத்துடன் எதிர்மதறயாக வன்மத்துடன் சதாடர்பு சகாண்டிருந்ததால் டார்ெிதய 

வன்மத்துடன் மறுத்தாள்.  

ாிஷிகள் பணத்ததத் தவிர்த்தைர். 

அவர்கள் அரெர்களுக்கு அறிவுதர வழங்கிைர், ஏதழகளுக்கு அல்ல. 

பணம் ெமுதாயமாகும். 

பண்பாபட செல்வம் மற்றும் அந்தஸ்தின் விதளவாகும். 

பணத்தத மறுத்தாலும், புகதழ மறுத்தவர் எவபரனும் உண்டா? 

திருமதி சபன்ைட் நயமற்றவள். 

எலிெசபத் ஆழ்மைாீதியாைவள். 

இருவரும் பணத்தின் முழு மதிப்பிதை உணர்கின்றைர். 

டாக்டர் தார்ன் பணத்தத நாடவில்தல, பணத்தின் மீது அவருக்கு சவறுப்பு என்பதில்தல, 

அவருக்கு வாய்ப்பு கிதடக்கவில்தல. 

அவருதடய ஆழ்மைதில் பணத்தின் மீது மதிப்பு இருந்ததிைால் பணம் அவாிடம் வந்தது. 

அவருக்கு நிலக்கிழார் மீதிருந்த மாியாதத பணத்தின் மீதிருந்த மாியாததயாகும். 

பணம் ஒரு ெக்தி மட்டுமல்ல, ஒரு ஸ்தாபைமுமாகும். 

பமல்மைதிலிருப்பததவிட ஆழ்மைதில் பணம் அதிக ெக்தி வாய்ந்தது. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

495 

 

காந்திேி பணத்தத ஒதுக்கிைார், ஆைால் பிர்லாவால் ஆதாிக்கப்பட்டார். 

கம்யூைிஸ்டுகள் பணத்ததத் தவிர்த்தைர், ஆைால் பணத்திற்காக அதிகாரத்தத நாடிைர். 

பணத்ததத் தவிர்த்தது அவர்களது நிதறசவய்திய நிதலயாக இல்லாமல் அடக்குவதாக 

இருந்ததிைால் அது தீவிர புரட்ெியின் மூலம் நிகழ்ந்தது. 

வலிதம அல்லது அறிவிதைப்பபால் பணம் ஒரு முதறயாை ெக்தியாகும். 

மைிதன் எல்லாவற்தறயும் உறுதிப்படுத்துகிறான், மறுப்பதன் மூலம் அவைது உறுதிப்பாட்டிதைப் 

பூர்த்தி செய்கிறான். 

பணம் இந்தியாவில் ஆன்மீகாீதியாக, மறுப்பதன் பமாெமாை வடிவம் ஆகும், பமற்கத்திய 

நாடுகளில் அது ஒரு இலட்ெியமாக மறுக்கப்படுகிறது. 

காதலுக்காகத் திருமணம் செய்துசகாள்வதுபபால் இது ஒரு மூடநம்பிக்தகயாை 

பபாலித்தைமாகும். 

காதல், திருமணத்தில் ஒரு பகுதி மட்டுபம. 

பதக்கு மரத்திைாலாை ஒரு கால் இருக்கும் முக்காலி எவ்வாறு அழகாக இருக்க முடியும்? 

காதல் காதலுக்காகபவ. 

காதல் ‘அதைத்ததயும்’ உடைடியாக விட்டுவிடுவதத வற்புறுத்துகிறது.  

எவபரனும் அததச் செய்தால், அவருக்கு மிகப் சபாிய ஒரு சவற்றி கிதடக்கும். 

அவர் மிகுந்த பலம் சகாண்டவராக இருப்பார், அதற்குப் பலன் கிதடக்கும். 

யாரும் இதுவதர முயற்ெிக்காத மிகப் சபாிய ொகெம் சபருங்காதல் ஆகும். 

அமரகாததல ஏற்பாடு செய்ய முடியாது. 

அமரகாதல் சதாடங்குவதற்கு முன் ஏற்பாடுகள் தகவிடப்படுகின்றை. 

அந்தத் தவிர்க்க முடியாத தன்தமயுடன் பணம் ஈர்க்கிறது. 

பணம் காலின்ஸின் அருவருப்பாை நடத்தததய ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாதது அல்ல எை மாற்றியது. 

ொர்சலட் ெமூகாீதியாகவும், உளாீதியாகவும் ொியாைவளாக இருக்கவில்தலயா. 

சமௌைம், சமௌைத்திற்கு பின்ைால் சமௌைமாக இருக்கும்சபாழுது மிகவும் சவளிப்பதடயாக 

இருக்கிறது. 

சமௌைமாக பாதுகாப்பிற்கு ஆதரவாக பணம் இருக்கும்சபாழுது அது மிகவும் சதளிவாக 

சவளிப்படுகிறது. 

ஆதாயமைப்பான்தமயுதடய ொர்சலட் இவ்வாறு உளாீதியாக நுண்ணுணர்வுதடயவளாக 

இருந்தாள். 

உண்தமயில் யாபரனும் ஆதாய மைப்பான்தம இல்லாதவராக இருக்கிறார்களா? 

ஆதாய மைப்பான்தமயுதடய இலட்ெியங்கதள மறுப்பவர் பலர் உள்ளைர். 

பணம் ெக்தி மற்றும் அதிகாரம் ஆகும். 

அதிகாரத்திற்கு அடிபணிபவர் அதைவரும் பணத்திற்கு மதிப்பளிப்பர். 

பணத்திற்கு எதிராகப் பபசுவது உலகம் முழுவதும் நாகாிகமாகி விட்டது. 

பணம் எவ்வாறு உலகம் முழுவதும் மதிக்கப்படுகிறது என்பதத இது காண்பிக்கிறது. 

ஆழ்மைதில் இலட்ெியத்தத இருத்தி, தன்ைிதைபவாடு பணத்தத நாடுபவர் தைது உதழப்பால் 

ஒரு ரூபாய் கூட ெம்பாதிக்க முடியாது. 

ஆழ்மைதில் பணத்ததப்பற்றிபய நிதைத்துக் சகாண்டிருப்பவர், எந்த ஒரு இலட்ெியத்தத ஏற்றுக் 

சகாண்டாலும், அவர் தன்னுதடய பணம் முழுவததயும் இழக்க பநாிடும். 

பணத்திற்கு ஒரு உண்தம உண்டு. 

அந்த உண்தமயின் மதிப்பிதைத் சதாிந்துசகாள்வதற்கு ஒருவாிடம் உண்தம இருக்க பவண்டும். 

பணத்ததப் புாிந்துசகாள்வது உலகத்தத சவல்வதாகும். 

171. “That is all settled.” 

The love of a woman has the strength of her right over the Man. 

Man means Money. Money means status. Status is right. 

All successful marriages are preceded by the woman exercising this right. 

Romance is born when Man exercises this right over her capacity for love. 

In marriage at a higher point it is affection, at lower points it is power, power of Money. 

Usually the woman senses it and exercises it successfully or otherwise. 

All the cleverness of Lady Anna’s mother who successfully tried to do this failed, as it was not a marriage. 

It was a battle of wits. The Lord got the better of her. 

In the case of Mary Thorne, it was not a fight over Frank’s Money. 

It was she who gave and enjoyed the fullest exercise of the power. 
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To her credit, he exercised it with a delicate courtesy of culture. 

Lucy knew these rules, knew the Man was helpless, and boldly asked him to send his mother Lady Lufton. 

Affection above or money below, it is the woman who seeks the Man. 

It was Palliser who was at Griselda‘s feet, not she as by then the power of her money was four times 

higher than his. 

Griselda who was endowed with a QUIET born out of emptiness attracted those to whom appearance 

alone matters. 

Lord Dumbello lived on the merest appearances of marriage of his mother. 

No wonder he was attracted by this Empty ‘strength’. 

The strength in her arose from the ambition to rise sky high. 

The Archdeacon had no qualification to be a Bishop, but all his life it was his ambition. 

His wife had all the arts of weaving herself into the favour of Life that lives by appearances. 

Her strength was that of her father’s goodness. 

Harding gave his other child too wealth, all out of his non-seeking Money. 

Money does come to one when not sought. 

Between Man and Woman, in the subconscious, She has the upper hand. 

In any transaction, it is enveloped by the atmosphere of Money. 

Money is the determinant of any transaction. 

In the case of Money, Man loves to be possessed by Money, though he has the capacity to deny it. 

In the case of a woman Man’s ideal is to surrender to her fully and allow her to dance on his breast. 

Her commands are the law of his life. It is the spiritual truth. 

Lizzy being a formed conscious cheerful individual while he was centred in the vital hedged in by pride 

unconscious of his potential, conscious only of his desire, her using the woman’s character of Money 

symbolised by Pemberley, he was a willing tool in her hands, willing to expand his conception of Lizzy to 

Longbourn. 

What won the day was Money on her part, longing for love on his part. 

Had she seen while in Pemberley Darcy behind the elegant magnificence of those rooms, rather Darcy’s 

love for her, she would have risen to the heights of love. 

As she responded to the ‘Money; that Pemberley is ⎯ Darcy is ⎯ Darcy paid nearly £10, 000 to one to 

whom he already paid £4000. 

The Money her mother sought, the Money which symbolized her father’s honour, the Money which 

Wickham lived for with eternal longing, is the Money to which she responded. 

It is not so much Lizzy as the Power of that Money to which Darcy responds. 

I may even say Wickham lived in the longing for Money which symbolizes the wealth and status of 

Pemberley. She in her love for him took to that vibration. 

To the end she ministers to Wickham’s want of Money. 

In responding to Darcy consciously, she accepts Wickham subconsciously. 

Pride and Prejudice is the vibration of Prosperity for the naked mercenary selfishness of Mrs. Bennet and 

Wickham. 

Money is energy, force, power, attitude, skill, capacity talent, ability, etc. 

Money is all the forces and forms of the society. 

It is true of language, education, speech, arts and science. 

In the story we find the miniature of the society. 

We see Manners, behaviur, character, personality, Individuality in evidence. 

In each of them ⎯ e.g. manners ⎯ Money, language, education find Self-expression. 

Money is absent in Longbourn for the purposes of desirable wedding. 

Bingley, Darcy, Collins bring Money to Longbourn. 

It is a movement made possible by the equilibrium of Money energy. 

When Collins was refused by Lizzy, Charlotte accepted him. 

The wealth of Collins is carried by his personality. 

It is acceptable to Charlotte as there are elements in her personality wherein his wealth will find a fine 

social setting and a psychological seal. 

An act examined in all its aspects can be found to perfectly meet all the laws of energy in movement. 
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Pemberley descending on Longbourn was not believed by Jane and resisted by Mr. Bennet. 

Netherfield is Money not wealth carrying a weight. It was readily absorbed into Longbourn. 

After Charlotte’s wedding there was a subtle vacuum in Longbourn for Netherfield to move in.  

Lydia’s wedding gave the right softening touch to Longbourn for Netherfield to move in. 

Mary had no energy of any description. 

She was left unattended at Longbourn. 

Pemberley came to transform Longbourn by transforming itself. 

The domestic vacuum in Pemberley caused by the absence of a strong matron to protect Georgiana was 

one reason for Lizzy’s success. 

It was Lady Catherine by her violent abuse who raised the potential strength of Lizzy to qualify for 

Pemberley. 

Obviously Lizzy had not the cultural sensitivity of her aunt. 

The aunt saw Wickham was mercenary, not Lizzy. 

She saw Darcy was stately. 

“அந்த விஷயம் முடிந்து விட்டது.” 

ஒரு சபண்ணின் அன்பு ஆணின் மீதுள்ள அவளது உாிதமயின் வலிதமதயக் சகாண்டிருக்கும். 

மைிதன் என்றால் பணம். பணம் என்றால் அந்தஸ்து. அந்தஸ்து ொியாைது. 

அதைத்து சவற்றிகரமாை திருமணங்களுக்கு முன்பும் ஒரு சபண் இந்த உாிதமதயச் 

செலுத்துபவளாக இருப்பாள். 

மைிதன் இந்த உாிதமதய அவளது அன்பின் ஆற்றலின் மீது செலுத்தும் சபாழுது காதல் 

பிறக்கிறது. 

திருமணத்தில் ஒரு உயர்ந்த இடத்தில் இது பாெமாகவும், தாழ்ந்த இடத்தில் இது அதிகாரமாகவும், 

பணத்தின் அதிகாரமாகவும் உள்ளது. 

சபாதுவாக ஒரு சபண் இததை உணர்கிறாள், சவற்றிகரமாகபவா அல்லது அவ்வாறு 

இல்லாமபலா இததைப் பிரபயாகிக்கிறாள். இததை சவற்றிகரமாகச் செய்ய முயற்ெி செய்த  

பலடி ஆைா-வின் தாயாாின் புத்திொலித்தைம் பதால்வியுற்றது, ஏசைைில் அது ஒரு திருமணம் 

அல்ல. 

அது ஒரு அறிவின் பபாராக இருந்தது. சபருமகன் அவதள விஞ்ெிைார். 

பமாி தார்னுதடய விஷயத்தில், ெண்தட பிராங்கின் பணத்திற்காக இருக்கவில்தல. 

முழுதமயாக அதிகாரத்தத அளித்ததும், அனுபவித்ததும் அவபளயாகும். 

அவளிடம் அவன் அததப் பண்பாட்டின் நுட்பமாை மாியாததயுடன் செலுத்திைான். 

லூெிக்கு இந்த விதிகள் சதாிந்திருந்தை, அவன் எதுவும் செய்ய முடியாத நிதலயில் இருப்பதத 

அறிந்தாள், அவனுதடய தாயார் பலடி லுப்டன்-ஐ அனுப்பும்படி அவைிடம் ததாியமாகக் 

பகட்டாள். 

உயர்நிதலயில் பாெபமா அல்லது தாழ்ந்த நிதலயில் பணபமா, எதுவாக இருந்தாலும் சபண்தான் 

ஆதண நாடிச் செல்கிறாள். 

பாலிஸர்-தான் Griselda-விடம் பணிவாக இருந்தாபர தவிர, அவள் அவாிடம் அவ்வாறு இல்தல, 

ஏசைைில் அப்சபாழுது அவளது பணத்தின் ெக்தி அவருதடயததக் காட்டிலும் நான்கு மடங்கு 

அதிகமாக இருந்தது. 

சவறுதமயிலிருந்து உருவாை ஒரு அதமதிதயக் சகாண்டிருந்த, பதாற்றம் மட்டுபம முக்கியம் 

எைக் கருதுபவர்கதள ஈர்த்தாள். 

Lord Dumbello-விற்கு அவருதடய தாயாாின் திருமணத்தின் சவறும் பதாற்றங்கள் மட்டுபம 

சதாிந்திருந்தது.  

அதைால் அவர் இந்த சவற்று ‘வலிதம’யால் ஈர்க்கப்பட்டதில் வியப்பு ஒன்றும் இல்தல. 

வாைளவு உயர பவண்டும் என்ற அவளுதடய ஆதெயிைால் அவளது வலிதம எழுந்தது. 

Archdeacon-ற்கு பிஷப் ஆகும் தகுதி இல்தல, ஆைால் வாழ்நாள் முழுவதும் அவருதடய ஆதெ 

அதுவாகபவ இருந்தது. 

அவரது மதைவி பதாற்றத்தத தவத்பத வாழும் வாழ்க்தகக்கு தன்தை எல்லா விதத்திலும் 

உட்படுத்திக் சகாண்டிருந்தாள். 

அவளுதடய பலம் அவளுதடய தந்ததயின் நற்குணபமயாகும். 

பணத்ததபய நாடாத தன்னுதடய மற்ற குழந்ததக்கும் Harding செல்வத்தத அளித்தார்.  

நாடாத சபாழுது பணம் ஒருவதரத் பதடி வரும். 

ஆணுக்கும் சபண்ணுக்கும் இதடபய, ஆழ்மைதில், சபண்ணின் தகபய ஓங்கி இருக்கும். 
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எந்த ஒரு பாிவர்த்ததையிலும், அது பணத்தின் சூழலால் சூழப்பட்டுள்ளது. 

எந்த ஒரு பாிவர்த்ததைதயயும் தீர்மாைிப்பது பணபமயாகும். 

பணத்ததப் சபாறுத்தவதர, அதத மறுக்கும் திறன் அவனுக்கு இருந்தாலும், மைிதன் அதத 

உடதமயாக்கிக் சகாள்வதத விரும்புகிறான். 

ஒரு சபண்தணப் சபாறுத்தவதர, அவளிடம் முழுதமயாகச் ெரணதடந்து அவளால் அடக்கி 

ஆளப்படுவபத அவைது இலட்ெியம் ஆகும். 

அவளது ஆதணகள் அவைது வாழ்வின் ெட்டமாகும். இது ஆன்மீக உண்தம. 

எலிெசபத் தன்னுணர்பவாடு, ொியாக உருவாை கலகலப்பாை சுபாவமுதடய தைி நபராவாள், 

ஆைால் அவபைா சபருமிதம் சகாண்ட உணர்வுாீதியாைவைாக தன்னுதடய திறதை 

அறியாதவைாக, தைது ஆதெதய மட்டுபம உணர்ந்தவைாக இருந்தான், பணத்ததப் பற்றிய 

சபண்ணின் குணத்தத சபம்பர்லியின் மூலம் அதடயாளப்படுத்திய அவளது தககளில் அவன் ஒரு 

விருப்பமாை கருவியாக இருந்தான், எலிெசபத் பற்றிய தைது கருத்திதை லாங்பர்னுக்கு 

விாிவுபடுத்த விரும்பிைான். 

அவளுதடய பங்கில் பணமும், அவனுதடய பங்கில் காதலுக்காை ஏக்கமும் மட்டுபம சேயித்தது. 

சபம்பர்லியின் அந்த பநர்த்தியாை அலங்காரமாை அதறகதளயும் தாண்டி டார்ெிதய அவள் 

பார்த்திருந்தால், அவனுதடய காததலப் பார்த்திருந்தால், அவள் காதலின் உச்ெங்கதள 

அதடந்திருப்பாள். 

பணமாக விளங்கிய சபம்பர்லியாை டார்ெிக்கு அவள் மறுசமாழி அளித்ததிைால், டார்ெி ஏற்கைபவ 

4000 பவுன் அளித்திருந்த ஒருவனுக்கு பமலும் 10,000 பவுதை அவன் அளிக்க பவண்டி வந்தது.  

அவளுதடய தாயார் நாடிய பணத்திற்கு, அவளுதடய தந்ததயின் மாியாதததயக் குறிக்கும் 

பணத்திற்கு, விக்காம் நிரந்தர ஏக்கத்துடன் வாழ்ந்ததன் காரணமாை பணத்திற்கு, எலிெசபத் 

மறுசமாழி அளித்தாள். 

சபம்பர்லியின் செல்வம் மற்றும் அந்தஸ்ததக் குறிக்கும் பணத்திற்காக ஏங்கும் வாழ்க்தகதயபய 

விக்காம் வாழ்ந்தான் என்றும் கூறலாம். 

அவன் மீதிருந்த காதல் அவதள அந்த அதிர்வுக்கு எடுத்துச் சென்றது. 

இறுதிவதர விக்காமின் பணத் பததவகதள அவள் பூர்த்தி செய்கிறாள். 

அறிந்பத டார்ெிக்குப் பதிலளிக்கும் அவள், ஆழ்மைதில் விக்காதம ஏற்றுக் சகாள்கிறாள். 

திருமதி சபன்ைட் மற்றும் விக்காமின் அப்பட்டமாை ஆதாயமைப்பான்தமயுடன் கூடிய 

சுயநலத்திற்காை சுபீட்ெத்தின் அதிர்பவ ‘Pride and Prejudice’ ஆகும். 

பணம் என்பது ெக்தி, வலிதம, அதிகாரம், அணுகுமுதற, திறதம, ஆற்றல், திறன் மற்றும் 

செயல்திறைாகும். 

பணம் என்பது ெமூகத்தின் அதைத்து ெக்திகள் மற்றும் ரூபங்கள் ஆகும்.  

சமாழி, கல்வி, பபச்சு, கதல, அறிவியல் ஆகியவற்றிற்கும் இது சபாருந்தும். 

இந்தக் கததயில் நாம் ெமூகத்தின் ெிறிய வடிவத்ததப் பார்க்கிபறாம். 

பழக்க வழக்கங்கள், நடத்தத, குணம், ஆளுதம, தைித்துவம் ஆகியவற்தற நாம் ஆதாரத்தில் 

காண்கிபறாம். 

பழக்க வழக்கங்கள் பபான்ற இதவ ஒவ்சவான்றிலும் பணம், சமாழி, கல்வி ஆகியவற்றின் சுய 

சவளிப்பாடு காணப்படுகிறது. 

விரும்பத்தக்க திருமணத்திற்காக லாங்பர்ைில் பணம் இல்தல. 

பிங்கிலி, டார்ெி, காலின்ஸ் ஆகிபயார் அங்கு பணத்ததக் சகாண்டு வருகின்றைர். 

பணத்தின் ெக்தியின் ெமநிதலயால் ொத்தியமாை ஒரு இயக்கம் இது. 

எலிெசபத்தால் நிராகாிக்கப்பட்ட காலின்ஸ் ொர்சலட்டிைால் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டான். 

காலின்ஸின் செல்வவளம் அவைது ஆளுதமயால் தாங்கிச் செல்லப்பட்டது. 

ொர்சலட்டின் ஆளுதமக்கு ஒரு நயமாை ெமூக இடத்ததயும், உளாீதியாை முத்திதரதயயும் 

காலின்ஸின் செல்வம் அளிக்கக்கூடிய ொத்தியம் இருந்ததால், அவளுக்கு அது ஏற்புதடயதாக 

இருந்தது. 

அதன் அதைத்து அம்ெங்களிலும் ஆராயப்பட்ட ஒரு செயல் இயக்கத்தில் உள்ள அதைத்து 

ஆற்றலின் விதிகதளயும், பூரணமாகப் பூர்த்தி செய்வததக் காணலாம். 

லாங்பர்ன் மீது சபம்பர்லி வந்திறங்குவதத பேைால் நம்ப முடியவில்தல, திரு சபன்ைட் அதத 

எதிர்த்தார். 

சநதர்பீல்ட் பணம் ஆகும், அது வலிதமபயாடு கூடிய செல்வம் அல்ல. அது எளிதில் லாங்பர்னுடன் 

கலந்தது. 
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ொர்சலட்டின் திருமணத்திற்குப் பிறகு, சநதர்பீல்ட் உள்பள வருவதற்காக லாங்பர்ைில் ஒரு சூட்சும 

சவற்றிடம் உருவாைது.  

சநதர்பீல்ட் உள்பள வருவதற்கு லிடியாவின் திருமணம் லாங்பர்னுக்கு ொியாை சமன்தமயாை 

அதமப்தப அளித்தது.  

பமாியிடம் எந்த விதமாை ெக்தியும் இல்தல. 

லாங்பர்ைில் அவதள யாரும் கவைிக்கவில்தல. 

சபம்பர்லி தன்தைபய திருவுருமாற்றிக்சகாண்டு லாங்பர்தையும் திருவுருமாற்றியது. 

ோர்ேியாைாதவப் பாதுகாக்க வலுவாை சபண்மணி எவரும் இல்லாத காரணத்திைால் ஏற்பட்ட 

குடும்ப சவற்றிடம் எலிெசபத்தின் சவற்றிக்கு ஒரு காரணம் ஆகும். 

தைது தீவிரமாை நிந்ததையால் எலிெசபத்திடமிருந்த வலிதமதய உயர்த்தி அவதளப் 

சபம்பர்லிக்குத் தகுதி உதடயவளாக மாற்றியது பலடி காதாின் ஆவாள். 

எலிெசபத்திற்கு அவளுதடய அத்ததயின் பண்பாட்டின் உணர்திறன் இல்தல என்பது உண்தம. 

விக்காம் ஆதாய மைப்பான்தம உதடயவைாக இருப்பதத அத்தத பார்த்தாள், எலிெசபத்தத 

அல்ல. 

டார்ெி பமன்தமயாைவைாக இருப்பதத அவள் உணர்ந்தாள். 

 

"What is all settled?" Repeated the other, as she ran into her room to prepare. "And are they upon such 

terms as for her to disclose the real truth? Oh, that I knew how it was!" 

“என்ைசவல்லாம் முடிந்தது?” புறப்படுவதற்குத் தயாராை அவள் தன்னுதடய அதறக்கு விதரந்து 

சென்றபபாது மற்றவரும் இததைபய விைவிைர். “உண்தமதயப் பகிர்ந்துசகாள்ளும் அளவிற்கு 

அவர்களிடம் சநருக்கம் இருக்கிறதா? இது எப்படி என்று சதாிந்துசகாள்ள பவண்டும் 

பபாலுள்ளபத!”  

MONEY 

பணம் 

Evaluation in terms of the past 

கடந்த கால அடிப்பதடயில் மதிப்பீடு. 

172. “That is all settled” repeated the aunt!” 

It was a standing wonder of symbolic victory at the moment of tragedy. 

Weighty Grace breaks the fabric. ®1 

Evaluation of Darcy as wealth of Pemberley is a strong subconscious demand that makes Darcy pay 

further to reach her.®1 

Accomplishment accompanied by excess ⎯ done by grace. 

99% accomplishment ⎯ done by faith. 

Accomplishment accompanied by problem – insufficient energy to accomplish. 

(Causes ⎯ Egoistic initiative physical, vital, mental. 

  ⎯  Superstitious ideal, ignorant enthusiasm 

  ⎯  Self-giving to selfishness 

  ⎯  Idealism to impersonal service, individual or institutional 

  ⎯  Desire to overdoing – ignorant, or egoistic or inappropriate   attitude. 

  ⎯  Cause and effect affects according to personal, impersonal,  

    rational, idealistic goals. 

Consecration reverses problem into opportunities. 

Arrival of Bingley accompanied by Darcy ⎯ Mrs. Bennet’s aspiration extending to Lizzy moves Collins 

and Wickham on the other side. 

Sarcastic reception leads to corresponding humiliation ⎯ Monetary compensation. 

Aspiration for status (Bingley) over fulfills in Darcy with a backlash. 

One is £ 4000, the other is £10, 000, while the loss is £ 2000. 

Full absorption of opportunities removes the problem. ® 1 

Non-observation is Mental unconsciousness. ®1 

Capacity to coordinate mentally is Mental awakening to Mother’s integral consciousness. 

Observe as 1) phenomenon, 2) type, 3) system, 4) symbol. 

 
1 (R) Rule of Life 
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Accomplish at these levels. 

Outgrow the plane of existence on these basis. 

Take note of the small successes, and small failures, see them in relation with great events in life, fix the 

rules of their occurrence, don’t allow them to repeat. 

⎯ Accomplishment is great, understanding is greater, monetary benefit is final; its capacity to grow 

exceeds the finality.  

⎯ Learn to accomplish fully by thought or in Silence. 

Mrs. Gardiner is all sensitive perception. 

She exhibited extraordinary cultural sensitivity in not asking Lizzy about her real relationship with Darcy. 

One who handles Money knows its weight, power and significance. 

Man tends to a woman with Money as ‘Money’ in her shows itself as behavior, culture, courtesy. 

Money at home cannot hide itself in her dress and speech. 

Money at home converts as culture in some generation. 

Assertion is the aspect of newly acquired wealth. 

Inability to speak loudly is a trait of Money enjoyed for generations. 

Miss Dunstable is habitually, involuntarily loud. 

Enjoyment of Money enjoins obedience. 

People exhibit an anxiety to obey. 

There is no need to shout. 

Loud voice asserts by the volume of sound. 

Most powerful communications are in Silence. 

Lovers find it difficult to articulate their opinions. 

The unspoken word carries more power. 

In negotiations one’s culture is patently exhibited. 

Work converts into property, property over the generations becomes wealth which in the the coming 

generations yields status. 

Character is the component of personality of status of several generations. 

Indian culture has given that character and even personality to owners of 20 acres of land. 

Vedic learning gives it without property. 

Money is seen all over Pride and Prejudice. 

Mr. Bennet married a pretty lady as she had £ 5000. 

Money is an all pervasive psychological institution whose presence is seen everywhere in aristocratic life. 

Poor life reveals the power of Money negatively. 

Its power is best exercised when it is not overtly commissioned. 

Pride and Prejudice evaluated by Money 

Society being what it is – each is in all, all is in each – any facet of the society can be realistically, 

precisely evaluated by any other aspect. 

Pride and Prejudice can be evaluated by Money. 

Money for the social Man is status ⎯ comfort expressing as luxury. 

Mrs. Bennet excitedly expands to £4000 of Bingley. 

The aphorism with which the story opens is one on the value of Money. 

The first Assembly is an exhibition of £20, 000 of the sisters, £100, 000 of the brother and the aloofness of 

the Estate of Pemberley. 

Bingley chooses Jane, Elizabeth ‘chooses’ Darcy. 

Bingley for all his amiability is a creature who values the Money of Darcy and subconsciously appreciates 

Jane’s appreciation of his Money. 

Money, to start with, is the motive power of the story. 

The story ends declaring Money rediscovers its own value in submitting to what is superior to Money and 

is unattainable by Money. 

To the feminine eye, apart from the value of Money, a handsome face, presented through captivating 

softness is endlessly charming. 

Masculine virility appreciates the beauty of the woman for enjoyment but gravitates to Money when it 

comes to possession. 
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Mrs. Bennet longs for wealth and status ineffectually. 

Her favourite Lydia marries £200 or £300. 

Mr. Bennet is fixed on wealth and status carried by character. 

His silence achieves them for both his favourites. 

Mrs. Bennet is a spent force having succeeded in her marriage. 

Mr. Bennet qualifies for great wealth as he plunges into mortifying humiliation of cultured husbands 

marrying uncultured women. Imagine a cultured woman born in wealth and status marrying an uncultured 

rich man of sorts. 

The only way to treat a woman is to be soft is a maxim of the British husband. 

The only way to know the husband is to discover he is right is the maxim of the Indian culture as it 

expresses in womanhood.  

Pride and Prejudice is wealth rising to culture of status. 

Money is energy, organisation, power, symbol and everything on earth. 

To study Money from each point of view is a wide study. 

To read Pride and Prejudice from each such point of view will be interesting. 

Power of Money is witnessed when Wickham consented to marry.  

The wild excitement of Mrs. Bennet on hearing of the arrival of Bingley is purely the power of Money to 

release effervescent enthusiasm in an empty shell of a woman who aspires for social elevation. 

Money reveals in its aspect of regard and affection in Mrs. Reynold’s warm praise of Darcy. 

Only Money can make a Man wild in his dissipation. 

What character Money can compel one to acquire is seen in Mr. Bennet’s decision. 

Honour acquires the garb of Money owed. 

Mr. and Mrs. Gardiner’s culture expresses Money in human behavior. 

In its pure power of compelling social admiration Money descended on Charlotte. 

Squeamishness too can be a version Money can acquire in the society. 

Authoritative arrogance is another version of Social Money. 

Crosbie’s 1200 pounds was abridged into £ 600 for him when his settlements were drawn up. After the 

lady died the 600 shrank to less than 500. 

Status has its price to be paid. 

He who could be a cavalier with Lily agreed to insure his life, acquire a house, furnish it at a cost of 

£1000, pay for her expenses when she left him and bury her according to her status spending £ 240 

spending on bringing her body home. Crosbie paid in Money the status he bought from the Lord. He lived 

with her only for six weeks. 

Status translates into Money. 

Money buys status with or without life. 

Lily got £ 4000 from her uncle which, had it been given earlier, could have spared her life. 

Money purchases affection for a dried uncle. 

“அந்த விஷயம் அனனத்தும் முடிவனடந்துவிட்டது.” என்று அத்தத திரும்பவும் கூறினாள்.  

ஆபத்து நிகழ்ந்த தருணத்தில் அனடயாைமான சவற்றியின் ஒரு சபாிய அதிெயம் ஆகும் இது. 

வலினமயான அருள் கட்டனமப்னப உனடக்கிறது - வாழ்வின் ெட்டம். 

சபம்பர்லியின் செல்வமாக டார்ெினய மதிப்பீடு செய்வது ஒரு வலினமயான ஆழ்மன 

ஜகாாிக்னகயாகும், இது அவனை அனடவதற்கு அவனன ஜமலும் பணம் செலவைிக்க னவக்கிறது - 

வாழ்வின் ெட்டம். 

அதிகப்படியின் துனணயுடன் ொதிக்கப்படுகிறது - அருைினால் செய்யப்படுகிறது. 

99% ொதனன- நம்பிக்னகயினால் செய்யப்படுகிறது. 

பிரச்ெினனயுடன் ஜெர்ந்து வரும் ொதனன- ொதிக்கப் ஜபாதுமான ெக்தி இல்லாதது. 

காரணங்கள்- ேடம், உணர்வு, மனாீதியான அகந்னதயுடன் கூடிய தன்முனனப்பு. 

⎯ மூடநம்பிக்னகயுள்ை இலட்ெியம், அறியானமயுடன் கூடிய ஆர்வம்.   

⎯ சுயநலத்திற்கு சுய அர்ப்பணம்.   

⎯ தனிப்பட்ட அல்லது அனமப்புாீதியான சபாதுவான ஜெனவக்கான இலட்ெியம். 

⎯ அதிகப்படியாகச் செய்ய விரும்புவது- அறியானம அல்லது அகந்னதயுடன் கூடிய அல்லது 

சபாருத்தமற்ற அணுகுமுனற.   
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⎯ காரணமும் வினைவும் தனிப்பட்ட, சபாதுவான, பகுத்தறிவுடன் கூடிய, இலட்ெிய 

இலக்குகனைப் பாதிக்கின்றை.  

ெமர்ப்பணம் பிரச்ெினனகனை வாய்ப்புகைாக மாற்றுகிறது. 

டார்ெியுடன் ஜெர்ந்து பிங்கிலி வருவது- எலிெசபத்திடம் விாிவனடயும் திருமதி சபன்னட்டின் 

ஆர்வம் காலின்னையும், விக்கானமயும் மறு பக்கத்தில் நகர்த்துகிறது. 

குதர்க்கமான வரஜவற்பு அதனனசயாத்த அவமானத்திற்கு வைி வகுக்கிறது—பணம் ொர்ந்த 

இைப்பீடு. 

அந்தஸ்திற்கான ஆர்வம்(பிங்கிலியுதடயதுபபால்) டார்ெியிடம் ஒரு பின்னனடவுடன் அதிக 

அைவில் நினறவனடகிறது. 

ஒன்று 4000 பவுன், மற்சறான்று 10,000 பவுன், நஷ்டம் அனடந்தது 2000 பவுன். 

வாய்ப்புகனை முழுனமயாகக் கிரகித்துக்சகாள்வது பிரச்ெினனனய அகற்றுகிறது - வாழ்வின் 

ெட்டம். 

கவனிக்காமல் இருப்பது மனம் சுய உணர்வுடன் இல்லாமலிருப்பதாகும்- வாழ்வின் ெட்டம். 

மனாீதியாக ஒருங்கினணக்கும் திறன் அன்னனயின் பூரண ேீவியத்திற்கான மனாீதியான 

விைிப்புணர்வாகும். 

1) நிகழ்வு, 2) வனக, 3) முனற, 4) ெின்னம் ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் கவனிக்க ஜவண்டும். 

இந்த நினலகைில் ொதிக்க ஜவண்டும். 

இவற்றின் அடிப்பனடயில் வாழ்வின் நினலனய விஞ்ெ ஜவண்டும். 

ெிறிய சவற்றிகள், ெிறிய ஜதால்விகள் ஆகியவற்னறக் கவனித்து, வாழ்வின் சபாிய நிகழ்வுகளுடன் 

சதாடர்புபடுத்திப் பார்த்து, அனவ நிகழும் விதிகனை நிர்மாணித்து, அனவ மீண்டும் எைா வண்ணம் 

பார்த்துக்சகாள்ை ஜவண்டும். 

⎯ ொதனன உயர்ந்தது, புாிதல் ஜமலும் உயர்ந்தது, பணாீதியான பலன் இறுதியானது; 

வைருவதற்கான அதன் திறன் இறுதி நினலனயவிட ஜமலானது. 

⎯ எண்ணம் அல்லது சமௌனத்தின் மூலம் முழுனமயாகச் ொதிக்கக் கற்றுக்சகாள்ை ஜவண்டும். 

திருமதி கார்டினர் உணர்திறனுனடய புாிதனலக் சகாண்டவள் ஆவாள். 

டார்ெியுடன் எலிெசபத்திற்கு இருக்கும் உண்னமயான உறவினன அவைிடம் ஜகட்காத அைவிற்கு 

அவள் அொதாரண பண்பாட்டின் உணர்வினனக் சகாண்டிருந்தாள். 

பணத்னதக் னகயாள்பவருக்கு அதன் பலம், ெக்தி மற்றும் முக்கியத்துவம் சதாியும். 

சபண்ணிடம் உள்ை ‘பணம்’ நடத்னத, பண்பு மற்றும் மாியானதயாக சவைிப்படுவதால் ஆண் 

பணம் பனடத்த ஒரு சபண்னண அணுகுகிறான். 

வீட்டிலுள்ை பணம் அவளுனடய உனட மற்றும் ஜபச்ெில் தன்னன மனறக்க முடியாது. 

ெில தனலமுனறகைில் வீட்டிலுள்ை பணம் பண்பாடாக மாறுகிறது. 

வலியுறுத்தல் புதிதாகப் சபறப்பட்ட செல்வத்தின் அம்ெம் ஆகும். 

தனலமுனறகைாகப் பணத்னத அனுபவித்து வரும் குணம் உரத்த குரலில் ஜபெ முடியாதது. 

மிஸ் டன்ஸ்டபில் வைக்கமாக தன்னன அறியாமஜலஜய உரக்கப் ஜபசுபவள் ஆவாள். 

பணத்னத அனுபவிப்பது அடிபணிதனல ஜவண்டுகிறது. 

மக்கள் ஒரு அடிபணியும் ஆர்வத்னத சவைிப்படுத்துகின்றனர். 

உரத்த குரலில் ஜபெ ஜவண்டும் என்கிற அவெியம் இல்னல. 

ஒலியின் அைவினால் உரத்த குரல் வலியுறுத்துகிறது. 

மிகவும் ெக்திவாய்ந்த அறிவிப்புகள் சமௌனமாகஜவ சவைிப்படுத்தப்படுகின்றன.  

காதலர்கள் தங்கைது அபிப்பிராயங்கனை வாய்விட்டுக் கூற கஷ்டப்படுகின்றனர். 

ஜபெப்படாத வார்த்னத அதிக ெக்தினயக் சகாண்டிருக்கும். 

ஜபச்சு வார்த்னதகைில் ஒருவரது பண்பாடு அப்பட்டமாக சவைிப்படுத்தப்படுகிறது. 

ஜவனல சொத்தாக மாற்றப்படுகிறது, தனலமுனறகைாக இருக்கும் சொத்து செல்வ வைமாக 

மாறுகிறது, இது வரும் தனலமுனறகளுக்கு அந்தஸ்தினன அைிக்கிறது. 

குணம், பல தனலமுனறகைின் அந்தஸ்தின் ஆளுனமயின் அங்கம் ஆகும். 

இந்தியக் கலாச்ொரம் அந்த குணம் மற்றும் ஆளுனமனயக்கூட இருபது ஏக்கர் நிலம் 

உனடயவர்களுக்கு அைித்துள்ைது. 

ஜவதக்கல்வி சொத்து இல்லாமஜலஜய இதனன அைிக்கிறது. 

‘Pride and Prejudice’ முழுவதிலும் பணம் காணப்படுகிறது. 

திரு சபன்னட் ஒரு அைகிய சபண்னண, அவளிடம் 5000 பவுன்கள் இருந்த காரணத்தினால் 

திருமணம் செய்து சகாண்டார். 
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பணம் எங்கும் பரவியிருக்கும் ஒரு உைவியல் அனமப்பாகும், இது பிரபுத்துவ வாழ்வில் எங்கும் 

காணப்படுகிறது.  

ஏழ்னமயான வாழ்க்னக பணத்தின் ெக்தினய எதிர்மனறயாக சவைிப்படுத்துகிறது. 

அதனுனடய ெக்தி சவைிப்பனடயாகக் ஜகாரப்படாத சபாழுது, சவகு ெிறப்பாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

பணத்தால் மதிப்பிடப்பட்ட ‘Pride and Prejudice’.  

ெமூகம் இருக்கும் நினலயில் - ஒவ்சவான்றும் அனனத்திலும், அனனத்தும் ஒவ்சவான்றிலும்- 

ெமூகத்தின் எந்த ஒரு அம்ெத்னதயும் உண்னமயாக, துல்லியமாக மற்ற எந்த ஒரு அம்ெத்தினாலும் 

மதிப்பீடு செய்யப்பட முடியும். 

‘Pride and Prejudice’-ஐ பணத்தால் மதிப்பீடு செய்யலாம்.  

ெமூகாீதியான மனிதனுக்குப் பணம் அந்தஸ்தாகும்- வெதிகள் ஆடம்பரமாக சவைிப்படுவது. 

திருமதி சபன்னட் பிங்கிலியின் 4000 பவுனிற்கு ஆர்வமாக விாிவனடகிறாள். 

பணத்தின் மதிப்பின் அடிப்பனடயிலான ஒரு பைசமாைியில் இக்கனத ஆரம்பிக்கிறது. 

முதல் நடனக் கூட்டத்தில், ெஜகாதாிகைின் 20,000 பவுனும், ெஜகாதரனின் 100,000 பவுனும், 

சபம்பர்லி ஜதாட்டத்தின் தனினமயும் அரங்ஜகறின. 

பிங்கிலி ஜேனனத் ஜதர்ந்சதடுக்கிறான், எலிெசபத் டார்ெினயத் ‘ஜதர்ந்சதடுக்கிறாள்’. 

இனினமயான குணமுனடய பிங்கிலி, டார்ெியின் பணத்னத மதிக்கும் ஒரு ேீவனாக இருக்கிறான், 

ஆழ்மனதில் தன்னுனடய பணத்னத ஜேன் பாராட்டுவனத ஜபாற்றுகிறான். 

முதலாவதாக, பணம் இக்கனதயின் தூண்டும் ெக்தியாக உள்ைது. 

பணம், பணத்னதவிட உயர்ந்ததற்கும், பணத்தால் அனடய முடியாததற்கும் அடிபணிவதன் மூலம் 

அதன் மதிப்னபக் கண்டுபிடிப்பதாகக் கூறுவதுடன் கனத முடிவனடகிறது. 

சபண்னமயின் கண்ணுக்கு பணத்தின் மதிப்னபத் தவிர, கவரும் சமன்னமயுடன் ஜதான்றும் ஒரு 

அைகான முகம் முடிவற்று ஈர்ப்பதாக இருக்கும். 

ஆணின் வீாியம் சபண்ணின் அைனக இன்பத்திற்காகப் பாராட்டுகிறது, ஆனால் உனடனம என்று 

வரும்சபாழுது பணத்னத ஜநாக்கி ஈர்க்கப்படுகிறது. 

திருமதி சபன்னட் செல்வம் மற்றும் அந்தஸ்திற்காக பயனில்லாமல் ஏங்குகிறாள். 

அவளுனடய செல்ல மகைான லிடியா 200 பவுஜனா அல்லது 300 பவுஜனா உள்ைவனனத் 

திருமணம் செய்து சகாள்கிறாள். 

குணத்துடன் கூடிய செல்வம் மற்றும் அந்தஸ்தினால் திரு சபன்னட் ஈர்க்கப்படுகிறார். 

அவருனடய சமௌனம் அவருனடய இரு செல்ல மகள்களுக்கும் இதனன வைங்குகிறது. 

தனது திருமணத்தில் சவற்றி அனடந்த திருமதி சபன்னட் தனது ெக்தினயயும் தாக்கத்னதயும் 

முழுவதுமாக இைந்து விட்டாள். 

பண்பற்ற சபண்கனைத் திருமணம் செய்துசகாள்ளும் பண்புமிக்க கணவன்மார்கள் மிகவும் 

இைிவுபடுத்தும் வனகயில் அனடயும் அவமானத்னத திரு சபன்னட் அனடந்ததால் அவர் சபாிய 

செல்வத்திற்குத் தகுதி உனடயவர் ஆகிறார். செல்வமும் அந்தஸ்தும் உனடய ஒரு வைமான 

குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு பண்புள்ை சபண் ஒரு பண்பற்ற பணக்காரனனத் திருமணம் 

செய்துசகாள்வனதக் கற்பனன செய்து பார்க்கலாம். 

ஒரு சபண்னணக் னகயாளுவதற்கான ஒஜர வைி அவைிடம் சமன்னமயாக நடந்துசகாள்வதுதான் 

என்பது ஒரு ஆங்கில கணவனுனடய ஒரு ஒழுக்க விதியாகும். 

கணவனனத் சதாிந்துசகாள்வதற்கான ஒஜர வைி அவன் ொியானவன் என்று கண்டுபிடிப்பதுதான் 

என்பது இந்தியக் கலாச்ொரத்தின் ஒழுக்க விதியாகும், ஏசனனில் இது சபண்னமயில் 

சவைிப்படுகிறது. 

‘Pride and Prejudice’-ல் செல்வம், அந்தஸ்தின் பண்பாட்டிற்கு உயருகிறது. 

பணம் என்பது ெக்தி, அனமப்பு, அதிகாரம், ெின்னம் மற்றும் உலகத்திலுள்ை அனனத்துமாகும். 

ஒவ்சவாரு கண்ஜணாட்டத்திலும் பணத்னத ஆராய்வது ஒரு பரந்த ஆராய்ச்ெியாகும். 

அத்தனகய ஒவ்சவாரு கண்ஜணாட்டத்திலிருந்தும் ‘Pride and Prejudice’-ஐ படிப்பது சுவாரெியமாக 

இருக்கும். 

விக்காம் திருமணம் செய்துசகாள்ைச் ெம்மதம் சதாிவித்தஜபாது பணத்தின் ெக்தினயக் காண 

முடிந்தது. 

பிங்கிலியின் வருனகனயக் ஜகட்ட திருமதி சபன்னட்டின் அதீத உற்ொகம், ெமூக உயர்னவ 

விரும்பும் ஒரு சபண்ணின் சவற்றிடத்தில், சபாங்கும் உற்ொகத்னத சவைியிடுவதற்கான 

பணத்தின் ெக்தியாகும். 
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திருமதி சரனால்ட்ஸ் டார்ெினய அன்பாகப் பாராட்டுவதில் பணம் அதன் மாியானத மற்றும் 

பாெத்தின் அம்ெத்னத சவைிப்படுத்துகிறது.  

மனிதனனத் தீவிரமாக அைிச்ொட்டியத்தில் ஈடுபட னவக்க பணத்தால் மட்டுஜம முடியும். 

எந்தக் குணத்னதப் சபற பணம் ஒருவனரக் கட்டாயப்படுத்த முடியும் என்பது திரு சபன்னட்டின் 

தீர்மானத்தில் காணப்படுகிறது. 

மாியானத பணத்னதப் சபாறுத்தது. 

கார்டினர் தம்பதிகைின் பண்பாடு மனித நடத்னதயில் பணத்னத சவைிப்படுத்துகிறது. 

அதன் ெமூகப் ஜபாற்றுதலின் உண்னமயான ெக்தியுடன் பணம் ொர்சலட்னட வந்தனடந்தது. 

கெப்புணர்ச்ெியும்கூட ெமூகத்தில் பணம் சபறக்கூடிய ஒரு பதிப்பாக இருக்கலாம். 

அதிகாரத்துடன் கூடிய அகங்காரம் ெமூகாீதியான பணத்தின் மற்சறாரு பதிப்பு ஆகும். 

Crosbie-யின் 1200 பவுன், அவர் சகாடுக்க ஜவண்டியனவகதளக் சகாடுத்து முடித்தபின் 600 

பவுைாகச் சுருங்கியது. ெீமாட்டி இறந்த பிறகு 600 பவுன் 500 பவுனுக்கும் குனறவாகச் சுருங்கியது. 

அந்தஸ்துக்கு ஒரு வினல உண்டு. 

லிலியுடன் பண்புனடய சபருந்தனகயாக இருக்க முடிந்த ஒருவன், தனது வாழ்க்னகனயக் காப்பீடு 

செய்துசகாள்ைவும், சொந்தமாக ஒரு வீடு வாங்கவும், 1000 பவுனிற்கு அனத அலங்காிக்கவும், 

அவள் அவனன விட்டுச் சென்றஜபாது அவளுனடய நினலக்ஜகற்ப 240 பவுன் செலவைித்து 

அவைது உடனல வீட்டிற்குக் சகாண்டுவந்து புனதக்கவும் ஒப்புக் சகாண்டான். 

சபருமகனிடமிருந்து சபறப்பட்ட அந்தஸ்னத Crosbie பணத்தின் மூலம் சபற்றார். அவர் அவளுடன் 

ஆறு வாரங்கள் மட்டுஜம வாழ்ந்தார். 

அந்தஸ்து பணமாக மாறுகிறது. 

வாழ்க்னகயுடஜனா அல்லது வாழ்க்னக இல்லாமஜலா பணம் அந்தஸ்னத வாங்குகிறது. 

லிலி அவளுனடய மாமாவிடமிருந்து 4000 பவுனனப் சபற்றுக் சகாண்டாள், அது முன்னஜம 

சகாடுக்கப்பட்டிருந்தால, அவளுனடய உயினரக் காப்பாற்றியிருக்கலாம். 

ேீவனில்லாத மாமாவிற்கு பணம் பாெத்னத வழங்குகிறது. 

173. “Are they upon such terms.” 

 ⎯  When one is in love, she can hardly hide it from another woman that watches. 

 ⎯  Subconscious never fails to reveal itself. 

 ⎯  A crisis exposes one’s weakness. 

 ⎯  Coming events cast their shadows. 

 ⎯  The shape of things to come always is on the horizon for those who can see. 

 ⎯  The greatest tragedy descends on one just when the greatest luck opens up. 

 ⎯  Not even a particle of an act, even thought, will refrain from affirming its  role. 

 ⎯  A markedly positive atmosphere overcomes all human deficiencies. 

 ⎯  If the atmosphere is creative it transforms the deficiencies into sufficiencies. 

 ⎯  The blood of the aunt and uncle is always thicker than others. 

 ⎯  Wickham’s subtle personality watches over Darcy. 

Wickham’s power over Darcy comes from old friendship. 

Darcy’s dislike energises Wickham. 

Darcy’s money activates Wickham. 

Elopement was planned. The act has life. It is alive. It comes back. 

Reynolds abused Wickham. He comes to life. 

Caroline referred to Wickham. It gave him the opening.  

Caroline’s tirade against Lizzy is Caroline’s subconscious admiration of Wickham. 

Mrs. Bennet in Lizzy will prevent Darcy’s coming closer to Lizzy. 

She is devoted to Jane. The offensive letter that smashes her life   comes from Jane. 

Lizzy’s objection to Lydia and admiration of Wickham both work here. 

Mrs. Gardiner’s reticence brought about the finale. 

Mr. Gardiner’s goodwill found Lydia. Lizzy’s newfound social formalities, for lack of substance, acted in 

the reverse. Had she accepted refreshments at Pemberley life would have taken another turn. 

Life recognises each thought of ours, takes note of it without fail, works out a precise scheme and 

brings it under the power of willing automatism of life. 

Each line in the book can be commented on these lines. 

Literary Criticism 
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Life becomes literature when it conveys the high enjoyment of life. 

World has seen that education that comes out of entertainment is the highest. 

Such education in one generation gives the power of that education to the society that gave birth to it. 

It is true, as in the case of Shakespeare, a society can create a high literature but fail to appreciate it. 

Literature is the adult education of the society by which it fully benefits. 

It is seen by the fact that great literature becomes household words in some measure. 

All great phrases of Shakespeare have gone into the language. 

Has England benefitted by Shakespeare, if so to what extent, is a moot question. 

Shakespeare surely was an inspiration to all Europe. 

Sri Aurobindo’s philosophy is a knowledge that is power. 

Power comes first, knowledge comes later depending upon receptivity. 

A literary criticism developed on His lines, in my view, will give the knowledge of Life Response and the 

power to create that Response. 

To know exactly, precisely, how, at what moment the Response is created gives that knowledge that is 

power. 

In trying to do so about the Moment she got Darcy, the Moment she lost Darcy and again regained him, 

Life did give the Response of a Grace flower at 6 P.M. from Dindigal on July 15. 

To systematise that knowledge that is power is a secondary aim. 

Primary aim is to place before the reading public the theme of Life Response. 

Life is full of such responses. 

Pride and Prejudice has been one of such responses. 

We have discussed all of them in detail. 

We have also placed the theory of Life Response before them. 

Originally to lead the reading public to that power is not the aim. 

Now that Life has shown it this morning in our lives that aim too rises. 

Though it is a secondary AIM, its power is the greatest power of life knowledge. 

Life Response 

Events that can be so considered now are 

Mary is the heir of Roger. 

Offer to Palliser of the post of Chancellor of the Exchequer. 

His refusal of it. 

Life’s reward for him – heir. 

Unusual behavior of life in offering the post again. 

His elevation to the Prime Ministership. 

  Responses that are not instantaneous. 

Lily losing Crosbie. 

Lily’s fortune. 

Paddington station. 

Lady Alexandrina as wife. 

Charge against Phineas. 

Wickham’s first visit. 

Caroline’s ruse. 

Lady Catherine’s positive contribution by negative initiative. 

Longbourn – Netherfield – Pemberley. 

Lizzy’s refusal of refreshments. 

His coming a day early. 

The chambermaid’s information. 

Lydia’s disclosure of ‘Darcy’. 

Going round Pemberley. 

Roger’s Will. 

Frank’s ‘proposal’ to Dunstable. 

Miss Dunstable as Mrs. Thorne. 

Glencora ‘meeting’ Burgo in Switzerland. 
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Crosbie’s handshake with Eames. 

Eames disappointed meets the bull. 

Crosbie’s betrayal rewarded by a great elevation. 

Amelia marrying Gazebee after advising Augusta. 

Lopez rewarded with Emily because he saved her brother. 

Tregear hurt in hunting resulting in his engagement. 

Bingley returning to Jane. 

Life Response – Crosbie 

Lilly in the park wishes Siph to speak about Eames and asks him about Crawley. 

Her tongue was paralysed as she saw Crosbie. 

She was consciously wanting Siph to talk of Eames. 

Her mind was lovingly disposed to Eames then. 

Life Response arises from subconscious where Crosbie is. 

A friend of mine in asking for four admissions never knew his subconscious was saturated with me which 

his conscious Mind avoided. 

Nair the Principal responded to his subconscious. 

Mary Thorne’s upbringing is more than the essence of Money. It is wealth, status, Love given in generosity 

of courteous culture unknown to Lady Arabella. It was, all along, collecting as wealth in Roger. 

Palliser’s conscious and subconscious were saturated and were overflowing with decimal coinage which 

produced the Life Response of the Duke. 

Deeper seated was his fascination for Griselda which was stronger than the career ambition. 

It sprouted as Glencora’s adventure. 

Deepest of all was the heir. 

His personality being flawless, strong and powerful in a very intensely positive atmosphere, all the 

three are given to him. 

Lady Mary’s aspiration had the sanction of the previous generation fortified by the wealth of the mother. 

Hence her suffering was intense and so the reward. 

Palliser was infatuated with Lady Dumbello. 

Griselda gave way to the temptation of being admired by a notable personality. 

So many admired her, but, Palliser, she knew, was infatuated. 

From ages past the woman lies in wait for the Man. Her strength which often turns to be cruel issues out of 

it. 

இராெி of Money – Crawley’s cheque. 

“அவர்கைிடம் அந்த அைவிற்கு சநருக்கம் இருக்கிறதா?” 

⎯ ஒருவர் காதல் வயப்பட்டிருக்கும்சபாழுது அனதக் கவனிக்கும் மற்சறாரு சபண்மணியிடமிருந்து 

அனத மனறக்க முடியாது.  

⎯ஆழ்மனம் தன்னன சவைிப்படுத்த ஒருஜபாதும் தவறாது. 

⎯ஒரு சநருக்கடி ஒருவரது பலவீனத்னத சவைிப்படுத்தும்.  

⎯வரப்ஜபாகும் நிகழ்வுகள் அனவ நடப்பதற்கான அறிகுறிகனை முன்கூட்டிஜய அறிவிக்கின்றன.  

⎯ நிகைவிருக்கும் விஷயங்கள், அனதப் பார்க்க இயலுபவர்களுக்கு எப்சபாழுதும் 

உணரக்கூடியனவயாக விைங்கும். 

⎯மிகப் சபாிய அதிர்ஷ்டம் வரும்சபாழுது மிகப் சபாிய துன்பமும் ஒருவருக்கு வரும்.  

⎯ ஒரு செயலின் ஒரு ெிறு துைிகூட, எண்ணம் கூட, அதன் பங்கினன உறுதி செய்யாமல் 

இருக்காது. 

⎯ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஜநர்மனறயான சூைல் அனனத்து மனித குனறபாடுகனையும் கடக்கிறது. 

⎯சூைல் ஆக்கபூர்வமாக இருப்பின் அது குனறபாடுகனை நினறவுகைாக திருவுருமாற்றுகிறது.  

⎯இரத்த பாெம் எப்சபாழுதுஜம உயர்ந்ததாகும். 

⎯விக்காமுனடய சூட்சும ஆளுனம டார்ெினயக் கவனித்துக் சகாண்டிருக்கிறது. 

டார்ெியின் மீது விக்காமுக்கு இருக்கும் அதிகாரம் பனைய நட்பிலிருந்து எழுகிறது. 

டார்ெியின் சவறுப்பு விக்காமிற்குத் சதம்பூட்டுகிறது. 

டார்ெியின் பணம் விக்கானமச் செயல்பட னவக்கிறது. 

ஓடிப்ஜபாவது திட்டமிடப்பட்டது. செயலுக்கு வாழ்வுண்டு. அது ேீவனுனடயது. அது மீண்டும் 

வருகிறது. 
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சரனால்ட்ஸ் விக்கானம நிந்தித்தார். அவன் ேீவனனப் சபறுகிறான். 

காரலின் விக்கானமப்பற்றிக் குறிப்பிட்டாள். அது அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பினன அைித்தது. 

எலிெசபத்திற்கு எதிரான காரலினுனடய கண்டனம், விக்காம் மீது அவளுக்கிருந்த ஆழ்மன 

ஜபாற்றுதல் ஆகும்.  

எலிெசபத்திற்குள் இருக்கும் திருமதி சபன்னட், டார்ெி எலிெசபத்தின் அருஜக வருவனதத் தடுக்கும். 

அவள் ஜேனிடம் அக்கனற சகாண்டிருந்தாள். அவளுனடய வாழ்னவத் தகர்க்கும் வருத்தம் 

அைிக்கும் கடிதம் ஜேனிடமிருந்து வருகிறது. 

எலிெசபத் லிடியானவக் கண்டனம் செய்வதும், விக்கானமப் ஜபாற்றுவதும் இங்கு 

செயல்படுகின்றன. 

திருமதி கார்டினாின் நாவடக்கம் இறுதிப் பலனன அைித்தது. 

திரு கார்டினாின் நல்சலண்ணம் லிடியானவக் கண்டுபிடிக்க உதவியது. எலிெசபத் புதிதாகப் சபற்ற 

ெமூக நடத்னதயில் ொரம் இல்லாததால், அதவ தனலகீைாகச் செயல்பட்டன. அவள் சபம்பர்லியின் 

புத்துணர்ச்ெினய ஏற்றுக் சகாண்டிருந்தால் வாழ்க்னக ஜவறு விதமாக மாறியிருக்கும்.  

நமது ஒவ்சவாரு எண்ணத்னதயும் வாழ்க்னக அனடயாைம் காண்கிறது, தவறாமல் அனதக் 

கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்கிறது, துல்லியமான ஒரு திட்டத்னத வகுத்து, வாழ்வின் விருப்பமான 

தன்னியக்க ெக்தியின் கீழ் அனதக் சகாண்டு வருகிறது. 

இந்தப் புத்தகத்தின் ஒவ்சவாரு வாினயயும் இந்த அடிப்பனடயில் விமர்ெனம் செய்யலாம். 

இலக்கிய விமர்ெனம். 

வாழ்வின் உயர்ந்த இன்பத்னத அது சவைிப்படுத்தும்சபாழுது அது இலக்கியமாகிறது. 

சபாழுதுஜபாக்கிலிருந்து உருவாகும் கல்வி மிக உயர்ந்தது என்பனத உலகம் கண்டுள்ைது. 

அத்தனகய கல்வி ஒரு தனலமுனறயில் அதற்கு உயிரைித்த ெமூகத்திற்கு அந்தக் கல்வியின் ெக்தினய 

அைிக்கிறது. 

ஜஷக்ஸ்பியாின் பனடப்புகனைப்ஜபால் ஒரு ெமூகத்தால் உயர்ந்த இலக்கியத்னத உருவாக்க 

முடியும், ஆனால் அனதப் பாராட்டத் தவறிவிடும் என்பது உண்னம. 

இலக்கியம் என்பது ெமூகத்தின் முதிஜயார் கல்வி ஆகும், இதன் மூலம் ெமூகம் முழுனமயாகப் 

பயனனடகிறது. 

உயர்ந்த இலக்கியம் ஓரைவிற்கு வீட்டில் பயன்படுத்தும் சொற்கைாக மாறுகிறது என்பதன் மூலம் 

இது காணப்படுகிறது. 

ஜஷக்ஸ்பியாின் அனனத்து உயர்ந்த சொற்சறாடர்களும் சமாைிக்குள் சென்றுள்ைன. 

இங்கிலாந்து ஜஷக்ஸ்பியரால் பயனனடந்துள்ைதா, அவ்வாசறனில், எந்த அைவிற்கு என்பது ஒரு 

முக்கியமான ஜகள்வி. 

ஜஷக்ஸ்பியர் நிச்ெயமாக ஐஜராப்பா முழுவதற்கும் ஊக்கம் அைிப்பவராக இருந்தார். 

ஸ்ரீ அரவிந்தாின் தத்துவம் ெக்தியாக விைங்கும் ஒரு ஞாைமாகும். 

ெக்தி முதலில் வருகிறது, ஏற்புத்திறனனப் சபாறுத்து ஞாைம் பின்னர் வருகிறது.  

பகவானின் பார்னவயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இலக்கிய விமர்ெனம், என்னுனடய பார்னவயில், 

வாழ்வின் மறுசமாைினயப்பற்றிய அறினவயும், அந்த மறுசமாைினய உருவாக்கும் ெக்தினயயும் 

அைிக்கவல்லது. 

மறுசமாைி எப்சபாழுது, எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது என்பனத மிகச் ொியாகவும், 

துல்லியமாகவும் சதாிந்துசகாள்வது, ெக்தியாக விைங்கும் அந்த அறினவ அைிக்கிறது. 

டார்ெி அவளுக்கு எப்சபாழுது முதலில் கினடத்தான், எப்சபாழுது அவனன இைந்தாள், மீண்டும் 

அவனன எப்சபாழுது திரும்பப் சபற்றாள் என்பனத அறிந்துசகாள்ை முயலுனகயில், ேூனல 15 

அன்று மானல ஆறு மணி அளவில் திண்டுக்கல்லிலிருந்து அருள் மலர் இதற்கு மறுசமாைியைிப்பது 

ஜபால் கினடத்தது. 

ெக்தியாக விைங்கும் அந்த அறினவ ஒழுங்கனமப்பது இரண்டாம் பட்ெ இலக்காகும். 

படிக்கும் மக்கைிடம் வாழ்வின் மறுசமாைினயக் சகாண்டு ஜெர்ப்பஜத முதன்னமயான இலக்காகும். 

வாழ்க்னக இத்தனகய மறுசமாைிகைால் நினறந்துள்ைது. 

‘Pride and Prejudice’ அது ஜபான்ற மறுசமாைிகைில் ஒன்று. 

நாம் அனவ அனனத்னதயும் விைக்கமாக விவாதித்துள்ஜைாம். 

வாழ்வின் மறுசமாைியின் கருத்தினன அனனவாின் முன் னவத்திருக்கிஜறாம். 

படிப்பவர்கனை அந்த ெக்திக்கு எடுத்துச் செல்வது ஆரம்ப இலட்ெியமாக இல்னல. 

இப்சபாழுது வாழ்க்னக இன்று கானல இனத நமது வாழ்வில் காண்பித்துள்ைதால் அந்த 

இலட்ெியமும் எழுகிறது. 
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இது ஒரு இரண்டாம்பட்ெ இலக்காக இருப்பினும், இதன் ெக்தி வாழ்க்னக அறிவின் மிகவும் 

உயர்ந்த ெக்தியாகும். 

வாழ்வின் மறுசமாைி. 

இப்சபாழுது அவ்வாறு கருதப்படக்கூடிய நிகழ்வுகள்: 

ஜமாி ஜராோின் வாாிசு ஆவாள். 

நிதியனமச்ெர் பதவி பாலிெருக்கு அைிக்கப்பட்டது. 

அனத அவர் மறுப்பது. 

வாழ்வு அவருக்கு அைிக்கும் பாிசு—வாாிசு. 

அஜத பதவினய வாழ்வு மீண்டும் அைிக்கும் வைக்கத்திற்கு மாறான நடத்னத. 

பிரதம மந்திாியாக அவரது நினல உயருவது. 

உடனடியாக இல்லாத மறுசமாைிகள். 

லில்லி கிராஸ்பினய இைப்பது. 

லில்லியின் அதிர்ஷ்டம். 

பாடிங்க்டன் ரயில் நினலயம். 

மனனவியாக ஜலடி அசலக்ைாண்ட்ாியா. 

பினியஸ் மீதான குற்றச்ொட்டு. 

விக்காமின் முதல் விேயம். 

காரலினுனடய சூழ்ச்ெி. 

எதிர்மனறயான தன்முனனப்பின் மூலம் ஜலடி காதாினுனடய ஜநர்மனறயானப் பங்கைிப்பு. 

லாங்பர்ன் - சநதர்பீல்ட்- சபம்பர்லி. 

ெிற்றுண்டினய எலிெசபத் மறுப்பது. 

டார்ெி ஒரு நாள் முன்னதாகஜவ வருவது. 

பணிப்சபண்ணின் தகவல். 

டார்ெினய லிடியா சவைிப்படுத்துவது. 

சபம்பர்லினயச் சுற்றிப் பார்ப்பது. 

ஜராோின் உயில். 

Dunstable-ற்கு பிராங்க் ‘ஜவண்டுஜகாள்’ னவப்பது. 

Mrs. Thorne-ஆக Miss Dunstable. 

சுவிட்ெர்லாந்தில் பர்ஜகானவ கிசைன்ஜகாரா ‘ெந்திப்பது’. 

Eames -உடன் கிராஸ்பி னககுலுக்குவது. 

ஏமாற்றமனடயும் Eames கானைனயச் ெந்திப்பது. 

கிராஸ்பியின் நம்பிக்னகத் துஜராகத்திற்குப் பலனாக சபாிய முன்ஜனற்றம் அனடவது. 

அகஸ்டா-விற்கு அறிவுனர வைங்கிய பிறகு, Gazebee-ஐ அமீலியா திருமணம் செய்துசகாள்வது.  

எமிலியின் ெஜகாதரனன ஜலாசபஸ் காப்பாற்றியதால், அவனுக்கு அவள் கினடப்பது. 

ஜவட்னடயாடும்சபாழுது காயமனடந்த Tregearற்கு, அதனால் திருமணம் நிச்ெயமாவது. 

பிங்கிலி ஜேனிடம் திரும்பி வருவது. 

வாழ்வின் மறுசமாைி-கிராஸ்பி.  

பூங்காவில் லில்லி, Eames-ஐப் பற்றி Siph ஜபெ ஜவண்டும் என்று விரும்புவது, கிராலினயப் பற்றி 

அவனிடம் விொாிப்பது. 

கிராஸ்பி-ஐப் பார்த்த அவளுக்குப் ஜபெ இயலாமல் ஜபாவது. 

Eames-ஐ பற்றி Siph ஜபெ ஜவண்டும் என்று அவள் மனதார விரும்புவது. 

அப்சபாழுது அவளுனடய மனம் அன்பாக Eames-டம் செல்வது. 

கிராஸ்பி இருக்கும் ஆழ்மனதிலிருந்து வாழ்வின் மறுசமாைி எழுவது. 

நான்கு இடங்கள் ஜவண்டும் என்று என்னிடம் ஜகட்கும் நண்பர் ஒருவர், அவருனடய ஆழ்மனம் 

என்னுடன் நினறவுற்றிருப்பனத ஒரு ஜபாதும் அறிந்திருக்கவில்னல, இதனன அவருனடய 

ஜமல்மனம் தவிர்த்தது. 

தனலனம ஆெிாியரான நாயர் நண்பாின் ஆழ்மனதிற்குப் பதிலைித்தார். 

ஜமாி தார்னின் வைர்ப்பு பணத்தின் ொரத்னதக் காட்டிலும் ஜமலானது. இது ஜலடி அரசபல்லா 

அறிந்திராத, பணிவாை பண்பின் சபருந்தன்தமயுடன் அவளுக்கு வழங்கப்பட்ட செல்வம், 

அந்தஸ்து, அன்பு ஆகியனவகைாகும். இது ஜராோிடம் செல்வமாக அதுவனர சதாடர்ந்து ஜெர்ந்து 

சகாண்டிருந்தது. 

பாலிைாின் ஜமல் மனமும், ஆழ்மனமும் ஜகாமகனின் வாழ்வின் மறுசமாைினய உருவாக்கிய தெம 

நாணயங்கைால் நினறவுற்று வைிந்ஜதாடிக் சகாண்டிருந்தன. 
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அவருனடய சதாைில் ஆர்வத்னதவிட Griselda மீதான ஆைமான ஜமாகம் வலினமயாக இருந்தது. 

இது கிசைன்ஜகாராவின் தீரச் செயலாக சவைிப்பட்டது. 

எல்லாவற்னறயும்விட ஆைமாக இருந்தது வாாிசு உாினமதான். 

அவரது ஆளுனம மிகவும் தீவிரமான ஜநர்மனறயான சூைலில் குனறபாடற்று, வலினமயாக, 

ெக்திவாய்ந்ததாக இருப்பதால், இனவ மூன்றும் அவருக்கு வைங்கப்படுகின்றன. 

ஜலடி ஜமாியின் ஆர்வம், அவரது தாயாாின் செல்வத்தால் பலப்படுத்தப்பட்டு, முந்னதய 

தனலமுனறயின் அனுமதினயக் சகாண்டிருந்தது. 

அதனால் அவைது துன்பம் கடுனமயாக இருந்தது, அதனால் பலனும் கினடத்தது. 

ஜலடி டும்சபல்ஜலா மீது பாலிைர் ஜமாகமுற்றிருந்தான். 

பிரபலமான ஒருவரால் ஜபாற்றப்படும் ெலனத்திற்கு க்ாிசெல்டா வைி வகுத்தாள். 

பலரும் அவனை விரும்பினர், ஆனால் பாலிைர் ஜமாகமுற்றிருந்தான் என்பது அவளுக்குத் சதாியும். 

பல காலமாக சபண்தான் ஆணுக்காகக் காத்திருக்கிறாள். சபரும்பாலும் கடுனமயாக மாறும் 

அவளுனடய வலினம இதிலிருந்துதான் எழுகிறது. 

பணத்தின் இராெி- கிராலியின் காஜொனல. 

174. “oh, I knew how it was!” 

Darcy’s love and her response to him brought the elopement of Lydia. 

This sounds crazy. It is true, literally true, more than true. 

Mr. Bold most foolishly sued the Hiram Trust which led to the pathetic resignation of Harding of a £800 

living against everyone’s advice. Now from his property his wife affectionately gave a cheque of £20 to 

Crawley and his suffering out of that was humiliation, privation, asset. 

The cost of a dog will bark is too true. 

Buying second hand articles is a great way of being economic here. 

I know too well their history. 

Spiritual books too carry that. 

Some years ago I had a doubt about The Life Divine copy as it was printed by one who was never my 

friend. 

I switched over to the American edition. 

Only since then all my doubts began to clear. 

He says the instrument is enriched. 

I feel like saying the instrument ‘enriches’. 

This is no theme that needs explanation to a traditional Indian audience two generations ago. 

Mother Estates, Beauty Land, 96 acres bear ample testimony. 

As an ideal I have courted poverty, even தாித்திரம் misfortune, in my life and work. 

I know this age old phenomenon too well, though it never was a guidance for me in later life. 

Even in the composition of friendships this is true. 

Jupiter Press, the very building was demolished. 

House, institutions, articles do carry this ‘rasi’. 

A girl entering a household will be fully evaluated on all sides daily. 

A Man carries his rasi everywhere. 

Rasi is the last thing on which people would risk in essential affairs. 

As a mission I have sponsored the misfortunes of people making it an ideal of the nation. 

The highest power of consecration 

Consecration gives us material results, Mental results. Mental results are effective at all levels. 

If it is true that consecration will totally succeed at all levels, can it be illustrated and explained? 

For consecration to be effective in any issue, the prior condition is suspension of all egoistic efforts. 

Consecration is active and passive. 

Not to react, not to think, not to take effort can be called passive consecration. 

To actively gather the Question in oneself and expansively offer it to the Divine is active consecration 

that matures into surrender. 

There are great world issues, practical, theoretical, functional as 1) the abolition of weapons, 2) discovery 

of a unified theory, 3) strategy to solve the crisis. 

For us devotees there are widest issues such as 

1) Message of The Life Divine or Savitri, 2) Realisation of Self or Brahman. 
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Mrs. Gardiner’s explanation here is one such for her. 

She, I can say, ‘negatively consecrated’ by not asking Lizzy about Darcy. 

Darcy can be said after Bingley’s engagement to be actively doing it. 

Logic permits to see the active and passive condition as the other when the view is changed. 

Passive or negative consecration of any of the above issues by one fully engaged in it is,  

Not to exercise the ego in any way   to achieve that knowledge or that end. 

He who does it is in the Centre of a pure yogic vibration and can launch himself into yoga, if he can 

maintain that ‘effort’ forever. 

The effort is really absence of effort or effortless exercise. 

Passive or active, if possible, is great. 

Yoga, proper has the inner ‘will’ that is no will that combines this passive and active states at the higher 

level. 

Silence of that level at once enters the effort. 

Mrs. Gardiner, Darcy, Mr. Bennet, Lizzy all can be described through their attitude, effort and confirmed 

by the results. 

In truth any act of any one at any time can thus be explained when it succeeds or fails. Consecration 

pervades existence by its constant presence.  

Consecration is the ever present poise of conscious existence. 

Attitude, value 

At Lambton inn, after their visit to Pemberley Lizzy’s hopes of Pemberley was taking full shape. On his 

side, he was on the point of renewing the proposal. 

On the other side, marriage for Elizabeth pleasantly, though subconsciously stirs her adoration of 

Wickham. 

Her own deep physical urges are under her mental control, a Mental control that was better informed by 

Darcy’s letter. 

But in the depth she is her mother. 

Lydia more fully ‘realistically’ represents her mother’s vulgarity. 

On the safe surface veneer, the previous day Caroline poked a hole. 

The hole leaks with Wickham. 

On his side, ideas of reviving the proposal released his inner urges. 

His inner urges brought to the surface his own pride given up. 

She was totally interested in Jane which was revived by the visit of Bingley. 

Her own interest in her marriage is overwhelmed by her conscious interest in Jane. 

Law of life requires Jane should hurt her. 

The letter came from Jane ruining the prospects of all the three. 

Lizzy saw Lydia ruined, the family ruined. 

She had no energy for any thought. 

There was no energy left to think of herself. 

She broke down. Darcy came and went. 

After this interval, her own prospects presented to her Mind. 

Everything was utterly lost forever leaving No energy even for regret. 

Regret is the possibility of memory. 

Even as a possibility of memory ‘Darcy’ was not there. 

She was not merely ruined or lost. 

The very basis of her family’s social existence dissolved. 

Darcy’s ‘inferior connections’ was too true. 

Life had shown Darcy a prophet of DOOM. 

Memory is not anxious to think of one’s doom and its prophet. 

Her inner existence was wiped out. 

“ஓ! அது எப்படி இருந்தது என்று எனக்குத் சதாியும்!” 

டார்ெியின் காதலும், அவனுக்கு அவள் அைித்த பதிலும், லிடியா ஓடிப் ஜபாவனத நிகழ்த்தியது. 

இது விஜனாதமாக உள்ைது. இது உண்னம, முற்றிலும் உண்னம, உண்னமக்கும் ஜமலானது. 
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Mr. Bold முட்டாள்தனமாக Hiram Trust மீது அனனவரது அறிவுனரக்கு எதிராக வைக்கு 

சதாடுத்தார். இது Harding–ன் பாிதாபகரமான இராேினாமாவிற்கு வைி வகுத்து, 8000 பவுன் 

வருமானத்னத இைக்க னவத்தது. அவரது சொத்திலிருந்து அவரது மனனவி 20 பவுனுக்கான 

காஜொனலனய Crawley–க்கு பாெத்துடன் அப்சபாழுது வைங்கினாள். அதிலிருந்து அவர் சபற்றது 

அவமானமும், தரம் மற்றும் மதிப்தப இழந்ததும் ஆகும். 

நாய் விற்ற காசு குனலக்கும் என்பது மிகவும் உண்னம. 

பனைய சபாருட்கனை வாங்குவது இங்கு ெிக்கனமாக இருப்பதற்கான ெிறந்த வைியாகும். 

அவர்கைது வரலாறு எனக்கு நன்றாகத் சதாியும். 

ஆன்மீகப புத்தகங்களும் அனதக் சகாண்டுள்ைன. 

ஒரு ஜபாதும் என்னுனடய நண்பரல்லாதவர் அச்ெிட்ட ‘தி னலப் டினவன்’ பிரதினயப் பற்றிய ஒரு 

ெந்ஜதகம் ெில வருடங்கள் முன்பு எனக்கிருந்தது. 

அசமாிக்கப் பதிப்னப வாங்கிஜனன். 

அதற்குப் பின்னர்தான் என்னுனடய அனனத்து ெந்ஜதகங்களும் நீங்கத் சதாடங்கின. 

கருவி வைமுனடயதாக இருப்பதாக பகவான் கூறுகிறார்.  

கருவி, ‘வைப்படுத்துகிறது’ என்று கூற நான் விரும்புகிஜறன். 

இரண்டு தனலமுனறகளுக்கு முன்னால் பாரம்பாிய இந்தியர்களுக்கு விைக்கம் தர ஜவண்டிய 

கருத்தாக இது இருக்கவில்னல.  

மதர் எஸ்ஜடட், பியூட்டி லாண்ட், 96 ஏக்கர் ஆகியனவ ஜபாதுமான ொட்ெியங்கள் ஆகும். 

ஒரு இலட்ெியமாக, எனது வாழ்க்னகயிலும் ஜவனலயிலும் நான் ஏழ்னம, தாித்திரம், துரதிர்ஷ்டம் 

ஆகியவற்னற ஆதாித்துள்ஜைன்.  

இந்தப் பனைய நிகழ்வு எனக்கு நன்றாகத் சதாியும், ஆனால் என்னுனடய பிற்காலத்னதய வாழ்வில் 

இது ஒரு ஜபாதும் எனக்கு ஒரு வைிகாட்டியாக இருந்ததில்னல. 

நட்பின் அனமப்பிலும்கூட இது உண்னம. 

ேுபிட்டர் அச்ெகக் கட்டிடஜம இடிக்கப்பட்டது. 

வீடு, நிறுவனங்கள், சபாருட்கள் இந்த இராெினயக் சகாண்டிருக்கும். 

ஒரு வீட்டிற்கும் நுனையும் ஒரு சபண் தினமும் எல்லாப் பக்கங்கைிலிருந்தும் முழுனமயாகக் 

கணிக்கப்படுவாள். 

ஒரு ஆண் தன்னுனடய இராெினய எங்கும் எடுத்துச் செல்வான். 

முக்கியமான விஷயங்கைில் மக்கள் இராெினய ஒருஜபாதும் அலட்ெியப்படுத்த மாட்டார்கள். 

நான், மக்கைின் துரதிர்ஷ்டத்னத ஜதெத்தின் இலட்ெியமாக மாற்றும் ஒரு பணியாக 

முன்னிருத்தியிருக்கிஜறன். 

ெமர்ப்பணத்தின் மிகப் சபாிய ெக்தி. 

ெமர்ப்பணம் நமக்கு சபாருள்ாீதியான பலன்கனையும், மனாீதியான பலன்கனையும் அைிக்கிறது. 

மனாீதியான பலன்கள் எல்லா நினலகைிலும் பயனுள்ைதாக இருக்கின்றன. 

எல்லா நினலகைிலும் ெமர்ப்பணம் முழுனமயாக சவற்றி அனடயும் என்பது உண்னமயானால், 

அனத விவாிக்க முடியுமா, விைக்க முடியுமா? 

எந்த ஒரு விஷயத்திலும் ெமர்ப்பணம் பயனுள்ைதாக இருப்பதற்கு முந்னதய நிபந்தனன, 

அகந்னதயுடன் கூடிய முயற்ெிகனை நிறுத்துவஜத ஆகும். 

ெம்ர்ப்பணம் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும், செயலற்றதாகவும் இருக்கும். 

எதிர்வினன ஆற்றாமலிருப்பது, ெிந்தனன செய்யாமல் இருப்பது, முயற்ெி செய்யாமல் இருப்பது 

ஆகியனவ செயலற்ற ெமர்ப்பணம் ஆகும். 

தனக்குள் ஜகள்வினய சுறுசுறுப்பாக எழுப்பி, அனத விாிவாக சதய்வத்திடம் வைங்குவது, 

ெரணாகதியாக முதிர்ச்ெி சபறும் சுறுசுறுப்பான ெமர்ப்பணம் ஆகும். 

நனடமுனறயான, தத்துவார்த்தமான, செயல்பாட்டுாீதியான சபாிய உலகப் பிரச்ெினனகள் 

உள்ைன. அனவ 1) அணு ஆயுத ஒைிப்பு 2) ஒருங்கினணந்த ஜகாட்பாட்னடக் கண்டுபிடிப்பது  

3) சநருக்கடினயத் தீர்க்கும் உபாயம்.  

அன்பர்கைாகிய நமக்கு கீழ்க்கண்ட சபாிய விஷயங்கள் உள்ைன: 

1) ‘தி னலப் டினவன்’ அல்லது ‘ொவித்ாி’ அைிக்கும் செய்தி 2) ஆன்மா அல்லது பிரம்மனின் ‘ெித்தி’.  

திருமதி கார்டினாின் விைக்கம் அவளுக்கு இங்கு இது ஜபான்ற ஒன்றாகும். 

டார்ெினயப் பற்றி எலிெசபத்திடம் எதுவும் ஜகட்காமல் அவள் ‘எதிர்மனறயாகச் ெமர்ப்பணம் 

செய்தாள்’ எனக் கூறலாம். 

பிங்கிலியின் திருமண உறுதிக்குப் பிறகு டார்ெி அனதத் தீவிரமாகச் செய்தான் எனக் கூறலாம். 
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பார்னவ மாறும்சபாழுது, செயல் மற்றும் செயலற்ற நினலகனை, ஒன்று மற்சறான்றாகப் பார்க்க 

தர்க்கம் அனுமதிக்கிறது. 

ஜமற்கூறிய விஷயங்கைில் முழுனமயாக ஈடுபட்டுள்ை ஒருவர், அவற்றில் எந்த விஷயத்னதயும் 

செயலற்றும், எதிர்மனறயாகவும் ெமர்ப்பணம் செய்வது, அந்த முடினவஜயா அல்லது அந்த 

ஞானத்னதஜயா அனடய எந்த விதத்திலும் அகந்னதனயச் செலுத்தாமல் இருக்க ஜவண்டும். 

இனதச் செய்யும் ஒருவர் ஒரு தூய ஜயாக அதிர்வின் னமயத்தில் இருக்கிறார். அந்த ‘முயற்ெினய’ 

நிரந்தரமாகத் தக்க னவத்துக்சகாள்ை இயன்றால், அவர் ஜயாகத்தில் தன்னன ஈடுபடுத்திக் 

சகாள்ைலாம். 

முயற்ெி உண்னமயில் முயற்ெி இல்லானம அல்லது சுலபமாக முயல்வதாகும். 

செயலற்ஜறா அல்லது சுறுசுறுப்பாகஜவா, அது இயன்றால் அது உயர்ந்ததாகும். 

முனறயான ஜயாகத்திற்கு அக உறுதி இருக்கும், உறுதி இல்லானம எனக் கருதப்படும் இது, 

செயலுடன் கூடிய மற்றும் செயலற்றதன்னமகனை உயர்ந்த நினலயில் இனணக்கிறது. 

அந்த நினலயின் சமௌனம் உடனடியாக முயற்ெியில் நுனைகிறது. 

திருமதி கார்டினர், டார்ெி, திரு சபன்னட், எலிெசபத் அனனவனரயும் அவர்கைது மனப்பான்னம, 

முயற்ெி மூலம் விவாித்து, பலன்கைின் மூலம் உறுதிப்படுத்தலாம். 

உண்னமயில், எந்த ஜநரத்திலும் ஒருவரது எந்த செயனலயும், அது சவற்றி அனடயும்சபாழுஜதா 

அல்லது ஜதால்வியுறும்சபாழுஜதா இவ்வாறு விைக்கலாம்.  

ெமர்ப்பணம் அதன் நினலயான தன்னமயின் காரணமாக வாழ்வில் பரவுகிறது. 

தன்னுணர்ஜவாடு கூடிய வாழ்வின் என்றும் இருக்கும் நினலஜய ெமர்ப்பணம் ஆகும். 

அணுகுமுனற, பண்பு. 

லாம்ப்டன் விடுதியில், சபம்பர்லி விேயத்திற்குப் பிறகு, சபம்பர்லியின் மீது அவளுக்கு இருந்த 

நம்பிக்னககள் வலுவுற்றன. அவனனப் சபாறுத்தவனர திருமண ஜவண்டுஜகானைப் புதுப்பிக்கும் 

கட்டத்தில் அவன் இருந்தான். 

மறு பக்கத்தில் திருமணம் என்பது எலிெசபத்திற்கு இனினமயாக, ஆழ்மனதில் விக்காம் மீது 

அவளுக்கு இருந்த ஜபாற்றுதனலத் தூண்டுகிறது.  

அவளுனடய ஆழ்ந்த ேடநினல உந்துதல்கள் அவைது மனக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தன, 

டார்ெியின் கடிதத்தால் அனடயப்பட்ட ஒரு மனக் கட்டுப்பாடாகும் அது. 

ஆனால் ஆைத்தில் அவள் அவளுனடய தாயாராக இருந்தாள். 

லிடியா அவளுனடய தாயாாின் ஜமாெமான தன்னமனய ஜமலும் முழுனமயாக ‘யதார்த்தமாக’ 

குறிக்கிறாள். 

பாதுகாப்பான ஜமல்பூச்ெில், முதல் நாள் காரலின் ஒரு துனைனய ஏற்படுத்தினாள். 

அதில் விக்காம் கெிகிறான். 

டார்ெியின் பக்கத்தில், திருமண ஜவண்டுஜகானைப் புதுப்பிக்கும் எண்ணங்கள் அவனது அக 

உந்துதல்கனை விடுவித்தன. 

அவனது அக உந்துதல்கள் அவன் னகவிட்ட சபருனமகனை ஜமற்பரப்பிற்குக் சகாண்டு வந்தன. 

எலிெசபத்தின் கவனம் முழுவதும் ஜேன் மீது இருந்தது, பிங்கிலியின் வருனகயின் மூலம் இது 

புதுப்பிக்கப்பட்டது. 

தனது திருமணத்தின் மீது எலிெசபத்திற்கு இருந்த ஆர்வத்னதவிட அவள் தன்னன அறிந்ஜத ஜேன் 

மீது சகாண்டிருந்த ஆர்வம் ஜமலானதாக இருந்தது. 

ஜேன் அவனைப் புண்படுத்தஜவண்டும் என்பது வாழ்வின் ெட்டத்தின் ஜதனவயாகும். 

மூன்று ஜபாின் வாய்ப்புகனையும் அைிக்கும் வண்ணம் ஜேனிடமிருந்து கடிதம் வந்தது. 

லிடியாவும், குடும்பமும் அைிவனத எலிெசபத் கண்டாள். 

எந்தவிதமான எண்ணத்திற்கும் அவைிடம் ெக்தி இல்னல. 

தன்னனப்பற்றி நினனக்கவும் அவைிடம் ெக்தி மீதம் இல்னல. 

அவள் உனடந்து ஜபானாள். டார்ெி வந்தான், திரும்பச் சென்றான். 

இந்த இனடசவைிக்குப் பிறகு, அவளுனடய எதிர்காலம் அவளுனடய மனதில் எழுந்தது. 

அனனத்துஜம நிரந்தரமாக முற்றிலுமாக இைக்கப்பட்டன, வருந்துவதற்குக்கூட ெக்தி எதுவும் 

மீதமில்னல. 

வருத்தம் ஞாபகத்தின் ொத்தியக்கூறு ஆகும். 

ஞாபகத்தின் ொத்தியமாகக்கூட டார்ெி அவள் மனதில் இல்னல. 

அவள் சவறுஜம அைிக்கப்படவில்னல அல்லது இைக்கப்படவில்னல. 

அவைது குடும்பத்தின் ெமூக வாழ்வின் அடிப்பனடஜய கனரந்து ஜபானது. 

‘தாழ்ந்த உறவுகள்’ என்று டார்ெி கூறியது மிகச் ொியானதாகும். 
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வாழ்க்னக டார்ெிக்கு அைினவ முன்கூட்டிஜய அறிவித்தது. 

ஒருவரது அைிவு மற்றும் அதன் முன்னறிவிப்பினனயும் நினனக்க ஞாபகம் ஆர்வம் 

சகாள்வதில்னல. 

அவைது அக வாழ்வு அைிந்துவிட்டிருந்தது. 

 

But wishes were vain, or at best could serve only to amuse her in the hurry and confusion of the following 

hour. Had Elizabeth been at leisure to be idle, she would have remained certain that all employment was 

impossible to one so wretched as herself; but she had her share of business as well as her aunt, and 

amongst the rest there were notes to be written to all their friends in Lambton, with false excuses for their 

sudden departure. An hour, however, saw the whole completed; and Mr. Gardiner meanwhile having 

settled his account at the inn, nothing remained to be done but to go; and Elizabeth, after all the misery of 

the morning, found herself, in a shorter space of time than she could have supposed, seated in the carriage, 

and on the road to Longbourn. 

ஆனால் அவள் ஆனெ நிரானெயானது. அடுத்த ஒரு மணி ஜநரமாக இருந்த அவெரத்திலும், 

குைப்பத்திலும் இனதப்பற்றிஜயதான் நினனத்துக் சகாண்டிருந்தாள். எலிெசபத்தும் ஜவனல 

இல்லாமல் உட்கார்ந்து சகாண்டு இருந்தசபாழுது, இந்தச் சூழ்நினலயில் தன்னால் எதுவும் செய்ய 

இயலாது என்று நினனத்தாள். ஆனால் அவளுக்கும், அவைது அத்ததக்கும் செய்வதற்கு நினறய 

ஜவனலகள் இருந்தன. லாம்ப்டனில் உள்ை தங்கைது நண்பர்களுக்குத் தாங்கள் திடீசரன 

கிைம்புவதற்கு ெில சபாய்யான காரணங்கனை எழுதி கடிதம் அனுப்ப ஜவண்டியிருந்தது. ஒரு மணி 

ஜநரத்தில் எல்லாம் முடிந்தது. திரு. கார்டினர் இதற்கினடயில் விடுதிக்குத் தர ஜவண்டிய வாடனகப் 

பணத்னதக் சகாடுத்து முடித்தார். எல்ஜலாரும் கிைம்புவனதத் தவிர ஜவறு எந்த ஜவனலயும் 

இல்னல. கானலயில் பட்ட அத்தனன மனத் துயரங்களுக்குப் பிறகு, எலிெசபத்திற்கு அவள் 

எதிர்பார்த்தனதவிட வினரவாகஜவ, வண்டியில் அமர்ந்து லாங்பர்னுக்குப் புறப்பட முடிந்தது.  

Silver lining-பிரகாெமாை பக்கம். 

175.  “But wishes were vain or at best could serve only to amuse her in the hurry and confusion of the following 

hour.” 

There is always a silver lining in life. 

As the conscient is there in the inconscient, the silver lining is inescapable. 

Human choice acquires Significance as this silver lining can save any situation. 

In the worst of events or periods, this silver lining is there. 

This vain hope, at least, served as the basis of Lizzy reaching Pemberley. 

The finite in creation is only an appearance. 

It is the frontal appearance of the Infinite. 

One can always reach the Infinite from the finite. 

To power, Money etc., it is done by attention. 

Where effort is called for, it is reached by not giving up in the middle. 

Mind is always overcome by seeing its whole as part of a wider whole. 

The infinity of the finite is reached inside. 

It is always in the subtle, occult, causal planes, not in the physical plane, though the physical plane also is 

infinite. 

Hallucination is in the vital plane, not yet in the physical plane. 

The silver lining in Pride and Prejudice: 

Mr. Bennet’s refusal to call on Bingley the second time. 

Caroline’s dinner invitation to Jane. 

Wickham’s desertion to Miss King, earlier absence at the dance. 

Jane’s refusal to allow her partiality. 

Mr. Bennet’s decision to return the Money. 

Abridging of her tour. 

Darcy coming a day early. 

Charlotte’s goodwill. 

Collins’s marrying Charlotte. 

Lady Catherine’s report to Darcy. 

Lydia’s elopement. 
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Mrs. Bennet’s irresistible initiatives led to three weddings by obstructing Jane. Otherwise Jane alone would 

have married. 

Author – Character 

Sheer oppressiveness for the character is a moment of delight for the author. 

Elizabeth had no energy even to faint. 

The ground below her feet was removed. 

She hung in the mid air. 

No thought arose, as all energy had collected to survive. 

Life was cruel to her. It was tyranny, but high intensity. 

The author delights in writing the story. 

Every character in creation is one more expression of delight. 

Each event is a source of delight. 

She plans to offer Pemberley to Elizabeth. 

In offering it the author moves to a peak intensity of delight. 

She creates a moment of intensity, makes Darcy widen his horizon, deepen his commitment, embrace the 

entire family. 

Jane Austen has successfully created the point of transition to the widest national or even international 

ideal and brings its representative symbol to Lizzy. 

It comes to her through Jane to whom she is devoted. 

It emanates from one capable of highest emotional or personal intensity, Lydia. 

It is precipitated in the atmosphere by him to whom Lizzy is adoringly devoted. 

Her own perception of the foregoing steps, coming to her from her own side does not reveal the wonder 

behind, but creates the needed intensity negatively as she is in ignorance. Hence    Great delight in creation 

is received    as intense cruelty in life. 

Elizabeth at his second proposal could see all this. 

Whether she saw or not does not matter. 

Imagine Lizzy centred in light when she received Jane’s letters, she could have laughed as she laughed at 

‘tolerable’. 

There is only delight in life. 

We feel only sorrow or pain. 

It is received as we are. 

Unity in Life 

Elizabeth is a symbol of UNITY, unity of conventional Meryton life and the explosion of Liberty, 

Equality and Fraternity of the French Revolution.  

It is she who united Darcy with the Lydia of her society. Cheerfulness is the divine energy in the 

depressingly low. It is clearly a stroke of genius that made the tightly organised stupidity, stupidity of 

satisfied cheerfulness, seek psychological reinforcement from her purity in native cheer. 

The outrage she felt in having been a recipient of that TOUCH is the negative preparation for her to Sense 

his love for her innocence. It is a climax of this creation.  

One other delicate climax is the courtesy of her aunt’s culture that spared her the indelicacy of 

inquisitiveness with which every page of Trollope is saturated. 

Mrs. Gardiner as well as Mr. Gardiner rose to the greatest possible heights of English culture setting 

their behavior off against its social origin of Mrs. Bennet. 

The endless energy released from that dexterous delicacy was enough to transform Darcy’s boorishness 

into pleasing good manners. 

Romance in life is Unity of inexpressible emotions. 

Romance in Spirit is Unity that is Being expressing in Becoming. 

Romance in higher consciousness is elusive depravity evading reasonableness meanly to inwardly enjoy 

perverse consciousness in its crooked Origins. 

Vedas can be ascribed to Greatness for this one perception of the other side of human nature described as 

women. 

The wide, intense, many-sided devotion of the Gopis to Krishna found its origin in the Vedic 

perception. 
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The Feet of the Harlot symbolizes the height of that intensity. 

The criminal goes with her perhaps as a pale distant second. 

Crime loses against romance of the flesh. 

“ஆனால் விருப்பங்கள் வீணானனவயாக இருந்தன, அல்லது அடுத்த ஒரு மணி ஜநரத்தின் 

அவெரத்திலும், குைப்பத்திலும் அவனை மகிழ்விக்க மட்டுஜம ெிறந்ததாக இருந்திருக்கும்.” 

வாழ்வில் எப்சபாழுதுஜம ஒரு பிரகாெமான பக்கம் உண்டு. 

ேட இருைில் ஜமல்மனம் இருப்பதால், பிரகாெமான பக்கம் தப்பிக்க முடியாததாகும். 

இந்தப் பிரகாெமான பக்கம் எந்த ஒரு நினலனமனயயும் காப்பாற்றும் என்பதால், மனித விருப்பம் 

முக்கியத்துவம் சபறுகிறது. 

மிகவும் ஜமாெமான நிகழ்வுகஜைா அல்லது காலங்கைிஜலா இந்தப் பிரகாெமான பக்கம் உள்ைது. 

இந்த வீண் நம்பிக்னக, குனறந்த பட்ெம், எலிெசபத் சபம்பர்லினயச் சென்றனடவதற்கு 

அடிப்பனடயாக அனமந்தது. 

பனடப்பில் அைவுக்குட்பட்டது சவறும் ஒரு ஜதாற்றம் மட்டுஜம. 

இது அனந்தத்தின் முன் ஜதாற்றமாகும். 

ஒருவர் எப்சபாழுதும் அைவுக்குட்பட்டதிலிருந்து அைவற்றனதச் சென்றனடயலாம். 

அதிகாரம், பணம் ஜபான்றவற்றிற்கு இது கவனம் அைிப்பதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது. 

முயற்ெி ஜதனவப்படும் இடங்கைில் நடுவில் னக விடாமல் இருப்பதன் மூலம் இது 

அனடயப்படுகிறது. 

அதன் முழுனம, ஜமலும் அகண்ட முழுனமயின் ஒரு பகுதியாகப் பார்க்கப்படுவதன் மூலம் 

எப்சபாழுதும் மனம் கடக்கப்படுகிறது. 

அைவுக்குட்பட்டதின் அனந்தம் அகத்தில் அனடயப்படுகிறது. 

இது எப்சபாழுதும் சூட்சும, மனறபுலனான, காரண நினலகைில் இருக்கும், ேடநினலயும் 

அனந்தமாக இருந்தாலும் இது ேடநினலயில் இருக்காது.  

மாயத்ஜதாற்றம் உணர்வு நினலயில் உள்ைது, இன்னும் ேட நினலயில் அல்ல. 

‘Pride and Prejudice’-ல் பிரகாெமான பக்கங்கள்: 

திரு சபன்னட் இரண்டாவது முனறயாக பிங்கிலினயக் காணச் செல்ல மறுப்பது. 

காரலின் ஜேனுக்கு விடுத்த விருந்திற்கான அனைப்பு. 

மிஸ் கிங்-ஐ விக்காம் னகவிடுவது, முந்னதய நடனத்தில் அவள் இல்லாதது. 

ஜேன் தன்னுனடய பாரபட்ெத்னத அனுமதிக்க மறுப்பது. 

பணத்னதத் திருப்பித்தர திரு சபன்னட் எடுக்கும் முடிவு. 

அவைது சுற்றுப் பிரயாணம் சுருக்கப்பட்டது. 

டார்ெி ஒரு நாள் முன்னதாகஜவ வருவது. 

ொர்சலட்டின் நல்சலண்ணம். 

காலின்ஸ் ொர்சலட்னடத் திருமணம் செய்துசகாள்வது. 

ஜலடி காதாின் டார்ெிக்குத் சதாிவிப்பது. 

லிடியா ஓடிப்ஜபாவது. 

ஜேனனத் தடுப்பதன் மூலம் திருமதி சபன்னட்டின் தடுக்க முடியாத தன்முனனப்புகள் மூன்று 

திருமணங்களுக்கு வைி வகுத்தன. இல்னலசயனில் ஜேனுக்கு மட்டுஜம திருமணம் 

நனடசபற்றிருக்கும். 

ஆெிாியர்- கதாபாத்திரம். 

கதாபாத்திரத்தின் சவறும் அடக்குமுனற ஆெிாியருக்கு ஒரு மகிழ்ச்ெியான தருணம் ஆகும். 

மயக்கமனடயக்கூட எலிெசபத்திற்கு ெக்தி இருக்கவில்னல. 

அவள் காலின் கீைிருந்த பூமி அகற்றப்பட்டது. 

அவள் நடு வானில் இருந்தாள். 

உயிர்வாழ்வதற்காக அனனத்து ெக்திகளும் திரண்டதால் எந்த எண்ணமும் எைவில்னல. 

வாழ்க்னக அவளுக்குக் சகாடூரமாக இருந்தது. அது சகாடுனமயாக, அதிக தீவிரத்துடன் இருந்தது. 

கனதனய எழுதுவதில் ஆெிாியர் மகிழ்ச்ெி அனடகிறார். 

பனடக்கப்பட்ட ஒவ்சவாரு கதாபாத்திரமும் ெந்ஜதாஷத்தின் ஜமலும் ஒரு சவைிப்பாடாகும். 

ஒவ்சவாரு நிகழ்வும் ஆனந்தத்தின் ஒரு பிறப்பிடமாகும். 

ஆெிாியர் எலிெசபத்திற்கு சபம்பர்லினய வைங்கத் திட்டமிடுகிறாள். 

அனத வைங்குவதில் ஆெிாியர் ெந்ஜதாஷத்தின் தீவிர உச்ெிக்ஜக செல்கிறாள். 
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ஒரு தீவிரமான தருணத்னத அவள் உருவாக்குகிறாள், டார்ெினய அவனது எல்னலனய 

விாிவனடயச் செய்கிறாள், அவனது சபாறுப்பினன ஆைப்படுத்துகிறாள், சமாத்த குடும்பத்னதயும் 

அவனன அரவனணக்க னவக்கிறாள். 

ஜேன் ஆஸ்டின் பரந்த நாடைாவிய அல்லது உலகைாவிய இலட்ெியத்திற்கு மாறும் கட்டத்னத 

சவற்றிகரமாக உருவாக்கியுள்ைாள், அதன் பிரதிநிதித்துவ அனடயாைத்னத எலிெசபத்திற்கு 

வைங்கியுள்ைாள். 

அவள் ஈடுபாடு சகாண்ட ஜேன் மூலம் அது எலிெசபத்திற்கு வருகிறது.  

இது மிகவும் அதிக உணர்ச்ெி அல்லது தனிப்பட்ட தீவிரத்தன்னம சகாண்ட லிடியாவிடமிருந்து 

சவைிப்படுகிறது. 

எலிெசபத் மிகவும் அர்ப்பணிப்புடன் ஜபாற்றும் ஒருவைால் இது சூைலில் துாிதப்படுத்தப்படுகிறது. 

நனடசபற்ற நிகழ்வுகனைப்பற்றி அவைிடமிருந்ஜத எழும் அவைது புாிதல், பின்னால் உள்ை 

அற்புதத்னத சவைிப்படுத்துவதில்னல, ஆனால் அவள் அறியானமயில் இருப்பதால் ஜதனவயான 

தீவிரத்னத எதிர்மனறயாக உருவாக்குகிறது. ஆகஜவ பனடப்பில் உயர்ந்த ஆனந்தம் வாழ்வின் 

தீவிரமான சகாடுனமயாக சபற்றுக்சகாள்ைப்படுகிறது. 

அவனது இரண்டாவது திருமண ஜவண்டுஜகாைில் எலிெசபத் இனவ அனனத்னதயும் பார்த்தாள். 

அவள் பார்த்தாைா இல்னலயா என்பது விஷயமல்ல. 

ஜேனுனடய கடிதங்கள் வந்தசபாழுது எலிெசபத் ஒைியில் ஆழ்ந்திருந்தாள் என்பனதக் கற்பனன 

செய்யலாம், ‘பரவாயில்னல’ என்று கூறியஜபாது ெிாித்தனதப் ஜபால் அவள் ெிாித்திருப்பாள். 

வாழ்வில் ஆனந்தம் மட்டுஜம உள்ைது. 

நாம் ஜொகத்னதஜயா அல்லது வலினய மட்டுஜம உணருகிஜறாம். 

நாம் இருப்பனதப்ஜபால் அனதப் சபற்றுக் சகாள்கிஜறாம். 

வாழ்வில் ஒருனமப்பாடு. 

எலிெசபத் ஒருனமப்பாட்டின் ஒரு ெின்னம், சமாிடனின் ெம்பிரதாயமான வாழ்க்னகயின் ஒற்றுனம, 

மற்றும் பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் விடுதனல, ெமத்துவம், ெஜகாதரத்துவமும் ஆவாள். 

எலிெசபத்தான் தன்னுனடய ெமூகத்னதச் ொர்ந்த லிடியாவுடன் டார்ெினய இனணத்தாள். மனச் 

ஜொர்வு அதிகமாக இருப்பவாிடம் சதய்வீகச் ெக்தியாக விைங்குவது கலகலப்பான சுபாவஜம 

ஆகும். 

தீவிரமாக முனறப்படுத்தப்பட்ட முட்டாள்தனத்னத, திருப்தியுறும் உற்ொகமான முட்டாள்தனத்னத, 

இயல்பாகஜவ கலகலப்பான சுபாவம் சகாண்ட அவைது தூய்னம மனதிற்குத் சதம்பைித்தது 

ஜமதனமயின் சதைிவான ஒரு அறிகுறியாகும். 

அந்த ஸ்பாிெத்னதப் சபற்றசபாழுது அவள் உணர்ந்த ெீற்றம், அவளுனடய அப்பாவித்தைத்தின் 

மீது அவன் சகாண்ட அன்னப அவள் உணருவதற்கான எதிர்மனறயான தயார் நினலயாகும். 

இந்தப் பனடப்பின் உச்ெகட்டமாகும் இது. 

திராலப் நாவல்கைில் ஒவ்சவாரு பக்கத்திலும் நிரம்பியுள்ை நயமற்ற சதாிந்துசகாள்ளும் ஆர்வம்  

அவளுனடய அத்ததக்கு இல்லாதது மற்சறாரு நயமான உச்ெகட்டமாகும்.  

திருமதி சபன்னட்டின் நடத்னதக்கு எதிராக இருந்த கார்டினர் தம்பதிகைின் நடத்னத ஆங்கில 

கலாச்ொரத்தின் மிகச் ெிறந்த உச்ெங்களுக்கு உயர்ந்தது. 

அந்தத் திறன்வாய்ந்த பண்பின் நயத்திலிருந்து சவைிப்பட்ட முடிவற்ற ெக்தி, டார்ெியின் 

முரட்டுத்தனத்னத நல்ல நடத்னதயாக மாற்றப் ஜபாதுமானதாக இருந்தது. 

வாழ்வில் காதல் விவாிக்க முடியாத உணர்ச்ெிகைின் ஒருனமப்பாடு ஆகும். 

ஆன்மாவில் காதல் ெத் அெத்தில் சவைிப்படும் ஒருனமப்பாடு ஆகும்.  

சபண்கள் என்று விவாிக்கப்படும் மனித சுபாவத்தின் மறு பக்கத்தின் இந்த ஒரு கருத்துக்கு 

ஜவதங்கைின் ஜமன்னம காரணம் எனக் கூறலாம். 

கிருஷ்ணர் மீது ஜகாபினககளுக்கு இருந்த பரந்த, தீவிரமான, பன்முக பக்தி, ஜவத உணர்வில் 

அதன் துவக்கத்னதக் கண்டறிந்தது.  

ஜவெியின் திருவடி அந்த தீவிரத்தின் உச்ெத்னதக் குறிக்கிறது. 

குற்றவாைி அவளுக்குத் சதானலவில் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கலாம். 

உடல்மீதான ஜமாகத்திற்கு எதிராக குற்றம் ஜதால்வி அனடகிறது. 

Existence 

சபருவாழ்வு. 

176.  “Had Elizabeth been at leisure to be idle.” 

Existence is a representation of the ineffable. (Page-151 ‘Essays Divine’) 

Being is an x representing not the unknown but the unknowable value. 
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Life at Meryton, particularly Longbourn is this existence that is ineffable. 

The Being there represented unknowable values. 

Even after all was over life remains ineffable, values become unknowable. 

Their opposites are identities, says ‘Essays Divine and Human’. 

The unity of the Absolute is seen by us as divided formed numbers. 

Numbers grow numberless extended till it ends in Unity. 

Literary criticism must find and express the ineffable life, unknowable values, the significance of these 

identities that are opposites in the text, the Unity into which numbers disappear through numberlessness. 

The next page in this book says until one loses all that he knows in the Unknowable, there is no 

possibility of his acquiring any knowledge. 

Till Darcy lost all his pride in the unknowable value of social equality, he never emerged in any 

knowledge. 

The Life behind Pride and Prejudice was the Life offered to Britain to establish the World Government. 

Then it could have reached the Unity – the Ideal of Human Unity – as its own right. 

Her role in Ireland neutralised all her genuine goodness in all other colonies. 

Her policy of divide and rule in India made them lose all their merits. 

As Sri Aurobindo was to go to Cambridge in 1880, abundant grace came to them prior to His actual 

coming to England. 

I have always noted the significance of the capital moving to Delhi after He left Calcutta in 1910. 

Important – Indispensable – Inevitable. 

Details are important. 

Some details tend to become indispensable. 

Processes are inevitable. 

Beyond details and processes there is the essence. 

Each fact or event has a truth which is factual. 

Life Responds to that truth when activated. 

At Pemberley she newly arrived at an attitude of wanting Darcy. 

He is already at it. 

The truth of her visit is both want each other at that moment. 

His coming a day early as Life Response is by this rule. 

Saturated subconscious endorsed or activated by the conscious evokes Life to respond. 

Life Response to important details is excelled  

by indispensable details, as in Mr. Bennet’s  

decision to return the Money. 

Processes are far more important which evoke greater Life Response.  

Dr. Thorne though unconscious of the process he was handling, evoked a consummate Life Response from 

the Squire, Frank, Mary, Arabella. 

Since Henry Thorne’s death life initiated a process in which Roger began to earn fabulous sum for 

Mary and to enable it he and his son began to be inveterate drunkards. 

Lady Catherine too completes such a process negatively. One who discerns these laws in whatever 

measure enters into the comfort zone of knowledge of Life. 

Indira’s reelection in 1980, first election in 1966 were all according to these rules. 

These rules are observed from individual, rational, universal points of view, but their commissioning the 

forces of action is instantaneous, and the scope of action is comprehensive. What happens at once, what 

else happens gradually but authentically ⎯ Mrs. Gardiner’s attitude of culture brings about Darcy’s 

wedding ⎯ both follow the same rule. Movement in Time and Timelessness is determined by several other 

factors the listing of them makes the theory of the principle complete. 

Silence in Action 

This comment of Lizzy being in leisure and idle, unconsciously in Jane Austen, refers to the Silence in 

action. It is really behind the action or below, above, around and penetrates the action. 

She broke down, was lost, saw everything is ruined and he is entirely lost, true, but the inner Silence had 

life, made him act, revive her at a higher level. 

 Our unconsciousness of that Silence takes us to the goal of success through suffering in Time. 
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 Our consciousness can prevent the tragedy, if not take us to the goal quicker, not through suffering, but 

through a labour assured of success. Mr. Bennet had his resolution to himself; his mentioning it to Lizzy 

was casual. 

His determination being comprehensive, it finds it difficult to emerge as words of communication. 

This Silence is in Lydia as secret. 

In Mrs. Bennet it is articulated noise of abundance which to prove the truth of the opposite, gives her the 

result, though not readily. 

Lady Catherine never knew she was actively working to bring Darcy and Elizabeth together in her 

visit to Longbourn. 

Earlier she did so at Rosings. 

Maybe she sent Collins to bring Elizabeth through Charlotte so that she could help Darcy to meet his girl. 

She was ‘announcing’ her willingness to overlook her surface conscious preference for Anne. 

Lizzy witnessed his coming to her with the proposal from Anne’s house. 

Knowing Lizzy lacked the strength to preside over Pemberley, She gave it to her by a trial of 

strength. 

Life has a way of acting, excelled by Existence. 

God excels all, puts aside Man, acts as He wishes. 

Lizzy goes to Wickham. 

God brings Darcy to her and Wickham makes her appreciate the value of Darcy. 

She realises her own folly. 

“ஓய்வு பநரத்தில் எலிெசபத் செயலற்று இருந்திருந்தால்.” 

சபருவாழ்வு வர்ணிக்க இயலாததின் பிரநிதியாகும். (Page-151 ‘Essays Divine’) 

ெத் அறியாதததக் குறிப்பது அல்ல, அறியமுடியாத பண்பிதைக் குறிக்கிறது. 

சமாிடன் வாழ்க்தக, குறிப்பாக லாங்பர்ன் வாழ்க்தக, வர்ணிக்க இயலாத இந்தப் 

சபருவாழ்வாகும். 

அங்கிருக்கும் ெத், அறியமுடியாத பண்புகதளக் குறிக்கிறது. 

அதைத்தும் முடிந்த பிறகும்கூட, வாழ்க்தக வர்ணிக்க இயலாததாகபவ விளங்குகிறது, பண்புகள் 

அறியமுடியாததாக மாறுகின்றை. 

அவற்றின் பநசரதிராைதவ அதடயாளங்களாகும் என்று ‘Essays Divine and Human’ கூறுகிறது.  

பரம்சபாருளின் ஒருதமப்பாடு பிாிக்கப்பட்ட உருவாை எண்களாக நம்மால் பார்க்கப்படுகிறது. 

ஒருதமப்பாட்டில் முடியும்வதர எண்கள் கணக்கில்லாமல் வளருகின்றை. 

திறைற்ற வாழ்க்தக, அறியமுடியாத பண்புகள், நூலில் எதிசரதிராக இருக்கும் இந்த 

அதடயாளங்களின் முக்கியத்துவம், எண்ணற்ற தன்தமயிைால் ஒருதமப்பாட்டில் மதறயும் 

எண்கள் ஆகியவற்தற இலக்கிய விமர்ெைம் கண்டு சவளிப்படுத்த பவண்டும்.  

இந்தப் புத்தகத்தில் அடுத்த பக்கம், அறியமுடியாததில் ஒருவர் தான் அறிந்த அதைத்ததயும் 

இழக்கும்வதர, எந்த ஒரு அறிதவயும் அவர் சபறுவதற்காை ொத்தியம் இல்தல என்று கூறுகிறது. 

ெமூக ெமத்துவத்தின் அறியப்படாத பண்பில் டார்ெி தன்னுதடய வீண்சபருதமகள் அதைத்ததயும் 

இழக்கும்வதர, எந்த ஒரு அறிதவயும் அவன் சபறவில்தல.  

‘Pride and Prejudice’-ற்கு பின்ைால் இருக்கும் வாழ்வு உலக அரொங்கத்தத நிர்மாணிக்க 

பிாிட்டனுக்கு அளிக்கப்பட்ட வாழ்வாகும். 

பின்ைர் அது அதன் உாிதமயாக, ஒருதமப்பாட்தட, மைித ஒருதமப்பாட்தட இலட்ெியமாக 

அதடந்திருக்க முடியும். 

அயர்லாந்தில், பிாிட்டைின் பங்கு மற்ற எல்லா காலைிகளிலும் அதன் உண்தமயாை 

நல்சலண்ணத்தத நடுநிதலப்படுத்தியது. 

இந்தியாவில் அவர்களது பிாித்தாளும் சகாள்தக, அவர்களது நற்பண்புகள் அதைத்ததயும் இழக்க 

தவத்தது.  

1880-ல் ஸ்ரீ அரவிந்தர் பகம்ப்ாிட்ஜ் செல்வதாக இருந்தது, அவர் இங்கிலாந்திற்குச் செல்வதற்கு 

முன்பாகபவ அபாிமிதமாை அருள் அவர்கதளச் சென்றதடந்தது. 

1910-ஆம் ஆண்டு பகவான் கல்கத்தாதவ விட்டுச் சென்ற பிறகு, ததலநகரம் தில்லிக்கு 

மாற்றப்பட்டதன் முக்கியத்துவத்தத நான் கவைிக்கிபறன். 

முக்கியமாைது- இன்றியதமயாதது- தவிர்க்க முடியாதது.  

விவரங்கள் முக்கியம். 

ெில விவரங்கள் இன்றியதமயாததவகளாக மாறுகின்றை. 
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செய்முதறகள் தவிர்க்க முடியாததவ. 

விவரங்கதளயும் செயல்முதறகதளயும் தாண்டி ொராம்ெம் உள்ளது. 

ஒவ்சவாரு விஷயமும் அல்லது ஒவ்சவாரு நிகழ்வும் ஒரு உண்தமதயக் சகாண்டுள்ளது, அது 

உண்தமயாகும். 

செயல்படுத்தப்படும் சபாழுது வாழ்க்தக அந்த உண்தமக்குப் பதிலளிக்கிறது. 

சபம்பர்லியில் அவள் டார்ெிதய விரும்பும் ஒரு புதிய மைப்பான்தமதய அதடந்தாள்.  

அவனுக்கு அது ஏற்கைபவ இருந்தது. 

அத்தருணத்தில் ஒருவதர ஒருவர் விரும்புவபத அவளது வருதகயின் உண்தமயாகும். 

இந்த விதிப்படி வாழ்வின் மறுசமாழியாக அவன் ஒரு நாள் முன்ைதாகபவ வருகிறான். 

பமல் மைதால் ஆதாிக்கப்படும் அல்லது செயல்படுத்தப்படும் செறிவதடந்துள்ள ஆழ்மைம், 

வாழ்தவ மறுசமாழி அளிக்க தவக்கிறது. 

திரு சபன்ைட் பணத்ததத் திருப்பித் தர தீர்மாைிப்பது பபான்ற முக்கியமாை விவரங்களுக்கு 

அளிக்கப்படும் வாழ்வின் மறுசமாழி, இன்றியதமயாத விவரங்களால் ெிறந்து விளங்குகிறது. 

பமலும் உயர்ந்த வாழ்வின் மறுசமாழிதய சவளிப்படுத்தும் செயல்முதறகள் பமலும் 

முக்கியமாைதவயாகும். 

டாக்டர் தார்ன், தான் தகயாளும் செயல்முதறதயப் பற்றி அறியாது இருப்பினும், Squire, Frank, 

Mary, Arabella ஆகிபயாாிடமிருந்து அது முழுதமயாை வாழ்வின் மறுசமாழிதய சவளிப்பட 

தவத்தது. 

Henry Thorne-ைின் மரணம் சதாடங்கி, வாழ்க்தக ஒரு செயல்முதறதயத் சதாடக்கி தவத்தது, 

அதில் பராேர், பமாிக்காக அபாிதமாக ெம்பாதிக்க அரம்பித்தார், அதத ொத்தியமாக்க அவரும் 

அவருதடய மகனும் சபரும் குடிகாரர்களாக மாறிைர். 

பலடி காதாினும் இபத பபான்றசதாரு செயல்முதறதய எதிர்மதறயாகப் பூர்த்தி செய்கிறாள். 

இந்தச் ெட்டங்கதள எந்த அளவிலும் புாிந்துசகாள்ளும் ஒருவர் வாழ்வின் அறிவின் செௌகாியமாை 

வட்டத்திற்குள் நுதழகிறார்.  

1980-ல் இந்திராகாந்தி மீண்டும் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டதும், 1966-ஆம் ஆண்டு முதல் முதறயாகத் 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டதும் இந்த விதிகளின்படிபய நதடசபற்றை. 

இந்த விதிகள் தைிப்பட்ட நபாில், பகுத்தறிவில், உலகளாவிய கண்பணாட்டங்களில் 

அனுொிக்கப்படுகின்றை, ஆைால் அவற்றின் செயல்பாட்டின் ெக்திகள் உடைடியாகச் 

செயல்படுத்தப்படுகின்றை. அவற்றின் செயல்பாட்டின் வீச்சு விாிவாக உள்ளது. உடைடியாக 

நிகழ்வதும், படிப்படியாக ஆைால் ஆதாரபூர்வமாக நிகழும் மற்றதவயும் – திருமதி கார்டிைாின் 

பண்பாட்டின் அணுகுமுதற டார்ெியின் திருமணத்தத நிதறபவற்றுவது – இரண்டும் ஒபர 

விதிதயப் பின்பற்றுகின்றை. காலத்திலும் மற்றும் காலமின்தமயிலும் இயக்கம் பல்பவறு மற்ற 

காரணிகளால் தீர்மாைிக்கப்படுகிறது. இவற்தறப் பட்டியலிடுவது தத்துவத்தின் பகாட்பாட்தட 

முழுதமயாக்குகிறது.  

செயலில் சமௌைம். 

எலிெசபத் ஓய்வாகவும், செயலற்றும் இருப்பதாக பேன் ஆஸ்டின் தன்தை அறியாமல் கூறுவது, 

செயலில் அதமதியாக இருப்பததக் குறிக்கிறது. இது உண்தமயில் செயலுக்குப் பின்ைால் 

அல்லது கீபழ, பமபல, அததைச் சுற்றி, மற்றும் செயதல ஊடுருவதாக இருக்கிறது. 

அவள் உதடந்து பபாைாள், தன்தை இழந்தாள், எல்லாம் பாழதடந்தததக் கண்டாள், அவதை 

முற்றிலுமாக இழந்தாள், உண்தம, ஆைால் அகத்தின் சமௌைத்திற்கு ேீவன் இருந்தது, அவதை 

செயல்பட தவத்தது, உயர்ந்த நிதலயில் அவதள புதுப்பித்தது. 

அந்த சமௌைத்தின் நமது தன்னுணர்வற்ற நிதலக் காலத்தில் ஏற்படும் துன்பத்தின் வழியாக 

சவற்றியின் இலக்கிற்கு நம்தம அதழத்துச் செல்கிறது.  

நமது ேீவியத்தால் ஆபத்ததத் தடுக்க முடியும், அல்லது இலக்கிதை பநாக்கி நம்தம விதரவாக 

எடுத்துச் செல்லும், துன்பத்தின் மூலம் அல்ல, ஆைால் உறுதியாை சவற்றி அளிக்கும் உதழப்பின் 

மூலம். திரு சபன்ைட் தன்னுதடய தீர்மாைத்தத தைக்குள்பளபய தவத்திருந்தார்; அதத 

எலிெசபத்திற்கு சதாிவித்தது இயல்பாக நடந்தது. 

அவரது தீர்மாைம் விாிவாைதாக இருந்தது, வார்த்ததகளாக சவளிப்படுவதில் அதற்கு ெிரமமாக 

இருந்தது. 

இந்த சமௌைம் லிடியாவில் இரகெியம் எை இருந்தது. 

திருமதி சபன்ைட் உரக்கப் பபசுபவளாக இருந்தது பநசரதிராைதன் உண்தமதய நிரூபிக்கிறது, 

உடைடியாக இல்லாவிடினும், அவளுக்குப் பலதை அளிக்கிறது. 
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லாங்பர்னுக்கு பலடி காதாின் விேயம் செய்தசபாழுது, டார்ெிதயயும், எலிெசபத்ததயும் இதணக்க 

தீவிரமாக செயல்படுவது அவளுக்கு ஒருபபாதும் சதாியவில்தல. 

இதற்கு முன் பராெிங்ஸில் அவள் இவ்வாறு நடந்து சகாண்டாள். 

டார்ெி எலிெசபத்ததச் ெந்திப்பதற்காக ொர்சலட்டின் மூலம் எலிெசபத்தத அதழத்துவர அவள் 

காலின்தஸ அனுப்பியிருக்கலாம். 

Anne-விற்காை தைது பமல்மை விருப்பத்தத விரும்பிபய புறக்கணிப்பதத அவள் அறிவித்தாள். 

ஆன்-உதடய வீட்டிலிருந்து டார்ெி தைக்கு திருமண பவண்டுபகாள் விடுக்க வருவதத எலிெசபத் 

பார்த்தாள். 

சபம்பர்லிதய வழி நடத்திச் செல்ல எலிெசபத்திற்கு வலிதம இல்தல என்பதத அறிந்த பலடி 

காதாின் வலிதமயின் ஒரு பொததையின் மூலம் அவளுக்கு அதத அளித்தாள். 

வாழ்க்தக, சபருவாழ்வின் மூலம் ெிறந்து விளங்கும் ஒரு வழியில் செயல்படுகிறது. 

இதறவன் அதைத்ததயும் விஞ்சுகிறார், மைிததை ஒதுக்கி, தன் விருப்பம்பபால் செயல்படுகிறார்.  

எலிெசபத் விக்காமிடம் செல்கிறாள். 

கடவுள் டார்ெிதய அவளிடம் அதழத்து வருகிறார், விக்காம் அவதள டார்ெியின் மதிப்பிதை 

உணர தவக்கிறான். 

அவள் தன்னுதடய முட்டாள்தைத்தத உணருகிறாள். 

177. “She would have remained certain that all employment was impossible to one so wretched as herself.” 

Certainty is the wisdom of the unlucky low. 

Austen is clear how Lizzy will be certain. 

It is the pressure of tension that prevents that certainty. 

It is the rationale of ‘torture’. 

Intense delight for the author is torture for the character. 

Creative evolutionary Delight for the Divine is intolerable pressure for the actor the character. 

Jane Austen has this perception of life. 

Mrs. Gardiner’s culture has this perception too. 

Jane who frowns on Darcy’s engagement did not have this. 

The father who abuses Lizzy of mercenary motive does not have this. 

Yogic art unravels life’s complications into the complexity of consciousness through the instrumentation 

of the sadhak’s aspiration. 

Aspiration degenerates into ambition in life. 

Not all population is ambitious. 

People in their piety frown on ambitions. 

From the MOMENT she wanted Darcy,  

 Life brought him there. 

 Aunt kept her cool. 

 Lydia created the intensity. 

 Wickham agreed to marry. 

 Lady Catherine lent her strength. 

 Jane’s wedding was fulfilled. 

 Collins withdrew his resentment. 

 Bingley went out of the picture. 

 Darcy proposed again. 

The resistance of Jane and father is because of her lingering adoration of Wickham thereby dealing her 

loyalty to her mother’s false dynamic mercenary ambition of social upliftment. 

Wretchedness 

Wretchedness is a psychological chaos that renders activity of any type impossible. 

Character is an organised structure of inner psychological forces that enables Man to act effectively 

or let the subconscious forces act effectively. 

When surprised this fabric at the level of manners gives way. 

Action issuing out of beliefs of life are disturbed when social response is contrary to the usual. It makes 

Men nonplussed, women faint. 

Character tampered one goes into temporary coma or permanent insanity. 

Exceptional characters after the temporary initial set back, try to rally back. When they succeed, they 
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enter into the earthly heaven of opulence. 

Great opportunities prepare Men thus to rise high successfully. 

Culture is that fabric of character that withstands such an attack. 

Had her aunt been so attacked, she would not have given way, but would have let a deep emotion of 

sorrow surface. 

Her being with Elizabeth at this moment is a sheet anchor of social support. 

City life on the higher side organises one’s energies along these lines. 

The essential value of education is to organise the thinking faculties along these lines. 

Rural life steadies one’s physical sensations for survival and growth, but allows no development or 

evolution. 

Cities organise with a vengeance one’s psychological energies for development. 

Only the political capital offers Man occasions for evolution of Personality. 

Marx stationed in London saw his Mind evolving a new evolutionary philosophy of Socialism. 

Man who, in essence, is the psychological capital of humanity benefits by his birth, permanent stay 

in political capitals. 

Kavi, the Poet organises his energies so as to become the spiritual capital from which the yogi can emerge. 

One in Romance can participate in the adventure of Self in Time on the surface Mind. 

Opposite of wretchedness 

Exultation is the opposite of wretchedness. 

In absolute terms it is so. 

One who is in a condition to exult with no reference to him who is wretched can fit this definition. 

One who causes the other to be wretched can exult in his success. 

Whatever the term or cause, exultation is the opposite of wretchedness. 

Human choice can make the other either way. 

Here it is not Lizzy who does it, but it is Darcy. 

Darcy’s attitude to her leads him to act in such a way as to turn her wretchedness into one of relief, 

exultation. 

Common sense dictates to her to forget Darcy. 

What the conscious forgets, the subconscious more fully accepts as a point of Memory. 

Subconscious by itself is the energy of low consciousness. 

In the subliminal it is no longer low but is transformed by the Superconscient. 

Perhaps even the Superconscient does not have the aspiration of the human choice. 

Human aspiration has its full vigour for an immediate result. 

 ⎯  Dining Room banana of Rajangam. 

 ⎯  Now you can be one of Beatrice. 

 ⎯  Lizzy’s total aspiration for Jane’s wedding. 

 ⎯  Will the Demand Draft come to my house. 

 ⎯  Local rivalries. 

 ⎯  Sacerdotal silver jubilee makes him act as a cad. 

The small significant act is powerful enough to move the great result. 

Such an act should not offend the instrument, though offence is deserved. 

Not because offense is wrong, but offense will stop the result. 

Offense and violence are the order of the day when they become permissible. 

Mary making the French governess confess qualified her to be Roger’s heir. 

“தன்தைப் பபான்ற மிக பமாெமாை நிதலயில் இருக்கும் ஒருவருக்கு எல்லா பவதலகளும் 

ொத்தியமற்றதாக இருக்கும் என்பதில் அவள் உறுதியாக இருந்திருப்பாள்.” 

அதிர்ஷ்டமில்லாத தாழ்ந்தவர்களுக்கு உறுதிப்பாடு என்பது அறிவாகும். 

எலிெசபத் எவ்வாறு உறுதியாக இருப்பாள் என்பதில் பேன் ஆஸ்டின் சதளிவாக இருக்கிறாள். 

பதற்றத்தின் அழுத்தம் அந்த உறுதிப்பாட்டிதைத் தடுக்கிறது. 

அது ‘சகாடுதமயின்’ அடிப்பதடயாகும். 

கதாபாத்திரம் அனுபவிக்கும் பவததையில் ஆெிாியர் ஆழ்ந்த மகிழ்ச்ெியதடகிறார்.  

காதாபாத்திரமாக வாழும் நடிகர் சபறும் தாங்க முடியாத அழுத்தம் இதறவைின் ஆக்கபூர்வமாை 

பாிணாம ஆைந்தம் ஆகும்.  
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பேன் ஆஸ்டினுக்கு வாழ்தவப்பற்றிய இந்தப் புாிதல் உள்ளது. 

திருமதி கார்டிைாின் பண்பிற்கும் இந்தப் புாிதல் இருக்கிறது. 

டார்ெியின் திருமண உறுதிதய அறிந்து பேன் பகாபப்படுவதில் இந்தப் புாிதல் இல்தல. 

ஆதாய மைப்பான்தம எை எலிெசபத்தத நிந்திக்கும் திரு சபன்ைட்டிடமும் இது இல்தல. 

பயாகாீதியாை கதல, ொதகாின் ஆர்வத்ததக் கருவியாக்குவதன் மூலம், வாழ்வின் ெிக்கல்கதள 

ேீவியத்தின் ெிக்கல்களாக தீர்த்து தவக்கிறது.  

ஆர்வம் வாழ்வில் ஆதெயாகச் ெிததகிறது. 

அதைத்து மக்களும் ஆதெப்படுவதில்தல. 

சதய்வ பக்தி உதடயவர்கள் ஆதெதய சவறுப்பர். 

டார்ெிதய விரும்பிய தருணத்திலிருந்து,   

வாழ்க்தக அவதை அங்கு அதழத்து வந்தது.  

அத்தத அதமதியாக இருந்தாள்.  

லிடியா தீவிரத்தத உருவாக்கிைாள்.  

விக்காம் திருமணம் செய்துசகாள்ளச் ெம்மதித்தான்.  

பலடி காதாின் அவளுக்கு வலிதம அளித்தாள்.  

பேனுதடய திருமணம் நிதறபவறியது. 

காலின்ஸ் தன்னுதடய பகாபத்தத மாற்றிக் சகாண்டான்.  

பிங்கிலி விஷயத்தத விட்டகன்றான்.  

டார்ெி மீண்டும் திருமண பவண்டுபகாள் விடுத்தான். 

ெமூகத்தில் உயர பவண்டும் என்ற தாயாாின் சபாய்தமயாை தீவிர ஆதாயமைப்பான்தமயுடன் 

கூடிய ஆதெக்கு விசுவாெமாக இருந்த காரணத்திைால் எலிெசபத் இன்ைமும் விக்காம் மீது 

சகாண்ட நாட்டத்திைால் பேனும் திரு சபன்ைட்டும் எதிர்ப்பு சதாிவித்தைர். 

பமாெமாை நிதல. 

பமாெமாை நிதல என்பது எந்த விதமாை செயல்பாட்தடயும் ொத்தியமற்றதாக மாற்றும் மைக் 

குழப்பம் ஆகும். 

குணம் என்பது அக உளவியல் ெக்திகளின் ஒரு ஒழுங்கதமக்கப்பட்ட கட்டதமப்பாகும். அது 

மைிததைத் திறம்படசெயல்பட தவக்கிறது அல்லது ஆழ்மை ெக்திகதளத் திறம்பட செயல்பட 

உதவுகிறது. 

ஆச்ொியம் எழும்சபாழுது இந்த அதமப்பு நடத்ததயின் நிதலயில் விலகுகிறது. 

ெமூக மறுசமாழி வழக்கத்திற்கு மாறாக இருக்கும்சபாழுது வாழ்வின் நம்பிக்தககளின் 

அடிப்பதடயில் எழும் செயல் பாதிப்பதடகிறது. இது ஆண்கதள சமௌைமாக்கி விடுகிறது, 

சபண்கதள மயக்கமதடய தவக்கிறது. 

பாதிப்பதடயும் குணாதிெயம் ஒருவதரத் தற்காலிகமாக சுய நிதைதவ இழக்க தவக்கிறது, 

ெிலருக்கு நிரந்தரமாை மைநிதல பாதிப்தப ஏற்படுத்துகிறது. 

தற்காலிக ஆரம்ப பின்ைதடவிற்குப் பிறகு விதிவிலக்காை பாத்திரங்கள் மீண்டும் எழ முயற்ெிப்பர். 

அவர்கள் சவற்றி அதடயும்சபாழுது, பூபலாக சொர்க்கமாை செல்வச் செழிப்பிற்குள் நுதழவர்.  

சபாிய வாய்ப்புகள் மைிதர்கதள சவற்றிகரமாக உயருவதற்குத் தயார்படுத்துகின்றை. 

பண்பாடு என்பது அத்ததகய தாக்குததல எதிர்சகாள்ளும் குணத்தின் அந்த ஒரு அதமப்பாகும். 

அவளுதடய அத்தத அவ்வாறு தாக்கப்பட்டிருந்தால், அவள் பாதிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாள், 

ஆைால் மிகவும் வருத்தம் அதடந்திருப்பாள். 

இத்தருணத்தில் அத்தத எலிெசபத்துடன் இருப்பது, ஒரு வலிதமயாை ெமூக ஆதரவாக இருந்தது. 

உயர்ந்த பக்கத்தில் நகர வாழ்க்தக ஒருவரது ஆற்றல்கதள இந்த வழிகளில் முதறப்படுத்துகிறது. 

கல்வியின் அடிப்பதடயாை மதிப்பு ெிந்திக்கும் திறன்கதள இந்த வழிகளில் 

ஒழுங்கதமப்பபதயாகும். 

கிராமப்புற வாழ்க்தக உயிர் வாழவும் மற்றும் வளர்ச்ெிக்கும் ஒருவரது ேடநிதல உணர்வுகதள 

உறுதிப்படுத்துகிறது, ஆைால் எந்த ஒரு முன்பைற்றத்ததபயா அல்லது பாிணாமத்ததபயா 

அனுமதிப்பதில்தல. 

நகரங்கள் ஒருவரது மைதின் ெக்திகதள முன்பைற்றத்திற்காக ஒரு வன்மத்துடன் 

ஒழுங்கதமக்கின்றை. 

அரெியல்ாீதியாை நல்சலண்ணம் மட்டுபம மைிதைின் ஆளுதமயின் வளர்ச்ெிக்காை 

ெந்தர்ப்பங்கதள அளிக்கிறது. 

லண்டைில் இருந்த கார்ல் மார்க்ஸ் தைது மைம் சபாதுவுடதமயின் புதிய பாிணாமத் தத்துவத்தத 

உருவாக்குவததக் கண்டார். 
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ொராம்ெத்தில் தைது பிறப்பால் மைித பநயத்தின் மூலதைமாக உள்ள மைிதன் நிரந்தரமாக 

அரெியலிலும் முக்கியப் பங்கிதை வெிக்கிறான். 

பயாகி சவளிவரக் கூடிய ஆன்மீக மூலதைமாக மாறுவதற்காக கவிஞன் தைது ஆற்றல்கதள 

முதறப்படுத்துகிறான். 

காதல் வயப்பட்டிருக்கும் ஒருவர் பமல் மைதில் காலத்தில் இருக்கும் ஆன்மாவின் ொகெச் செயலில் 

பங்பகற்கலாம். 

பமாெமாை நிதலக்கு எதிராை நிதல 

மகிழ்ச்ெி என்பது பமாெமாை நிதலக்கு எதிராைது. 

உண்தமயாகபவ அது அவ்வாறுதான் உள்ளது. 

பமாெமாை நிதலயில் உள்ள ஒருவதைப் பற்றி எந்தத் சதாடர்பும் இல்லாமல் மகிழ்ச்ெி அதடயக் 

கூடிய ஒருவர் இந்த வதரயதறக்குப் சபாருந்துவார். 

மற்றவதர பமாெமாை நிதலக்கு உள்ளாக்கியதற்குக் காரணமாைவர் தைது சவற்றியில் 

களிப்பதடயலாம்.  

சொற்கபளா அல்லது காரணபமா எதுவாக இருப்பினும் மகிழ்ச்ெி துயரத்திற்கு எதிராைது. 

மைித விருப்பம் மற்றதத எந்த வழியிலும் மாற்ற வல்லது. 

இங்கு இததச் செய்வது எலிெசபத் இல்தல, டார்ெிபய ஆவான். 

அவள் மீதிருக்கும் டார்ெியின் மைப்பான்தம, அவளுதடய பமாெமாை நிலதமதய விடுவித்து 

மகிழ்ச்ெியாக மாற்றும் வதகயில் செயல்பட வழி வகுக்கிறது. 

இயல்பறிவு அவதள டார்ெிதய மறந்துவிடச் சொல்கிறது. 

பமல்மைம் மறப்பதத ஆழ்மைம் ஞாபகத்தின் ஒரு தமயமாக பமலும் முழுதமயாக ஏற்றுக் 

சகாள்கிறது. 

ஆழ்மைததப் சபாறுத்தவதர, அது தாழ்ந்த ேீவியத்தின் ெக்தியாக உள்ளது. 

அடிமைதில் அது இைியும் தாழ்ந்ததாக இருப்பதில்தல, பரமாத்மாவால் 

திருவுருமாற்றப்பட்டுள்ளது. 

பரமாத்மாவுக்குக்கூட மைித விருப்பத்தின் ஆர்வம் இல்தல பபாலும். 

உடைடி பலனுக்கு மைித ஆர்வம் முழு உற்ொகத்ததக் சகாண்டுள்ளது.  

-இராோங்கத்தின் உணவுக் கூடத்தின் வாதழப்பழம்.  

-இப்சபாழுது நாம் Beatrice-ல் ஒருவராக இருக்கலாம். 

-பேனுதடய திருமணத்தில் எலிெசபத் முழுதமயாை ஆர்வம் சகாள்வது.  

-வதரபவாதல என் வீட்டிற்கு வருமா. 

-உள்ளூர் பதகதமகள்.   

-Sacerdotal-ன் சவள்ளி விழாக் சகாண்டாட்டம் அவதை ஒரு பபாக்கிாிதயப் பபால் செயல்பட 

தவக்கிறது. 

ெிறிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செயல் சபாிய பலதை அளிக்கும் அளவிற்குச் ெக்தி வாய்ந்தது. 

இத்ததகய ஒரு செயல், காயப்படுத்துவது ொி என்றாலும் கருவிதயக் காயப்படுத்தக் கூடாது,  

காயப்படுத்துவது தவறு என்பதற்காக அல்ல, காயப்படுத்துவது பலதைத் தடுத்து விடும். 

காயப்படுத்துவதும் வன்முதறயும் அதவ அனுமதிக்கப்படும் சபாழுது வழக்கமாகி விடுகிறது. 

பமாி, தன்தைக் கவைித்துக் சகாள்ளும் பிசரஞ்சுப் சபண்மணிதய தவற்தற ஒப்புக் சகாள்ள 

தவத்தாள், அது அவதள பராோின் வாாிசுக்கு தகுதி உதடயவளாக மாற்றியது.  

178. “But she had her share of business as well as her aunt.” 

Cleverness is the intelligence of poverty, to be more exact, of acute ignorance. 

In the same plane it reveals as Rs.500 per kg of sugar. 

Deeper still, cleverness in freedom organises slavery, i.e. the little apparent gain is really the vast loss in a 

higher plane. 

Refusal to share great knowledge results in the greatest possible loss for long centuries. 

Shirking the responsibility to family directly leads to the loss of job, secured through MPSC permanently. 

The villager grudged to recognise the service, lost the entire scheme. 

Cleverness enjoys cheating, especially the due merit of service, particularly service. 

After refusal to secure the admission, Syndicate Membership is lost forever to one who does not deserve it 

at all. 

Cleverness to another, to society, to life, to Grace brings in greater losses in proportion. 

It is often seen as refusal to offer thanks in receiving property, resulting in loss of everything. 

Jeff refused to recognise the work, lost totally. 
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Not one event in Life will be amiss. 

One’s gain will be less than a rupee, the loss will be national eminence. 

Sincerity is rare, subconscious Sincerity has not been born in life. 

Every Act is a message of society, life, existence, God. 

The deeper the analysis, the greater is the revelation. 

For five thousand years one has to suffer utter poverty as a whole nation. 

Truth is devoid of conflicts. Cleverness is the conscious conflict introduced insistently. Mrs. Bennet, Mr. 

Bennet, Darcy, Lizzy, Wickham all testify to this principle. 

Very small acts in one’s own life are instructive in the extreme. 

Accept an undue Rs.1000- gift and lose the school you founded. 

The law never fails, Man never fails to fail. 

Self-obliviousness 

There is no power to discover the 10th Man or see the non-broken state of the broken pencil. No eye can 

see the earth rotating or going round the sun. 

This is vital, physical self-obliviousness. 

Elizabeth discovered she was vain, despicable, and irrational and gave up Wickham. It is very great. To 

find another example in life or literature is not so easy. 

In all honesty of understanding Men exhibit amazing attitudes:- 

1)  Selfish scoundrel describing himself to him as a sincere soul of greatness. 

2)  A Man of petty thief mentality announces from the house top that his  services are noble, having sneaked 

into the organisation uninvited to  the extent of 1/10 of a one percent. 

3)  An unpardonable traitor to the family asks all the other family members to deliver up to him all their 

savings. 

4)  Efficiency of robber mentality acquiring a glow of social manners only to cover it up prides on 

himself as a paragon of virtue. 

5)  Men are silly, foolish, perverse and are capable of believing themselves to be the opposite. 

Is it possible for them to know themselves? 

Transformation does it. 

He must want to know the truth of himself. 

Elizabeth never wanted it. 

Darcy gave her the occasion. 

Her callous attitude to Georgiana was the reason for Lydia’s elopement. Still what she did was great. 

I believe she would enter into the Royalty if she gave up Wickham subconsciously. 

I believe that even if she understood this and fully believed it, she would prefer to be where she is 

cherishing Wickham’s memory. 

Supermind’s descent is to rescue Man from such an oblivion. 

Matter tempts the involved consciousness to discover the secret godhead by sensation. 

Elizabeth has such a sensation to stick to Wickham. 

Sudden action 

The attack is sudden, but one cannot suddenly depart. 

Surprises are sudden. 

In spite of suddenness, immediate circumstances demand attention. 

News of Mary’s being the heiress gave Arabella a faint. 

Crosbie’s desertion struck Lilly as a thunderbolt and gave her a calm. 

It was a dreadful calm that frightened the mother. 

Mr. Dale’s affectionate solicitude struck Mary dumb. 

Its worth was £8000. 

One cannot walk away from immediate circumstances whatever the suddenness that descends on him. 

Life precipitates events suddenly if the atmosphere changes. 

Man does not know his long cherished comfort and security is only a border that is at arms length. 

As the running train is quiet safe as long as you are inside life of one is safe within limits. 

Transitions as Longbourn faced are always accompanied by deserting the security zone of comfort. 

In normal life theft, quarrel, intense desire, carelessness, bold courage, gesture can push one outside 
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security. 

A tenant may have to suddenly vacate by a thoughtless word. 

A landlord, on a vicious impulse to vacate his tenant said he needed the house to park his car. The driver 

cost him his life. 

Buying an estate without paying is the result of an act of humanitarian help to a fellow passenger. 

Actions are sudden if the atmosphere is saturated. 

Many were brought to the Mother of Souls, the Divine Mother like that. 

Lizzy saturated the atmosphere by her aspiration to Pemberley. 

Family culture that prevented uttering a sharp word about the saamiyar at home made them lose 1000 

acres. 

Between 1915 and 1920 the Mahatma charged the Indian atmosphere with the emotion of patriotism that 

drew men out of their homes.  

“ஆனால் அவளுக்கு அவளுனடய ஜவனலயும் இருந்தது மற்றும் அத்ததக்கும் ஜவனல இருந்தது.” 

புத்திொலித்தனம் என்பது ஏழ்னமயின், மிகச் ொியாகக் கூறினால், தீவிர அறியானமயின் 

நுண்ணறிவாகும்.  

அஜத நினலயில் ஒரு கிஜலா ெர்க்கனரயின் வினல 500 ரூபாயாக அது சவைிப்படுத்துகிறது. 

ஜமலும் ஆைமாக, சுதந்திரத்தில் புத்திொலித்தனம் அடினமத்தனத்னத ஒழுங்கனமக்கிறது, அதாவது 

சவைிப்பனடயான ெிறிய இலாபம் உயர்ந்த நினலயில் உண்னமயில் ஒரு சபாிய இைப்பாகும். 

உயர்ந்த அறினவப் பகிர்ந்துசகாள்ை மறுப்பது நீண்ட நூற்றாண்டுகைாக ொத்தியமாகக்கூடிய 

மிகப் சபாிய இைப்பாக மாறுகிறது. 

குடும்பப் சபாறுப்னபத் தவிர்ப்பது ஜநரடியாக MPSC மூலம் கினடத்த நிரந்தர ஜவனலனய இைக்கச் 

செய்கிறது. 

கிராமவாெி சவறுப்புடன் ஜெனவனய அங்கீகாிக்க மறுத்தார், திட்டம் முழுவனதயும் அவர் 

இைந்தார். 

புத்திொலித்தனம் ஏமாற்றுவனத அனுபவிக்கிறது, முக்கியமாக, தகுதிவாய்ந்த ஜெனவனய, 

குறிப்பாக ஜெனவனய.  

ஜெர்க்னகனயப் சபற்றுக்சகாள்ை மறுத்த பிறகு, தகுதியில்லாத ஒருவர், ெிண்டிஜகட் 

அங்கத்தினராகும் வாய்ப்பினன நிரந்தரமாக இைந்தார். 

மற்றவருக்கு, ெமூகத்திற்கு, வாழ்விற்கு, அருைிற்கு புத்திொலித்தனத்னதக் காண்பிப்பவருக்கு 

அதற்ஜகற்றார்ஜபால் சபாிய இைப்புகள் ஏற்படும். 

சொத்னதப் சபற்றுக்சகாள்ளும் சபாழுது நன்றி கூறு மறுப்பதால் அனனத்னதயும் இைக்க 

ஜநாிடுவனதப் சபரும்பாலும் காணலாம். 

ஜவனலனய அங்கீகாிக்க Jeff மறுத்தார், அனனத்னதயும் இைந்தார். 

வாழ்வில் ஒரு நிகழ்வுகூட இதிலிருந்து தவறாது. 

ஒருவரது இலாபம் ஒரு ரூபானயவிடக் குனறவாக இருக்கும், இைப்பு நாடைாவிய புகைாக 

இருக்கும். 

உண்னம அாிதானது, ஆழ்மன உண்னம வாழ்வில் இதுவனர பிறக்கவில்னல. 

ஒவ்சவாரு செயலும் ெமூகம், வாழ்வு, சபருவாழ்வு, இனறவன் ஆகியவற்றின் ஒரு செய்தியாகும். 

ஆராய்ச்ெி ஆைமாக ஆைமாக, சவைிப்படும் உண்னமயும் சபாியதாக இருக்கும். 

ஐயாயிரம் ஆண்டுகைாக ஒருவர் நாடைாவிய நினலயில் ஏழ்னமனய முற்றிலுமாக அனுபவிக்க 

ஜவண்டி வருகிறது. 

உண்னம, முரண்பாடுகள் இல்லாதது. புத்திொலித்தனம் ஜவண்டுசமன்ஜற உருவாக்கப்பட்ட 

தன்னினனஜவாடு கூடிய முரண்பாடாகும். இந்தத் தத்துவத்திற்கு திருமதி சபன்னட், திரு சபன்னட், 

டார்ெி, எலிெசபத், விக்காம் அனனவரும் ொட்ெியாக உள்ைனர். 

ஒருவரது வாழ்க்னகயில் மிகச் ெிறிய செயல்கள் மிகப் சபாிய அைவில் அறிவுறுத்துவைவாக 

உள்ைன. 

நமக்கு உாினமயில்லாத ஆயிரம் ரூபானயப் பாிொகப் சபற்றுக் சகாண்டால் நாம் உருவாக்கிய 

பள்ைினய இைக்க ஜநாிடுகிறது. 

ெட்டம் ஒரு ஜபாதும் ஜதால்வி அனடவதில்னல, மனிதன் ஒரு பபாதும் ஜதால்வியுறத் 

தவறுவதில்னல. 

தன்னன அறியாத நினல. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

526 

 

பத்தாவது மனிதனனக் கண்டறியஜவா அல்லது உனடந்துள்ைதாகத் ஜதான்றும் உனடயாத 

எழுதுஜகானலக் காண்பதற்ஜகா எந்த ெக்தியும் இல்னல. சுற்றும் பூமினயஜயா அல்லது அது 

சூாியனனச் சுற்றி வருவனதஜயா எந்தக் கண்ணாலும் காண முடியாது. 

இது உணர்வின், ேடநினலயின் தன்னன அறியாத நினலயாகும். 

எலிெசபத், தான் வீணானவள், சவறுக்கத்தக்கவள், விஜவகமற்றவள் என்பனத உணர்ந்து சகாண்டு 

விக்கானமக் னகவிட்டாள். இது மிக உயர்ந்தது. வாழ்விஜலா அல்லது இலக்கியத்திஜலா 

இனதப்ஜபான்ற இன்சனாரு உதாரணத்னதக் கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல. 

புாிதலின் அனனத்து ஜநர்னமயிலும் ஆண்கள் அற்புதமான மஜனாபாவங்கனை 

சவைிப்படுத்துகின்றனர்:- 

1) சுயநலமான அஜயாக்கியன் தான் உயர்வின் உண்னமயான ஆன்மா என தனக்ஜக விவாித்துக் 

சகாள்வது. 

2) அற்பமான திருட்டு குணமுனடய ஒருவன் வீட்டின் கூனர மீஜதறி தன்னுனடய ஜெனவகள் 

உன்னதமானனவ என அறிவிக்கிறான், அனைக்கப்படாத நிறுவனத்தினுள் ஒரு ெதவிகிதத்தில் 1/10 

பாகம் பங்குடன் நுனைகிறான். 

3) ஒரு குடும்பத்திற்கு மன்னிக்க முடியாத துஜராகம் இனைக்கும் ஒருவன், குடும்பத்தில் இருக்கும் 

மற்ற அனனவருனடய ஜெமிப்புகனையும் தனக்கு அைிக்கும்படி ஜகட்கிறான்.  

4) திறனம வாய்ந்த திருட்டு குணமுனடய ஒருவர், ெமூக நடத்னதகைின் ெிறப்புகனைப் சபற்றுக் 

சகாண்டு, அனத மனறப்பதற்காக நல்சலாழுக்கத்தின் எடுத்துகாட்டு என தன்னனஜய சபருனம 

ொற்றிக் சகாள்கிறார். 

5) மனிதர்கள் அற்பமாகவும், முட்டாள்கைாகவும், வக்கிரமானவர்கைாகவும் இருந்துசகாண்டு, 

தங்கனை அவற்றிற்கு எதிர்மாறாக இருப்பதாக நம்பும் திறன் பனடத்தவர்கள். 

அவர்கைால் தங்கனைஜய அறிந்துசகாள்ை முடியுமா? 

திருவுருமாற்றம் இதனனச் செய்யும். 

தன்னனப் பற்றிய உண்னமனய அவன் சதாிந்துசகாள்ை விரும்ப ஜவண்டும். 

எலிெசபத் இனத ஒருஜபாதும் விரும்பவில்னல. 

டார்ெி அவளுக்கு இதற்கான ெந்தர்ப்பத்னத அைித்தான். 

ோர்ேியானாவிடம் அவள் காண்பித்த கடுனமயான அணுகுமுனற லிடியா ஓடிப்ஜபாவதற்குக் 

காரணமாக அனமந்தது. இருப்பினும் அவள் செய்தது ெிறப்பானது. 

விக்கானம ஆழ்மனதில் னகவிட்டால் அவள் அரெ குடும்பத்தில் இனணந்திருப்பாள் என நான் 

நம்புகிஜறன். 

இனத அவள் புாிந்துசகாண்டு, முழுனமயாக நம்பினாலும், விக்காமின் ஞாபகத்தில் மூழ்கி அவள் 

இருக்கும் இடத்தில் இருப்பனதஜய அவள் விரும்புவாள் என நான் நம்புகிஜறன். 

ெத்திய ேீவியம் புவியில் இறங்கியது மனிதனன அத்தனகய மறக்கப்பட்ட நினலயிலிருந்து 

காப்பாற்றஜவ ஆகும். 

உணர்வின் மூலம் இரகெியமான கடவுனைக் கண்டுபிடிப்பதற்ஜக சதாடர்புள்ை ேீவியத்னத ேடம் 

தூண்டுகிறது. 

விக்காமிடம் சநருங்கி இருப்பதற்கு எலிெசபத்திற்கு அத்தனகய உணர்வு உள்ைது. 

திடீர் நடவடிக்னக. 

தாக்குதல் திடீசரன நடக்கிறது, ஆனால் ஒருவர் திடீசரன அகல முடியாது. 

ஆச்ொியங்கள் திடீசரன ஏற்படுபனவ. 

திடீசரசன நிகழ்ந்தாலும், உடனடிச் சூழ்நினலகள் கவனத்னதக் ஜகாருகின்றன. 

ஜமாி வாாிொகப் ஜபாகும் செய்தி அரசபல்லானவ மயக்கமனடயச் செய்தது. 

கிராஸ்பி னகவிட்டது லில்லினய ஒரு இடி ஜபாலத் தாக்கியது, அவளுக்கு அனமதினய அைித்தது. 

அது பயங்கர அனமதியாக தாயானர அச்சுறுத்தியது. 

Mr. Dale-ன் பாெமான அக்கனற ஜமாினய ஊனமயாக்கியது. 

அதனுனடய மதிப்பு 8000 பவுனாக இருந்தது. 

அது எவ்வைவு திடீசரன வந்திறங்கினாலும், உடனடி சூைலிலிருந்து ஒருவரால் சவைிஜயற 

முடியாது. 

சூைல் மாறும்சபாழுது வாழ்க்னக திடீசரன நிகழ்வுகனைத் துாிதப்படுத்துகிறது. 

நீண்ட நாட்கைாக ஆனெப்படும் செௌகாியமும், பாதுகாப்பும் மிக அருகில் இருப்பது மனிதனுக்குத் 

சதாிவதில்னல.  

ஓடும் ரயில் வண்டியினுள் இருக்கும்வனர நாம் பாதுகாப்பாக இருப்பதுஜபால் ஒருவரது வாழ்க்னக 

வரம்பிற்குள் இருக்கும்வனர பாதுகாப்பாக உள்ைது. 
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லாங்பர்ன் எதிர்சகாண்டது ஜபான்ற மாற்றங்கள் எப்சபாழுதும் செௌகாியமான பாதுகாப்பு 

இடத்னத விட்டு சவைிஜயறுவஜதாடு நிகழ்கிறது. 

ொதாரண வாழ்க்னகயில் திருட்டு, ெண்னட, தீவிரமான ஆனெ, கவனக்குனறவு, வலினமயான 

னதாியம், குறிப்புணர்த்தல் ஆகியனவ ஒருவனர பாதுகாப்பிற்கு சவைிஜய தள்ைி விடும். 

ஜயாெனனயில்லாத ஒரு வார்த்னதயினால் ஒரு குடித்தனக்காரர் திடீசரன வீட்னடக் காலி செய்ய 

ஜவண்டி வரலாம். 

வீட்டின் சொந்தக்காரர் ஒரு குடித்தனக்காரனர காலி செய்வற்கான ஒரு தீய உந்துதலில் தனது 

கானர நிறுத்துவதற்காக வீடு ஜவண்டுசமன்று கூறினார். வண்டி ஓட்டுனரால் வீட்டுக்காராின் 

உயிர் பிாிந்தது. 

பணம் செலுத்தாமல் ஒரு எஸ்ஜடட் வாங்கியது, ெக பயணிக்கு மனிதாபிமான அடிப்பனடயில் 

செய்த உதவியின் வினைவாகும். 

சூைல் செறிவாக இருப்பின் செயல்பாடுகள் திடீசரன இருக்கும். 

ஆன்மாக்கைின் அன்னனயான சதய்வீக அன்னனயிடம் பலரும் அவ்வாறு அனைத்து 

வரப்பட்டனர். 

சபம்பர்லியின் மீது சகாண்டிருந்த ஆர்வத்தினால் எலிெசபத் சூைனல செறிவனடயச் செய்தாள். 

ொமியானரப் பற்றி வீட்டில் ஒரு கடுனமயான வார்த்னதனயக் கூறுவனதத் தடுத்த குடும்பப் 

பண்பாடு, அவர்கனை ஆயிரம் ஏக்கர்கனை இைக்க னவத்தது. 

1915-ஆம் ஆண்டு முதல் 1920-ஆம் ஆண்டு வனர மஹாத்மா காந்தி இந்தியச் சூைனல ஜதெ 

பக்தியின் உணர்வால் செறிவுபடுத்தியது மக்கனை வீட்னட விட்டு சவைிஜய வரச் செய்தது. 

179. “There were a few notes to be written.” 

These few notes represent the procedure society follows. 

To write them, in spite of the hurry, is important. 

They were notes written in falsehood. 

Lydia was married falsely. 

To leave abruptly in panic is understandable for the situation, not the Realities of life. 

As the departure was smoothly glossed over, Lydia’s affair was overcome. 

To us this reveals the significance of small things which carry its character to the end. 

The body He says should not flinch in the face of murderous physical suffering. This is vital social, non-

physical. 

What is the principle involved? How do we understand it? 

Life here opened up at the level of her and his aspiration for each other, in him for her, in her for 

Pemberley. 

Pemberley was not built in a day, nor his pride without ‘basic’ truths. 

She may ask, life may give, but needs to ‘register’ the property paying the stamp duty. 

His aspiration is sanctioned by his intention for transformation but his ‘giving’ up the pride will face Kireet 

Joshi’s ‘gifting the books’. 

The clearing needs the intensity of the present calling and the eternity of the basic receptivity that needs 

cleansing. 

Hence the very great significance of the slight excess indicating the surplus grace. 

Non-reaction must be followed by non-response which needs to shed neutrality, walk into positive stance 

that was there 1) in Lizzy, 2) in Lydia. 

Lizzy –  He not only proposed a second time, but justified her abuse as good advice of innocence. 

Lydia – She was found and restored, but was married into a permanent social security. In fact Jane and 

Lizzy are Lydia’s positive excess, as Collins’ letter and Lady Catherine’s view are negative clearing of the 

atmosphere. 

Ego’s initiative while the right consecration is positively fulfilled to excess is seen here in Lizzy’s wish in 

two ways. 

She regretted Darcy’s knowing about the elopement. 

Her inviting Wickham for ten days at Longbourn. 

One is ingratitude in the subtle plane. 

The other is subconscious adoration of the betrayal. 

“We invite as our guests our enemies” – Savitri 

Sincerity in the subtle plane and restraint in the subconscious are very difficult. 
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Restoring Indira to power when she arrogantly lost it the first time, restoring the company of one who lost 

it by direct betrayal are behind the non-performance of the Estates and non-earning of consultancy. 

Passionate love of a sister, fond attachment to a friend retain their original successful roles in your life. 

Serving the institution at a higher plane in spite of their gross betrayal in the material plane should awake 

me, open my eyes. 

Strength of aspiration will only strengthen their scope for betrayal. 

What matters is not relationship or friendship but their own present consciousness and its capacity 

to damage yours. 

What then is to be avoided? – Every thought that comes into Mind of its own is a revival of the old 

consciousness. The greater wider significance of Silence to yoga is to prevent to old consciousness 

recurring through thoughts. Remember it is no longer train travel, but air travel. 

Getting out and getting in back are not on the agenda. 

Getting out means being destroyed into smithereens.  

That it does not now happen shows the saturation of Grace in the atmosphere. 

The ‘old’ betrays by ‘Trust’. Trust goes in us by loyalty. 

The old deserves to be crushed out of existence mercilessly. 

Mary refused an invitation to De Courcey castle. 

Trollope had this knowledge. 

Is it pardonable in us to forget this salient knowledge? 

Those who betrayed will come back invoking sympathy for their wives’ cancer. 

If they do not come back for a child, for the daughter, the devotee will on his own offer sympathy in 

imagination. 

It is one thing to keep the arch traitor along with you, but it is another thing to seek her or him in the 

inmost being in response to deeper urges in the wrong direction. 

Mary’s magnanimity in settling two thirds of property on the husband was that error, but her refusal to visit 

De Courcey is right. 

The greatest mercilessness is the highest grace offered. 

It is not compassionate magnanimity that desires the welfare to the opponent, but attachment to the low 

consciousness out of weakness in the higher consciousness. 

Harding did gain the Deanery in response to this principle. 

He did grievously suffer Eleanor’s sympathy for Slope as a reflection of his weakness. 

A complete consecration in me should set right the farms, consultancy, relationship, friendship and love of 

doing the work. 

Clarity of thought in this context is more powerful than weights-- material property. 

Compassion, if true, will be shown by the betrayers coming back reversing their consciousness. 

One MUST call Mother from the consciousness of fifty years or sixty years ago. 

It is to qualify for the knowledge of earlier births. 

Of course, knowledge is clearer and brighter in the subtle plane. In the gross plane while we are in the 

body, knowledge permitted by the body alone comes. 

Benevolence, generosity, magnanimity must be accompanied by deeper strength. 

If so, the other will come back with reversed attitude. 

This is a subtle knowledge that can be effective in the physical plane as it is carried by strength and clarity. 

“ெிலருக்கு செய்தி சதாிவித்து கடிதம் எழுத பவண்டி இருந்தது.” 

அந்தத் தகவல்கள் ெமூகம் பின்பற்றும் செயல்முதறதயப் பிரதிபலிக்கிறது. 

அவற்தற எழுதுவது அவெரத்திலும் கூட முக்கியமாைது. 

அதவ சபாய்யாை காரணங்கதளக் கூறி எழுதப்பட்டை. 

லிடியாவுக்குப் சபாய்யாக திருமணம் நடந்பதறியது. 

சபரும் அச்ெத்தில் அவெரமாகப் புறப்பட்டுச் செல்வது அச்ெந்தர்ப்பத்தில் புாிந்துசகாள்ளக் கூடியது, 

வாழ்வின் யதார்த்தங்கள் அவ்வாறு அல்ல. 

புறப்பட்டுச் செல்வது அதமதியாக நதடசபற்றதால் லிடியாவின் விஷயத்ததக் கடக்க முடிந்தது. 

இறுதிவதர அதன் தன்தமதயக் சகாண்டு செல்லும் ெிறிய விஷயங்களின் முக்கியத்துவத்தத இது 

நமக்கு சவளிப்படுத்துகிறது.  
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மிகவும் பமாெமாை ேடத்தின் துன்பத்திலும் உடல் பயத்தில் பின் வாங்கக் கூடாது என்று பகவான் 

கூறுகிறார். இது உணர்வு மற்றும் ெமூகாீதியாைது, உடல்ாீதியாைது அல்ல. 

இதில் அடங்கியுள்ள தத்துவம் என்ை? இதத நாம் எவ்வாறு புாிந்து சகாள்வது? 

ஒருவருக்கு மற்றவாிடம் இருந்த ஆர்வத்தின் நிதலயில், அவனுக்கு அவளிடமும், அவளுக்கு 

சபம்பர்லியின் மீதும் இருந்த ஆர்வத்தின் நிதலயில் வாழ்க்தக இங்கு வாய்ப்பிதை 

உருவாக்கியது.  

சபம்பர்லியும், ‘அடிப்பதட’ உண்தமகள் இல்லாத அவைது வீண் சபருதமகளும் ஒரு நாளில் 

உருவாக்கப்பட்டதவ அல்ல.  

அவள் பகட்கலாம், வாழ்க்தக வழங்கலாம், ஆைால் பத்திரப்பதிவிற்காை பணத்ததக் கட்டி, 

சொத்து ‘பதிவு’ செய்யப்பட பவண்டும்.  

திருவுருமாற்றத்திற்காை அவைது பநாக்கத்திைால் அவைது ஆர்வம் அனுமதிக்கப்படுகிறது, 

ஆைால் அவைது சபருதமதய அவன் ‘தகவிடுவது’ Kireet Joshi புத்தகங்கதளப் பாிொக 

அளித்தபபாது நிகழ்ந்தததப் பபான்ற ஒன்தற எதிர்சகாள்ள பவண்டியிருக்கும்.  

தூய்தமப்படுத்தப்படுவதற்கு தற்சபாழுததய அதழப்பின் தீவிரமும், தூய்தமப்படுத்த 

பவண்டியவற்றிற்குத் பததவயாை அடிப்பதட ஏற்புத்திறைின் நித்தியத்துவமும் பததவ. 

ஆகபவதான் அபாிமிதமாை அருதளக் குறிப்பிடும் ெற்பற அதிகப்படி, மிகப் சபாிய 

முக்கியத்துவத்ததப் சபறுகிறது. 

எதிர்விதை ஆற்றாமலிருப்பதத மறுசமாழி அளிக்காமல் இருப்பது பின் சதாடர பவண்டும், இது 

நடுநிதலதயக் தகவிட பவண்டும், எலிெசபத்திடமும் லிடியாவிடமும் இருந்தததப் பபான்ற 

பநர்மதறயாை நிதலப்பாட்டிற்குள் செல்ல பவண்டும். 

எலிெசபத்திற்கு அவன் இரண்டாவது முதறயாக திருமண பவண்டுபகாள் விடுத்தது 

மட்டுமல்லாமல், அவளுதடய நிந்ததைதய அறியாதமயிலிருந்து எழுந்த நல்ல அறிவுதரயாக 

நியாயப்படுத்தவும் செய்தான்.  

லிடியா கண்டுபிடிக்கப்பட்டாள், மீட்சடடுக்கப்பட்டாள், நிரந்தரமாை ெமூகப் பாதுகாப்பிதை 

அளிக்கும் திருமணமும் நடந்பதறியது. உண்தமயில், காலின்ஸின் கடிதமும், பலடி காதாினுதடய 

பார்தவயும் சூழலில் இருந்த எதிர்மதறதய நீக்கியது, பேனும், எலிெசபத்தும் லிடியாவின் 

பநர்மதற பக்கத்ததப் பபாலிருந்தைர்.  

ொியாை ெமர்ப்பணம் பநர்மதறயாக அதிகமாகபவ பூர்த்தியாகும்பபாது, அகந்ததயின் 

தன்முதைப்பு எலிெசபத்தின் விருப்பத்தில் இங்கு இரண்டு விதமாகக் காணப்படுகிறது. 

லிடியா ஓடிப்பபாைதத டார்ெி சதாிந்துசகாண்டதத நிதைத்து அவள் வருந்திைாள். 

விக்காதம பத்து நாட்களுக்கு லாங்பர்னுக்கு அவள் அதழத்தாள். 

ஒன்று, சூட்சும நிதலயில் நன்றி உணர்வின்றி இருப்பது. 

மற்சறான்று, நம்பிக்தகத் துபராகத்தத ஆழ்மைதில் பபாற்றுவது. 

“நாம் நமது பதகவர்கதள நமது விருந்திைர்களாக அதழக்கிபறாம்.-ொவித்ாி” 

சூட்சும நிதலயில் உண்தமயும், ஆழ்மைதில் கட்டுப்பாடும் மிகவும் கடிைமாைதவ. 

முதல் முதற மிகவும் பமாெமாகத் பதாற்ற இந்திராவிற்கு மீண்டும் அதிகாரத்ததப் சபற தவத்ததும், 

பநரடியாை துபராகத்திைால் இழக்கப்பட்ட ஒருவரது கம்பைிதய மீட்டதும், எஸ்படட்டின் 

செயல்பாடற்ற தன்தம மற்றும் ஆபலாெதையின் மூலம் பணம் ெம்பாதிக்காததற்குப் பின்ைால் 

உள்ளை.  

ஒரு ெபகாதாியின் உணர்ச்ெி மிக்க அன்பு, ஒரு நண்பைிடமுள்ள பநெமுள்ள பாெம் நமது வாழ்வில் 

அவர்களின் ஆரம்ப சவற்றிகரமாை பங்கிதைத் தக்க தவத்துக்சகாள்கிறது. 

ேடநிதலயில் அவர்களது சபாிய நம்பிக்தகத் துபராகத்ததயும் மீறி, ஒரு உயர்ந்த நிதலயில் 

நிறுவைத்திற்குச் பெதவ செய்வது என்தை விழிப்புறச் செய்ய பவண்டும், எைது கண்கதளத் 

திறக்க பவண்டும். 

ஆர்வத்தின் வலிதம துபராகத்திற்காை அவர்களது பநாக்கத்ததப் பலப்படுத்த மட்டுபம செய்யும். 

உறவுமுதறபயா அல்லது நட்பபா முக்கியம் அல்ல, அவர்களது தற்சபாழுததய ேீவியமும் நமது 

ேீவியத்தத பெதப்படுத்தும் அதன் திறனுபம முக்கியமாைதவ. 

பின்ைர் எதத நாம் தவிர்க்க பவண்டும்?- மைதில் தாைாகபவ பதான்றும் ஒவ்சவாரு எண்ணமும் 

பதழய ேீவியத்ததப் புதுப்பித்துக் சகாள்வதாகும். எண்ணங்கள் மூலம் பதழய ேீவியம் மீண்டும் 

எழுவததத் தடுப்பபத சமௌைம் பயாகத்திற்குச் செய்யும் பபருதவியாகும். இது இைியும் ரயில் 

பிரயாணம் அல்ல, விமாைப் பிரயாணம் ஆகும். 

சவளிபயறுவதும், திரும்ப வருவதும் செயல் திட்டத்தில் இல்தல. 

சவளிபயறுவது என்பது முழுவதுமாக அழிவது. 
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அது இப்சபாழுது நதடசபறுவதில்தல என்பது சூழல் அருளால் செறிவதடந்துள்ளது என்பததக் 

காண்பிக்கின்றது. 

‘பதழயது’, ‘நம்பிக்தக’யின் மூலம் துபராகம் இதழக்கிறது. நம்பிக்தக நம்முள் விசுவாெத்தின் 

மூலம் எழுகிறது. 

பதழயது வாழ்விலிருந்து இரக்கமின்றி அகற்றப்பட பவண்டிய ஒன்று. 

De Courcey அரண்மதை அதழப்பிதை பமாி மறுத்தாள். 

திராலப்-பிற்கு இந்த அறிவு இருந்தது. 

இந்த முக்கியமாை அறிதவ நாம் மறப்பது மன்ைிக்கக் கூடியதா? 

துபராகம் செய்தவர்கள் தங்களது மதைவிகளின் புற்றுபநாய்க்கு அனுதாபத்ததத் பதடும் வண்ணம் 

திரும்பி வருவர். 

அவர்கள் ஒரு குழந்ததக்காகபவா அல்லது மகளுக்காகபவா வரவில்தல என்றாலும், அன்பர் 

தாைாகபவ தன்னுதடய அனுதாபத்ததக் கற்பதையில் சதாிவிப்பார். 

பரம துபராகிதய நம்முடன் தவத்துக்சகாள்வது ஒன்று, தவறாை திதெயில் ஆழ்ந்த 

உந்துதல்களுக்குப் பதிலளிக்கும் வதகயில் ஆழ்மைதில் அவதர நாடுவது மற்சறான்று. 

மூன்றில் இரண்டு பங்கு சொத்திதை கணவருக்கு அளித்த பமாியின் சபருந்தன்தம அது பபான்ற 

தவறாகும். ஆைால் De Cource–ற்கு விேயம் செய்ய அவள் மறுத்தது ொி. 

மிகப் சபாிய இரக்கமின்தம மிகப் சபாிய அருளாகும். 

எதிராளியின் நலதை நாடுவது இரக்கமுள்ள சபருந்தன்தம அல்ல, உயர் ேீவியத்தில் 

பலவீைத்தின் காரணமாக தாழ்ந்த ேீவியத்தின் மீதுள்ள பற்றுதபல ஆகும். 

இந்தத் தத்துவத்திற்குப் பதிலளிக்கும் வதகயில் Harding மத குரு பதவிதயப் சபற்றார். 

அவரது பலவீைத்தின் பிரதிபலிப்பாக Slope மீது Eleanor-க்கு இருந்த அனுதாபத்திைால் அவர் 

கடுதமயாகப் பாதிக்கப்பட்டார். 

முழுதமயாை எைது ெமர்ப்பணம் பண்தணகள், ஆபலாெதை பெதவ, உறவுமுதற, நட்பு, பவதல 

செய்வதற்காை விருப்பம் ஆகியவற்தறச் ொி செய்ய பவண்டும். 

இந்தச் சூழலில் எண்ணத்தின் சதளிவு சபாருட் செல்வத்ததப் பபான்ற மற்ற பலங்கதளவிட அதிக 

ெக்தி வாய்ந்தது.  

உண்தமயாை இரக்கம், துபராகிகள் அவர்களது ேீவியத்தத மாற்றிக் சகாண்டு திரும்ப வருவதில் 

காணப்படும். 

ஐம்பது அல்லது அறுபது வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த ெித்தத்திலிருந்து ஒருவர் அன்தைதய 

அதழக்க பவண்டும். 

இது முந்ததய பிறவிகளின் அறிவிற்குத் தகுதி சபறுவதாகும். 

சூட்சும நிதலயில் நிச்ெயமாக அறிவு சதளிவாகவும், பிரகாெமாகவும் உள்ளது. ஸ்தூல நிதலயில், 

நாம் உடலில் இருக்கும்சபாழுது, உடல் அனுமதிக்கும் அறிவு மட்டுபம வருகிறது.  

உதார குணம், தாராள மைப்பான்தம, சபருந்தன்தம ஆகியதவ ஆழமாை வலிதமபயாடு 

இதணந்திருக்க பவண்டும். 

அவ்வாறு இருந்தால், மற்றது மாறிய மபைாபாவத்துடன் திரும்ப வரும். 

வலிதம மற்றும் சதளிதவத் தாங்கியுள்ள இந்த சூட்சும அறிவு ேடநிதலயில் திறம்பட இருக்கும். 

180.  “And their friends in Lambton.” 

Human and Divine. 

Sat acquiring its own Ananda by its tapas is Brahman extending eternally in evolution – Life becomes as 

perfect as Brahman. 

Darcy when he saw in Lambton that his accepting her must be expanded to his accepting her family, did 

so. 

Partial idealism becomes complete idealism through perfect destruction. 

There are grades in idealism. 

Desiring one grade of idealism it must be fully accepted. 

Train journey takes one to his destination if he gets down there. 

Getting down earlier at a station is loss of a part journey. 

Getting down from the running train is loss of life. 

Darcy aimed at loving her as a wife. 

It was not his expectation that she should love him. 

That would have been a rich fulfillment of marital happiness. 

He never thought of romance. 
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Romance is a higher ideal than what is available in society. 

For romance he must have moved higher than society. 

At least like Sydney Carton he must have tried to make her happy on her terms. 

That way his idealism would have taken him to the Army, install Wickham at Pemberley. 

When Pemberley is lost by dissipation he would still find her wishing Wickham to be restored. 

A romantic ideal can give him that strength. 

Such a move can have the possibility of her turning to Darcy from Wickham. 

Should he realise his romantic value then, her own romance could be released then. 

In the modern freedom, such movements of love to romance is possible. 

One partial expression is the ecstasy a ninety year old man finds in an eighty year companion. 

Change can be for the better or worse, ultimately it will be for the better. 

Their leaving Lambton, paying all possible attention to their friends, shows a certain social maturity in 

them. They did not run home in panic. 

In one sense it is a kind of metamorphosis – evolutionary patience for the required form to complete 

itself. 

From this point of view Mrs. Gardiner’s query about Pemberley is significant. 

In the scheme of things, it got settled earlier, by Darcy’s selfish interest. 

Selfish or no, Life paid attention to procedure. 

The higher when it emerges submits to the lower is the process. 

Mind when awakened, submits to the vital and physical. 

It is known as vitalisation of the physical, Mentalisation of the vital and physical. 

The next form, in some cases, is formed in a dormancy of metamorphosis. 

The child is reared in the womb for nine months. 

Mr. Bennet submits to Mrs. Bennet’s physicality. 

Lizzy fell for the charms of Wickham. 

Bingley submits himself to the authority of Darcy and his sister goes into social coma for several months. 

The honour of the Englishman is preserved by the stench of his dirt. 

Spirituality in India is to be protected by falsehood and poverty. 

The less educated in an overall movement rise higher than the educated. 

Popular stupidity rules over public education and conscience. 

Sat before reaching fullness extends itself in the universe eternally and in evolution by acquiring ananda by 

its own Tapas. 

The higher is at great pains to become lower and the lowest before rising to greater fullness – The 

intention of creation through Self-discovery and Self-obliviousness. 

The Process of Creation must be studied in its component constituents, grades of existence, powers, 

instruments, faculties or tools of those instruments result at every stage as form, movement, idea, silence, 

light, direct knowledge, possession of partial knowledge. 

See the integration at each stage. 

In what measure Mother Acts at each stage and at each point. 

Our own response to each such ACT. 

Taste of ignorance vs taste of knowledge. 

“லாம்ப்டைில் இருக்கும் அவர்களது நண்பர்கள்.” 

மைிதம் மற்றும் சதய்வீகம். 

தவத்தின் மூலம் தைது ஆைந்தத்ததப் சபறும் ‘ெத்’ பாிணாமத்தில் நித்தியமாக விாிவதடயும் 

பிரம்மைாகும் - வாழ்க்தக பிரம்மதைப் பபால் பூரணம் சபறுகிறது. 

எலிெசபத்தத ஏற்றுக்சகாள்வதத, அவளுதடய குடும்பத்ததயும் ஏற்றுக்சகாள்ள விாிவுபடுத்த 

பவண்டும் என்பதத டார்ெி லாம்ப்டைில் பார்த்தசபாழுது, அவ்வாபற செயல்பட்டான். 

பகுதியாை இலட்ெிய பநாக்கு பூரண அழிவின் மூலம் முழுதமயாை இலட்ெிய பநாக்காக 

மாறுகிறது. 

இலட்ெிய பநாக்கில் பல நிதலகள் உள்ளை. 

இலட்ெிய பநாக்கின் ஒரு நிதலக்கு ஆதெப்படுவது, முழுதமயாக ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட பவண்டும். 

ரயில் பிரயாணம், நாம் இறங்க பவண்டிய இடத்தில் இறங்கிக் சகாண்டால், நமது இலக்தக 

பநாக்கி அதழத்துச் செல்லும்.  
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முந்ததய ரயில் நிதலயத்தில் இறங்குவது பிரயாணத்தின் ஒரு பகுதிதய இழப்பதாகும். 

ஓடும் ரயிலிலிருந்து இறங்குவது உயிர் இழப்தப ஏற்படுத்தும். 

அவதள ஒரு மதைவியாகக் காதலிப்பது டார்ெியின் இலட்ெியமாக இருந்தது. 

அவள் தன்தைக் காதலிக்க பவண்டும் என்பது அவைது எதிர்பார்ப்பாக இல்தல. 

அது திருமண வாழ்க்தகயின் மகிழ்ச்ெிகரமாை வளமாை ஒரு மை நிதறவாக இருந்திருக்கும். 

அவன் காததலப் பற்றிச் ெிந்திக்கபவ இல்தல. 

ெமூகத்தில் கிதடப்பைவற்தறவிட சபருங்காதல் உயர்ந்த இலட்ெியமாகும். 

காதலுக்காக அவன் ெமூகத்திற்கு பமலாக உயர்ந்திருக்க பவண்டும். 

குதறந்தபட்ெம் Sydney Carton-ஐப் பபால, அவளுதடய விருப்பப்படி அவதள அவன் மகிழ்விக்க 

முயன்றிருக்க பவண்டும். 

அந்த விதத்தில் அவைது இலட்ெிய பநாக்கு அவதை இராணுவத்திற்கு எடுத்துச் சென்றிருக்கும், 

விக்காதமப் சபம்பர்லியில் நிதல நிறுத்த தவத்திருக்கும். 

அழிச்ொட்டியத்திைால் சபம்பர்லி இழக்கப்பட்டிருந்தாலும், இன்ைமும் விக்காம் மீட்சடடுக்கப்பட 

பவண்டும் என்று அவள் விரும்புவதத அவன் உணர்ந்திருப்பான். 

ஒரு இலட்ெியக் காதல் அந்த வலிதமதய அவனுக்கு அளிக்க முடியும். 

இத்ததகய ஒரு நடவடிக்தக அவள் விக்காதம விட்டு விலகி, டார்ெிதய பநாக்கித் திரும்புவதத 

ொத்தியமாக்கி இருக்கும். 

அப்சபாழுது அவன் தன்னுதடய காதல் மதிப்பிதை உணர்ந்தால், அவளுதடய காதல் 

சவளிப்பட்டிருக்கும். 

தற்கால சுதந்திரத்தில் அன்பு காதலாக மலரும் இத்ததகய இயக்கங்கள் ொத்தியம். 

சதாண்ணூறு வயதாகும் ஒருவர் எண்பது வயது துதணயிடம் காணும் பரவெம் இதன் ஒரு 

பகுதியாை சவளிப்பாடாகும். 

மாற்றம் நல்லதற்காகவும் இருக்கலாம் அல்லது பமாெமாவதற்காகவும் இருக்கலாம், இறுதியில் அது 

நல்லதற்காகபவ இருக்கும். 

லாம்ப்டைிலிருந்து அவர்கள் புறப்படுவதும் அவர்களது நண்பர்களுக்கு அதைத்து ொத்தியமாை 

கவைத்தத அளிப்பதும் அவர்களது ஒரு குறிப்பிட்ட ெமூக முதிர்ச்ெிதயக் காட்டுகிறது.  

அவர்கள் பதட்டத்தில் வீட்டிற்கு ஓடிப்பபாகவில்தல. 

ஒரு விதத்தில் இது ஒரு வதகயாை உருமாற்றம் – தன்தைபய பூர்த்தி செய்துசகாள்வதற்குத் 

பததவயாை வடிவத்திற்காை பாிணாமப் சபாறுதம.  

இந்தக் கண்பணாட்டத்தில் சபம்பர்லிதயப் பற்றி திருமதி கார்டிைர் விொாிப்பது முக்கியமாைது. 

டார்ெியின் சுயநலமாை ஆர்வத்திைால் இது முன்ைதாகபவ நிதறபவற்றப்பட்டது. 

சுயநலமாக இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும், வாழ்க்தக செயல்முதறக்குக் கவைம் செலுத்தியது. 

உயர்ந்தது சவளிவரும்சபாழுது தாழ்ந்ததற்கு அடி பணிவது செயல் முதறயாகும். 

மைம் விழிப்புறும்சபாழுது உணர்வுக்கும் உடலுக்கும் பணிகிறது. 

இது ேடம் உணர்வுமயமாதல் மற்றும் உணர்வும் உடலும் மைநிதலப்படுதலாகும். 

அடுத்த வடிவம் ெில இடங்களில் உருமாற்றத்தின் செயலற்ற நிதலயில் உருவாகிறது. 

ஒரு குழந்தத தாயாாின் கருப்தபயினுள் ஒன்பது மாதங்கள் வளருகிறது. 

திரு சபன்ைட் திருமதி சபன்ைட்டின் ேடத்தன்தமக்கு அடி பணிகிறார். 

விக்காமின் கவர்ச்ெிக்கு எலிெசபத் வீழ்கிறாள். 

டார்ெியின் அதிகாரத்திற்குப் பிங்கிலி தன்தை உட்படுத்திக் சகாள்கிறான், அவனுதடய ெபகாதாி 

பல மாதங்களுக்கு ெமூக மயக்க நிதலக்குத் தள்ளப்படுகிறாள். 

ஆங்கிபலயாின் மாியாதத அவரது அழுக்கின் துர்நாற்றத்தால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

இந்தியாவில் ஆன்மீகம், சபாய்தம மற்றும் ஏழ்தமயால் பாதுகாக்கப்பட பவண்டும். 

ஒரு ஒட்டுசமாத்த இயக்கத்தில் குதறவாகப் படித்தவர்கள், படித்தவர்கதள விட உயருகின்றைர். 

சபாதுக் கல்வி மற்றும் மைொட்ெியின் மீது பிரபல முட்டாள்தைம் ஆட்ெி செய்கிறது. 

முழுதமதய அதடயும் முன்பப 'ெத்' பிரபஞ்ெத்தில் தன்தை நித்தியமாகவும், பாிணாம வளர்ச்ெியில் 

தன்னுதடய தவத்தின் மூலம் ஆைந்தத்ததப் சபறுவதன் மூலமும் தன்தை விாிவதடயச் 

செய்கிறது. 

உயர்ந்தது உயர்ந்த முழுதமக்கு உயரும் முன் தாழ்ந்ததாகவும், மிகவும் தாழ்ந்தாகவும் 

மாறுவதற்காக அதிக அளவு முயற்ெி எடுக்கிறது - சுய கண்டுபிடிப்பு மற்றும் தன்தை மறந்து 

இருப்பதன் மூலம் பதடப்பின் பநாக்கம். 

பதடப்பின் செயல்முதறதய அதன் கூற்றின் அங்கங்கள், வாழ்வின் வாிதெக் கிரமங்கள், ெக்திகள், 

கருவிகள், திறன்கள் அல்லது ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் ரூபம், இயக்கம், எண்ணம், சமௌைம், ஒளி, 
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பநரடி ஞாைம், பகுதியாை அறிவு எை விதளயும் அக்கருவிகளின் துதணக் கருவிகள் 

ஆகியவற்றில் ஆராய்ச்ெிதய பமற்சகாள்ள பவண்டும். 

ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் ஒருங்கிதணப்தபக் காணபவண்டும். 

எந்த அளவில் அன்தை ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் ஒவ்சவாரு இடத்திலும் செயல்படுகிறார். 

அத்ததகய ஒவ்சவாரு செயலுக்கும் நமது பதில். 

அறியாதமயின் ருெி- அறிவின் ருெி. 

False Excuse 

சபாய்யாை ொக்கு. 

181.  “With false excuses for their sudden departure.” 

False excuse they gave is not hypocrisy. 

One must live in a society by its values. 

One cannot be more true than the social values. 

This is the rationale of Krishna’s tricks in the war. 

Krishna can be utterly true and his own life might have upheld it, not the life in general he wanted to act 

upon. 

In this sense Truth is not a virtue; Falsehood is not a sin for the social life you live. 

At the level of collective life, everything is relative. 

One can choose the relative values. 

Or he can choose Absolute Values lent it can be held only as an ideal, not an ideal to be implemented by 

all. 

What is best inside a family? 

Family, by virtue of close intimacy, does hold out a hope for a ideal greater than by which the society 

lives. 

It is perfectly possible to uphold the great ideal you have within marriage but it is not impossible to extend 

it to a willing family. 

Basically, it is feasible as the individual can hold himself higher than the society at large. 

To extend your values to a willing family requires the energy to rule a country when they are willing. 

It is out of the question if they are not willing. 

As one Man’s perfection can still save the world, it certainly can save a family especially when it is 

willing. 

When the woman is not perverse and determined to destroy and poison the whole scheme of things, it, 

certainly is possible to create a family of values. 

Should he go further, the potential perversity in the woman will rear its head. 

Her perversity will be of a level commensurate to the level of the ideal he attempts. 

Sincerity in excuse 

Truth is never a rigid, fixed, unalterable principle. 

Spirit in objective projection is Truth. 

Truth is Spirit in its inner status. 

Truth is a plane devoid of conflicts. 

Can Truth coexist with falsehood? 

In ordinary social circumstances a falsehood, here, an excuse, given with no intention of cheating, can be 

permitted not as falsehood. 

What matters is the intention and not the expression. 

Can that rule survive at higher levels, higher than society. 

Doctors face this situation often. 

Truth spoken bluntly to patients may be fatal or detrimental. 

In fact, a doctor who speaks out will be considered false to the patient. 

In this case, the intention is NOT to offend the friends. 

Suppose they had been ‘true’ and told them of the elopement, their own added anxieties would have made 

the atmosphere negative and discovery would have been made more difficult. 

Not to offend the friends, not to worsen the atmosphere are motives. 

There is a greater motive. 

In disclosing the tragedy one tells herself that she believes the wickedness of the culprit, leaving less scope 
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to remedy the situation. 

What is the ultimate spiritual principle here? Is there one? 

The ultimate truth is there is no sin no wickedness. 

Darcy saw her abuse not as abuse. 

It had a magnificent result. 

Suppose Lizzy can speak of elopement as one in 2012 will speak of, it would have been right. 

Lydia was a culprit in 1789, a heroine in 2012. 

Spiritually all are acts, no virtue no sin. 

What makes an act a sin is the attitude of the speaker. 

Consecration can convert sin into a virtue. 

A partner out of ill will, during transition, deprived the other partner of the right to operate the bank 

account. Consecration converted that hardship into freedom from liability. 

Romance 

To know her to be the unknowable and evoke a response from her is romance. 

God has made the woman so that Man can easily know Him in her. 

To know God in Himself is the most Man can do while knowing Him in her is by the least effort. 

Man cannot know the unknowable, but can become It. 

Knowing that he cannot know the Unknowable he finds the Unknowable ‘reveals’ to Man. 

To know himself to be the zero God is is to ‘know’ God. 

The least effort may reveal God to Man while by the most effort he becomes God. 

Seeing Pemberley was an experience to her. 

It is comparable only to his discovering her fine eyes. 

Pemberley revealed to Her the magnificently furnished rooms, not its original splendor which in him 

recognised her fine eyes. 

The mother in her was impressed by Wickham who received his captivating softness from the outer 

personality of the estate. 

Mr. Bennet saw the weight of Pemberley in Darcy when he realized he was not a Man to whom he could 

refuse anything. 

Darcy’s weight was irresistible to Mr. Bennet as the light in her eyes was irresistible to Darcy. 

Mr. Bennet went a little further on her explaining Darcy’s kindness to appreciate Darcy’s value a little 

more. 

She too went a little further than the magnificence of Pemberley to more fully appreciate his love for her. 

Darcy too went as far as he could to accept Lydia and her family for the sake of Elizabeth. 

Mr. Bennet stopped short of Darcy’s true nobility when he was overwhelmed by the kindness of £10, 000 

given anonymously. 

Darcy really was struck by Mr. Bennet’s freedom that played the soft silent husband to Mrs. Bennet so as 

to beget a child of cheerful light. It was this aspect of Darcy her father failed to see. Each stopped short of 

the Ideal of Romance the opportunity unraveled. 

“அவர்களது திடீர் பிரயாணத்திற்குப் சபாய்யாை காரணங்கதளக் கூறி.” 

அவர்கள் அளித்த சபாய்யாை காரணம் பாொங்குத்தைம் அல்ல. 

 ஒரு ெமூகத்தில் ஒருவர் அதன் பண்புகளின் மூலம் வாழ பவண்டும். 

ெமூகப் பண்புகளுக்கு பமலாக ஒருவர் அதிகம் உண்தமயாக இருக்க முடியாது. 

இதுபவ பபாாில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பமற்சகாண்ட தந்திரங்களின் அடிப்பதடயாகும். 

கிருஷ்ணர் முற்றிலும் உண்தமயாக இருக்க முடியும், அவருதடய வாழ்க்தக அதத உறுதி 

செய்திருக்கலாம், சபாதுவாக அவர் செயல்பட விரும்பிய வாழ்க்தக அல்ல. 

இந்த அர்த்தத்தில் உண்தம ஒரு நற்குணம் அல்ல; நாம் வாழும் ெமூக வாழ்வில் சபாய்தம ஒரு 

பாவமும் அல்ல. 

ெமூகத்தில் அதைத்தும் சதாடர்புதடயதவ. 

ஒருவர் சதாடர்புதடய பண்புகதளத் பதர்ந்சதடுக்கலாம். 

அல்லது, ஒருவர் முழுதமயாை பண்புகதளத் பதர்ந்சதடுக்கலாம், இது ஒரு இலட்ெியமாக மட்டுபம 

நடத்தப்பட முடியும், அதைவராலும் செயல்படுத்தப்படும் ஒரு இலட்ெியமாக அல்ல. 

ஒரு குடும்பத்திற்குள் ெிறந்தது எது? 
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குடும்பத்தில் நிலவும் சநருக்கத்தின் காரணமாக, ெமூகத்தில் நிலவும் இலட்ெியத்திற்கும் பமலாை 

ஒரு இலட்ெியத்ததக் சகாண்டிருக்கும். 

நம்முதடய உயர்வாை இலட்ெியத்தத திருமணத்திற்குள் நிதல நிறுத்துவது நன்கு ொத்தியம், 

ஆைால் விருப்பமுள்ள ஒரு குடும்பத்தில் இதத நீட்டிப்பதும் ொத்தியபம. 

அடிப்பதடயில் தைி மைிதன் தன்தை, ெமூகத்ததவிட உயர்ந்த இடத்தில் தவத்திருக்க முடியும் 

என்பதால் இது ொத்தியமாகும். 

ஒரு நாட்தட, அவர்கள் விரும்பும்சபாழுது ஆட்ெி செய்ய எவ்வளவு ெக்தி பததவப்படுபமா, அந்த 

அளவு ெக்தி ஒரு விருப்பமுள்ள குடும்பத்திற்கு நமது பண்புகதள விாிவதடயச் செய்வதற்கும் 

பததவப்படும். 

அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்தல எைில், அதற்கு இடபம இல்தல. 

ஒரு மைிதைது பூரணத்துவம் இன்ைமும் உலகத்ததக் காப்பாற்றும் எனும்சபாழுது, ஒரு 

குடும்பத்தத, முக்கியமாக அது விருப்பமுடன் இருக்கும்சபாழுது, இது நிச்ெயமாகக் காப்பாற்றும். 

ஒரு சபண் வக்கிரமாக இல்லாமல், அதைத்ததயும் அழிப்பதற்குத் தீர்மாைமாக இல்லாமல் 

இருக்கும்சபாழுது, பண்பாை ஒரு குடும்பத்தத உருவாக்குவது நிச்ெயம் ொத்தியம். 

அவர் பமலும் சதாடர்ந்து செல்ல பவண்டும் எைில், சபண்ணிடம் வித்தாக இருக்கும் வக்கிரம் 

ததல தூக்கும். 

அவர் முயற்ெிக்கும் இலட்ெியத்தின் நிதலக்கு ஏற்றதாக அவளுதடய வக்கிர நிதல இருக்கும். 

மன்ைிப்பில் உண்தம. 

ெத்தியம் ஒரு பபாதும் ஒரு கடுதமயாை, நிதலயாை, மாற்ற முடியாத சகாள்தக அல்ல. 

புறநிதல எதிர்பார்ப்பில் ஆன்மா ெத்தியம் ஆகும். 

உண்தம அதன் அகநிதலயில் ஆன்மாவாகும். 

உண்தம முரண்பாடுகளற்ற ஒரு நிதலயாகும். 

உண்தம சபாய்தமயுடன் இதணந்து இருக்க முடியுமா? 

ொதாரண ெமூக சூழ்நிதலயில், ஒரு ொக்காகக் கூறப்பட்ட ஒரு சபாய் இங்கு ஏமாற்றும் பநாக்கம் 

இல்லாமல் கூறப்பட்டிருந்தால், அததப் சபாய் என்று கூற முடியாது. 

பநாக்கபம முக்கியம், சவளிப்பாடு அல்ல. 

அந்த விதி உயர்ந்த நிதலகளில், ெமூகத்ததவிட உயர்ந்த நிதலகளில் செல்லுபடியாகுமா.  

மருத்துவர்கள் இது பபான்ற நிதலதய அடிக்கடி எதிர் சகாள்கின்றைர். 

பநாயாளிகளிடம் உண்தமதய அப்பட்டமாகக் கூறுவது அபாயமாகவும், தீங்கு 

விதளவிப்பதாகவும் இருக்கும்.  

உண்தமயில், சவளிப்பதடயாகப் பபசும் ஒரு மருத்துவர் பநாயாளியால் சபாய்யாக இருப்பதாகக் 

கருதப்படுவார். 

இந்த விஷயத்தில், பநாக்கம் நண்பர்கதளப் புண்படுத்தக் கூடாது என்பபதயாகும். 

ஒரு பவதள அவர்கள் உண்தமயாக இருந்து, ஓடிப்பபாை விஷயத்தத நண்பர்களிடம் 

கூறியிருந்தால், அவர்களது கவதலகள் சூழதல எதிர்மதறயாக மாற்றி, லிடியாதவக் 

கண்டுபிடிப்பது பமலும் கடிைமாக்கி இருக்கும். 

நண்பர்கதளப் புண்படுத்தக் கூடாது என்பதும், சூழதல பமாெமாைதாக மாற்றக் கூடாது 

என்பதுபம பநாக்கங்களாக இருந்தை. 

பமலும் ஒரு சபாிய பநாக்கம் உள்ளது. 

பபராபத்ததப் பற்றி சவளிப்படுத்துவதில், ஒருவர் குற்றவாளியின் தீய குணத்தத தான் நம்புவதாக 

தைக்பக கூறிக் சகாண்டு, நிதலதமதயச் ொி செய்யும் வாய்ப்தப சவகுவாக இழந்து விடுகிறார். 

இங்கு முடிவாை ஆன்மீகக் சகாள்தக என்ை? அவ்வாறு ஒன்றுள்ளதா?  

பாவமும் கிதடயாது, தீதமயும் கிதடயாது என்பபத முடிவாை உண்தமயாகும். 

அவளுதடய நிந்ததைதய டார்ெி நிந்ததையாகப் பார்க்கவில்தல. 

அது சபரும் பலதை அளித்தது. 

2012-ல் ஓடிப்பபாவததப் பற்றி ஒருவர் பபசுவததப் பபால் எலிெசபத் பபெிைால், அது ொியாைதாக 

இருந்திருக்கும். 

1789-ல் லிடியா ஒரு குற்றவாளி, 2012-ல் அவள் ஒரு கதாநாயகி. 

ஆன்மீகாீதியாக அதைத்தும் செயல்கபள ஆகும், பாவமும் அல்ல புண்ணியமும் அல்ல. 

ஒரு செயதலப் பாவமாக்குவது பபசுபவாின் மபைாபாவபம. 

ெமர்ப்பணம் பாவத்ததப் புண்ணியமாக மாற்ற முடியும். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

536 

 

ஒரு பங்குதாரர் சகட்ட எண்ணத்திைால் மாற்றம் நிகழும் காலத்தில் தைது மற்ற பங்குதாரருக்கு 

வங்கிக் கணக்தக இயக்குவதற்காை உாிதமதய அளிக்க மறுத்தார். ெமர்ப்பணம் அந்தக் 

கஷ்டத்தத சுதந்திரமாக மாற்றி சபாறுப்பிலிருந்து விடுவித்தது. 

அமரகாதல். 

அவள் பிரம்மம் என்பதத அறிந்துசகாண்டு, அவளிடமிருந்து ஒரு மறுசமாழிதய வரவதழப்பது 

சபருங்காதலாகும். 

ஒரு சபண்ணிடம் இதறவதைச் சுலபமாகக் காணலாம் என்பதைால் இதறவன் சபண்தணப் 

பதடத்தான். 

குதறந்தபட்ெ முயற்ெியில் மைிதன் சபண்ணிடம் இதறவதைத் சதாிந்துசகாள்கிறான், 

இதறவனுள்பளபய இதறவதைத் சதாிந்துசகாள்வது பல ஆண்களும் செய்யக் கூடிய 

அதிகபட்ெமாகும். 

மைிதைால் பிரம்மத்தத அறிய முடியாது, ஆைால் அவபை பிரம்மமாக மாறலாம். 

பிரம்மத்தத அறிய முடியாது என்பததத் சதாிந்துசகாள்ளும் அவன், பிரம்மம் மைிதனுக்கு 

சவளிப்படுத்துவததக் காண்கிறான். 

தான் கடவுள் அல்ல என்பததத் சதாிந்துசகாள்வது கடவுதள அறிவதாகும். 

குதறந்தபட்ெ முயற்ெி மைிதனுக்குக் கடவுதள சவளிப்படுத்தலாம், அதிகபட்ெ முயற்ெியால் அவன் 

கடவுளாகபவ மாறுகிறான்.  

சபம்பர்லிதயப் பார்ப்பது அவளுக்கு ஒரு அனுபவமாக இருந்தது. 

இது அவன் அவளுதடய அழகாை கண்கதளக் கண்டுபிடித்ததுடன் மட்டுபம ஒப்பிடக்கூடியது. 

அங்குள்ள பிரம்மாண்டமாை பநர்த்தியாக அலங்காிக்கப்பட்ட அதறகதள சபம்பர்லி அவளுக்கு 

சவளிப்படுத்தியது, அதன் அெல் அற்புதத்தத அல்ல. அது அவைிடம் அவளுதடய அழகாை 

கண்கதள அதடயாளம் காண தவத்தது.  

சபம்பர்லியின் சவளிப்புற ஆளுதமயிலிருந்து வெீகாிக்கும் சமன்தமதயப் சபற்றுக் சகாண்ட 

விக்காமால் அவளுள் இருந்த அவளது தாயார் கவரப்பட்டாள். 

டார்ெிக்கு எததயும் மறுக்க முடியாது என்பதத உணர்ந்த திரு சபன்ைட் அவைிடம் சபம்பர்லியின் 

வலிதமதயக் கண்டார். 

எலிெசபத்தின் கண்களின் ஒளி டார்ெிக்குத் தவிர்க்க முடியாததாக இருந்தததப் பபால், டார்ெியின் 

ஆளுதம திரு சபன்ைட்டிற்குத் தவிர்க்க முடியாததாக இருந்தது.  

டார்ெியின் அன்பிதைப் பற்றி அவள் விவாித்தது, அவைது மதிப்தபப் பற்றி திரு சபன்ைட்தட 

பமலும் புாிந்துசகாள்ள தவத்தது. 

தன் மீதாை அவைது காததல அவள் பமலும் முழுதமயாகப் புாிந்துசகாள்வதற்காக, அவளும் 

சபம்பர்லியின் பமன்தமதயச் ெற்று தாண்டிச் சென்றாள். 

டார்ெியும், எலிெசபத்திற்காக லிடியாதவயும் அவளது குடும்பத்ததயும் ஏற்றுக்சகாள்ள தன்ைால் 

முடிந்தவதர சென்றான். 

டார்ெி எவருக்கும் சதாியாமல் பத்தாயிரம் பவுன் சகாடுத்த அன்பாை செயதல நிதைத்து அதிக 

மகிழ்ச்ெி அதடந்த திரு சபன்ைட் அவைது உண்தமயாை பமன்தமயாை குணத்ததப் 

பாராட்டிைார். 

திரு சபன்ைட்டின் சுதந்திரத்ததக் கண்டு டார்ெி உண்தமயிபலபய அதிெயப்பட்டான், ஏசைைில், 

அந்தச் சுதந்திரம் திருமதி சபன்ைட்டிற்கு சமன்தமயாை, சமௌைமாை கணவைாக அவதர 

நடந்துசகாள்ள தவத்து, கலகலப்பாை சுபாவமுடய எலிெசபத்தத ஒரு குழந்ததயாகப் 

சபற்சறடுக்க தவத்தது.  

டார்ெியின் இந்த அம்ெத்தத திரு சபன்ைட் பார்க்கத் தவறிைார்.  

வாய்ப்பு சவளிப்படுத்திய இலட்ெியமாை அமரகாததல இருவரும் பார்க்கவில்தல. 

182.  “An hour, however, saw the whole completed.” 

In the sequence of events, there is the succession of Time. 

Some events are significant. 

The time taken by such events is significant. 

This hour, apparently superfluous, is thus significant. 

One who is in the know of things can look at this hour, assess its character and foresee the results with 

Lydia. 

The agitation was inside, but the outside was calm. 

In the result we see the same exact character. 

The inside agitation was for the sensitive. 
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The outside agitation was for the insensitive. 

Lydia, may be Wickham too, had no agitation inside or outside. 

The most characteristic Life Response in my memory is the meeting of Professor Higgins and Colonel 

Pickering in the rain shelter.  

Emotional energy falling into intensity lays down its path and meets its goal, outside the social 

organisation. 

There is an organisation of energy underlying the social appearances. 

Life knowledge stores there all that one needs to know. 

The African who drinks his milk directly from the udder of the cow, of course, is in a closer relation with 

that animal. 

People who are organised, organised enough to work in time are closest to Time and events i.e. Life. 

One sacred RULE is: 

Opportunities always   outstrip our readiness. 

One hour spent in right social spirit got their problems solved in a few weeks. 

Our most intense observations are severely partial. 

We are likely to overlook what is before our eyes. 

Our observation is not spatial. 

It is a psychological observation directed from a point of interest in the Mind. 

Meryton was made alive by Darcy whose beneficiary was Longbourn. 

Nelson Mandela is one endowed with nothing particular, not even a formed character of some type. 

Representing the movement outside his country he directly met the heads of a half-a-dozen states including 

the Emperor of Egypt who all promised him training and help for his fight. 

There was no self in him that could assert or resent.  

It acted as humility and was honoured at the highest international level. 

He was one with no higher education or Mental ability, leadership of any type who adopted Non-violence 

as a convenient strategy. 

He makes a profound political statement aptly describing the attitude of Gandhiji in 1940-47. 

It is betrayal of his people when the leader fails to sharpen his instrument when it becomes ineffective – An 

apt description of Non-violence in India. 

He did experience the power of international political opinion and pronounced how powerful it is. 

Lydia created the ‘opportunity’, Lizzy gave it intensity, Bennet gave it higher life, Darcy evolved to 

complete a mini revolution. 

Nelson is a great example where absence of endowments can become not a mere help but the greatest 

endowment of the movement – the value of egoless leadership! 

Nelson’s values are tribal, i.e. impersonal. 

In nothing he has acquired anything that can be called personal. 

He served a great cause being a nobody. 

He appears to be one in whom no conditioning whatsoever is there to be shed. 

Not only ideals and character are absent but even the Mind that can conceive a personal opinion is not 

there. 

How totally he was accepted as a stranger and given full honours because there was NOTHING in him to 

resist or to receive. 

Darcy, with respect to love, resembles Nelson’s politics. 

Breakdown 

News of this description evokes various responses. 

Response is determined by the individual character, character of the hour, stage of life the 

characters are, etc. 

No one gets a situation his own character does not attract. 

A very weak person may faint and lapse into coma. 

A very weak person in a family of strong emotional support may collapse to recover at once to be 

functional. 

One may be surprised to know there are perverse characters who may wish to engineer such a catastrophe. 

One who has a grievance like Collins may rejoice in vengeance. 
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Those who were victims of such a family in spite of the sympathy of goodwill may feel a great 

subconscious satisfaction. 

A malicious village would enjoy the occasion for delicious gossip. 

Jane Austen does not give us the details of social response which Trollope does invariably. 

She does not even tell us how Jane or Lady Catherine responded to the news. 

About Darcy, the author rarely tells us the workings of his Mind. 

She leaves us to infer from the few comments that he happened to make. 

In ordinary circumstances one would expect Lizzy to faint. 

Equally the news of finding Lydia gets a wild response only from her mother. 

As an author Jane Austen’s comments are minimal except the famous declaration with which she opens the 

novel. 

Apart from intensely bringing out Lizzy’s obsession about Jane’s happiness, Austen has not created several 

moments of intensity of that description. 

Even in the second proposal she lets the playful streak of mild mischievous nature of Lizzy come out but 

she does not attempt to disclose either of their characters. 

Her abiding interest in portraying Mrs. Bennet reaches its characteristic mark in her not minding anything, 

in her breakdown on the receipt of news of elopement, in her wild irritation of joy on learning Darcy’s 

overtures. 

Nor has she let us know more fully about the Gardiners. 

“ஒரு மணி ஜநரத்தில் அனனத்தும் முடிவனடந்தை.” 

நிகழ்வுகைின் வாினெயில், காலத்தின் சதாடர்ச்ெி உள்ைது. 

ெில நிகழ்வுகள் குறிப்பிடத்தக்கனவ. 

இத்தனகய நிகழ்வுகள் எடுத்துக்சகாள்ளும் ஜநரமும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

சவைிப்பனடயாக அதிகப்படியான இந்த ஒரு மணி ஜநரம் இவ்வாறு முக்கியமானது. 

விஷயங்கனைப் பற்றி அறிந்த ஒருவர் இந்த ஒரு மணி ஜநரத்னதப் பார்த்து, அதன் தன்னமனய 

மதிப்பிட்டு, லிடியா விஷயத்தில் முடிவுகனை முன்கூட்டிஜய கணிக்கலாம். 

மனதில் கிைர்ச்ெி இருந்தது, ஆனால் சவைிஜய அனமதியாக இருந்தது. 

முடிவில் நாம் அஜத துல்லியமான தன்னமனயக் காண்கிஜறாம். 

மனதின் கிைர்ச்ெி கூர் உணர்வு பனடத்தவருக்கு உாியது. 

புறக் கிைர்ச்ெி கூர் உணர்வற்றவருக்கு உாியது. 

லிடியாவிற்கும், விக்காமுக்கும் கூட உள்ளும் புறமும் எந்த வித கிைர்ச்ெியும் இருக்கவில்னல. 

மனைக்கு ஒதுங்கிய இடத்தில் புசராபெர் ஹிக்கின்ைும், கர்னல் பிக்காிங்கும் ெந்தித்துக் சகாண்டது 

மிகவும் ெிறப்பான வாழ்வின் மறுசமாைியாகும். 

ெமூக அனமப்பிற்கு சவைிஜய, உணர்ச்ெிபூர்வமான ெக்தி தீவிரம் அனடயும்சபாழுது, அதன் 

பானதனய இட்டு அதன் இலக்னக அனடகிறது. 

ெமூகத் ஜதாற்றங்களுக்கு அடித்தைமாக ெக்தியின் ஒரு அனமப்பு உள்ைது. 

ஒருவர் சதாிந்துசகாள்ை ஜவண்டிய அனனத்னதயும் வாழ்வின் அறிவு அங்கு ஜெமித்து னவக்கிறது. 

பசுவின் மடியிலிருந்து ஜநரடியாகப் பானலக் குடிக்கும் ஆப்பிாிக்கர், நிச்ெயமாக அந்த விலங்குடன் 

ஒரு சநருக்கமான உறனவக் சகாண்டிருப்பார். 

ொியான ஜநரத்தில் ஜவனல செய்ய ஒழுங்கனமக்கப்பட்ட மனிதர்கள், காலம் மற்றும் நிகழ்வுகளுக்கு, 

அதாவது வாழ்விற்கு மிக சநருக்கமானவர்கள் ஆவர். 

ஒரு தூய விதி:   

வாய்ப்புகள் எப்சபாழுதும் நமது தயார் நினலனய விஞ்ெி இருக்கும்.  

ொியான ெமூக உணர்வில் ஒரு மணி ஜநரம் செலவைித்தவர்கைது பிரச்ெினனகள் ஒஜர வாரத்தில் 

தீர்க்கப்பட்டன. 

நமது தீவிரமான கூர்ந்த கவனிப்புகள் கடுனமயாக பகுதியானனவகைாக இருக்கும். 

நம் கண் முன்ஜன இருப்பனத நாம் சபரும்பாலும் பார்க்கத் தவறி விடுகிஜறாம். 

நமது கவனிப்பு இடத்னதச் ொர்ந்ததல்ல. 

இது மனதில் ஆர்வமுள்ை ஒரு இடத்திலிருந்து இயக்கப்படும் மைதின் கவனிப்பாகும். 

சமாிடனுக்கு உயிஜராட்டம் அைித்தது டார்ெி, அதனால் பயனனடந்தது லாங்பர்ன்.  

சநல்ைன் மண்படலாவுக்கு குறிப்பாக எந்தத் திறனும் கினடயாது, எந்த வனகயான ஒரு உருவான 

குணமும்கூட கினடயாது. 
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அவரது நாட்டிற்கு சவைிஜய இயக்கத்தின் பிரதிநிதியாக இருந்த அவர், எகிப்து அரெர் உள்பட 

ஆறு நாட்டின் தனலவர்கனை ஜநரடியாகச் ெந்தித்தார், அவர்கள் அனனவரும் அவரது 

ஜபாராட்டத்திற்குப் பயிற்ெி அைிக்கவும், உதவி செய்யவும் வாக்கைித்தனர். 

வலியுறுத்தஜவா அல்லது ஜகாபப்படஜவா அவாிடம் சுயமான தன்னம எதுவும் இல்னல. 

அது பணிவாகச் செயல்பட்டது, மிகவும் உயர்ந்த ெர்வஜதெ நினலயில் அது சகௌரவிக்கப்பட்டது. 

உயர் கல்விஜயா, மனத் திறஜனா, எந்த விதமான தனலனம வகிக்கும் ஆற்றஜலா இல்லாத அவர், 

அகிம்னெனய ஒரு செௌகாியமான உத்தியாகக் கனடப்பிடித்தார். 

1940 முதல் 1947 வனர காந்திேி கனடப்பிடித்த அணுகுமுனறனய அவர் பின்பற்றினார். 

– ஒரு கருவி பயனற்றதாக மாறும்சபாழுது தனலவர் அனதக் கூர்னமப்படுத்தத் தவறினால் அது 

அவரது மக்களுக்குச் செய்யப்படும் நம்பிக்னகத் துஜராகமாகும். இது இந்தியாவில் அகிம்னெனயப் 

பற்றிய ொியான விைக்கமாகும். 

ெர்வஜதெ அரெியல் கருத்தின் ெக்தினய அவர் அனுபவித்தார், அது எவ்வைவு ெக்திவாய்ந்தது 

என்பனதயும் சவைிப்படுத்தினார். 

லிடியா ‘வாய்ப்னப’ உருவாக்கினாள், எலிெசபத் அதற்குத் தீவிரம் அைித்தாள், சபன்னட் அதற்கு 

உயர் வாழ்னவ வைங்கினார், ஒரு ெிறிய அைவிலான புரட்ெினய டார்ெி முழுனம அனடயச் 

செய்தான். 

எந்த விதமான திறனும் இல்லாதது சவறும் ஒரு உதவி செய்பவராக மட்டும் இல்லாமல், 

இயக்கத்தின் மிகப் சபாிய திறனாக மாற முடியும் என்பதற்கு சநல்ைன் மண்படலா ஒரு மிகப் 

சபாிய உதாரணம் ஆவார்- அகந்னதயற்ற தனலனமயின் மதிப்பு. 

அவரது மதிப்புகள் சபாதுவானனவ. 

எதிலிருந்தும் தனிப்பட்டது என்று கூறக்கூடிய எனதயும் அவர் சபறவில்னல. 

அவர் ஒரு ொதாரண மனிதராக இருந்துசகாண்டு ஒரு சபாிய ஜநாக்கத்திற்குப் பணியாற்றினார். 

எந்த ஒரு நிபந்தனனயும் னக விடப்பட ஜவண்டும் என்கிற நினலயில் அவர் இருக்கவில்னல. 

இலட்ெியங்கள் மற்றும் குணாதிெயம் மட்டும் இல்னல என்பதில்னல, ஒரு தனிப்பட்ட கருத்னத 

உருவாக்கும் மனமும் அவாிடம் இல்னல. 

எதிர்ப்பதற்ஜகா அல்லது சபற்றுக் சகாள்வதற்ஜகா எதுவும் அவாிடம் இல்லாத காரணத்தால் அவர் 

ஒரு அன்னியராக முழுனமயாக ஏற்றுக் சகாள்ைப்பட்டார், முழு மாியானதகளும் அைிக்கப்பட்டார். 

காதனலப் சபாறுத்தவனர டார்ெி சநல்ைனின் அரெியல் ஜபாலக் காணப்படுகிறான். 

நினல குனலவு. 

இந்த வனகயான செய்தி பல்ஜவறு பதில்கனைத் தூண்டுகிறது. 

தனிப்பட்ட குணம், அந்த கால கட்டத்தின் குணம், பாத்திரங்கள் இருக்கும் வாழ்வின் கட்டங்கள் 

ஜபான்றனவகைால் பதில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

ஒருவரது குணம் ஈர்க்காத ஒரு சூழ்நினலனய எவரும் சபறுவதில்னல. 

மிகவும் பலவீனமான ஒரு நபர் மயக்கமனடயலாம், உணர்விைந்த முழு மயக்க நினலனய 

அனடயலாம். 

வலினமயான உணர்ச்ெிபூர்வமாக ஆதரவளிக்கும் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும் மிகவும் பலவீனமான 

ஒருவர், மயக்கமனடந்தாலும், உடனடியாக மீண்சடழுந்து செயல்பட ஆரம்பிப்பார்.  

இத்தனகய ஜபராபத்துகனை உருவாக்க ஆனெப்படும் வக்கிர புத்தியுள்ை நபர்கள் இருப்பது 

ஒருவருக்கு ஆச்ொியம் அைிக்கலாம். 

காலின்னைப் ஜபால் ஒரு குதறதயக் சகாண்டிருப்பவர், பைிவாங்குவதில் இன்பம் அனடயலாம். 

நல்சலண்ணத்தின் அனுதாபத்னத மீறி, இத்தனகய ஒரு குடும்பத்தால் பாதிப்பனடந்தவர்கள், ஒரு 

சபாிய ஆழ்மன நினறனவ உணரலாம். 

தீங்கினைக்கும் ஒரு கிராமம் சுவாரெியமான வதந்திக்கான ெந்தர்ப்பத்னத மகிழ்ச்ெியுடன் 

அனுபவிக்கும். 

Trollope அவரது கனதகைில் தவறாமல் அைிக்கும் ெமூகாீதியான மறுசமாைியின் விவரங்கனை 

ஜேன் ஆஸ்டின் நமக்கு அைிப்பதில்னல. 

ஜலடி காதாிஜனா அல்லது ஜேஜனா எவ்வாறு செய்திக்குப் பதிலளித்தைர் என்பனதக்கூட அவர் 

நமக்குக் கூறுவதில்னல. 

டார்ெியின் மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பனதப் பற்றி மிக அாிதாகஜவ ஆெிாியர் 

கூறுகிறார். 

அவன் கூறிய ெில கருத்துகைிலிருந்து நம்னம யூகிக்க விட்டு விடுகிறார்.  

ொதாரண சூழ்நினலகைில் எலிெசபத் மயங்கி விழுவாள் என ஒருவர் எதிர்பார்ப்பார். 
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அஜத ஜபால் லிடியா கண்டிபிடிக்கப்பட்ட செய்திக்கு அவளுனடய தாயாாிடமிருந்து மட்டுஜம ஒரு 

கட்டுப்படுத்த முடியாத பதில் கினடக்கிறது. 

ஒரு ஆெிாியராக ஜேன் ஆஸ்டினுனடய கருத்துகள், அவர் கனதனய ஆரம்பிக்கும்சபாழுது 

சதாிவிக்கும் புகழ்வாய்ந்த அறிவிப்னபத் தவிர, மிகக் குனறவாகஜவ உள்ைன.  

ஜேனுனடய மகிழ்ச்ெினயப் பற்றிஜய எலிெசபத் நினனத்துக் சகாண்டிருப்பனதத் தீவிரமாக 

சவைிப்படுத்துவனதத் தவிர, அது ஜபான்ற தீவிரமான பல தருணங்கனை ஜேன் ஆஸ்டின் 

உருவாக்கவில்னல. 

இரண்டாவது திருமண ஜவண்டுஜகாைில்கூட, எலிெசபத்தின் வினையாட்டுத்தனமான 

குறும்புத்தனமான சுபாவத்னத ஜேன் ஆஸ்டின் சவைிப்படுத்துகிறாள், ஆனால் அவர்கள் இருவரது 

குணத்னதயும் அவள் சவைிப்படுத்த முயற்ெிக்கவில்னல. 

திருமதி சபன்னட் எனதயும் சபாருட்படுத்தாமல் இருப்பது, லிடியா ஓடிப்ஜபான செய்தினயக் 

ஜகட்டு அவள் உனடந்து ஜபாவது, டார்ெி மாறியனத அறிந்து சகாண்டதில் அவளுக்கு ஏற்பட்ட 

சபரும் மகிழ்ச்ெி ஆகியவற்னறச் ெித்தாிப்பதில் ஜேன் ஆஸ்டினின் நினலயான ஆர்வம் அதன் 

ெிறப்பியல்னப அனடகிறது. 

கார்டினர் தம்பதிகனைப் பற்றியும் அவள் நமக்கு முழுனமயாகத் சதாியப்படுத்துவதில்னல. 

183.  “Mr. Gardiner in the meanwhile settled the bill at the inn.” 

The confusion created by the news of family catastrophe is crucial in all their lives. 

But no confusion will permit them to leave without paying the bills. 

It is a great transition in the family, but it is only a beginning. 

Now there is a crisis to be solved. According to common sense, there is no guarantee to find her. At least 

the Bennet’s family does not possess the social resources to track down these fugitives in physical 

romance. Assuming they are traced is it in any one’s power to persuade Wickham to marry her. What 

would it cost and where that money is to come from, if not the Gardiners. Then arises his job. It appears 

that if they are discovered, the tragedy will mature into a catastrophe.  

Spiritually, I have picked up the method of Non-doing as the most effective accomplishment. That question 

does not arise in Longbourn. Out of utter despair and helplessness Mr. Bennet gave up searching for her. A 

mere helpless attitude of the Mind will have the normal social consequences to Lydia as well as the family. 

Mr. Bennet did two things, one before she was found out, the other after Wickham agreed to marry her. He 

entirely realised the neglect on his part and saw her running away as a direct consequence of life 

neglect of the family, in deference to the dynamic vulgarity of the wife. There was absolutely no 

attempt to shift the blame on to Lydia or Wickham or his wife or anything else. Psychologically, but 

unconsciously, he was trying to discover Lydia not by physical effort, but by his own Mental 

responsibility. She was discovered as if the rule SILENTLY asserted itself in the invisible subtle plane. 

Again when he learnt the money was paid by someone else on his behalf he found it went against his grain, 

a self-respecting British aristocrat of true nobility. Even before he knew of his own inescapable 

responsibility, it was romantically discharged by one to whom he could not even propose a return. In both 

cases the rule of more effectively doing the physical vital work by Mind or spirit is fully vindicated. It is an 

eternal rule difficult to believe by us mortals, but here is an abundant confirmation on both the scores. 

Discovery and Money both are indispensable. One without the other is infructuous.  

Jane Austen is a great writer. Pride and Prejudice is hailed as a great work. 

What is great about her? What makes the work great? 

The lady who produced the film said, the story even in the 10th or 15th reading remains fresh as if you are 

reading it for the first time. 

The Mind of the author is the style of writing. 

Her Mind is fresh, not exhausted by a plot. 

The two great characters of the story are Collins and Mrs. Bennet, by virtue of their constitution. 

He is narrowly constituted with dynamic energy which emerges on all sides. As if the seams are 

bursting, on every side he remains the selfsame Collins. 

Elizabeth says he is a pompous fool, it is true, but he is self-conscious of his folly and pomposity and sets a 

great value on it. 

He is vastly disappointed when Elizabeth does not see the points he makes but he is not disappointed with 

the endowment that emerges insistently. 

A character becomes a character when she is what she really is. 
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This Mrs. Bennet is. 

She succeeded in marrying Mr. Bennet and shutting him up in the library with her irresistible dynamism 

which she maintained to the end. 

A criminal will never be caught till compunction is born in him. 

At the first appearance of conscience, he is lost to his trade. 

Any trait or character is there heart whole. 

Mrs. Bennet remains her own self in all the ups and downs. 

Collins as well as Mrs. Bennet are greater than the society in that neither is aware of their existence. 

Both are aware of themselves truly and wholly. 

As a character, Mrs. Bennet is the heroine of the novel. 

Mr. Collins’ proposal has become famous in literature as he has put his heart into it, rather himself into its 

creation.  

Whether it is an artistic creation or not, he is a character in creation. 

He is too full of himself to be aware of Elizabeth whom he is addressing. 

He did exceed his author’s creative intention. 

Greed 

The issue here is Lizzy is trying to solve a problem her mother’s greed has created. 

Man is such a self-contained being unable to know what he is. 

Mrs. Bennet never could conceive that she was physically selfish and greedy. 

She wanted Bingley for her daughter and spoke of Colonel with five or six thousand year for other girls. 

According to her, it is legitimate, rational, reasonable. 

One engineer went about seeking partners who would give him the company after some years. He could 

not see it was wrong, selfish or impracticable. 

Among those who laughed at the engineer Men never saw themselves in the same light. 

No man whose lendings were not returned thinks it is a reflection of his own Mind. 

Greed is naked, vitally violent, mentally loathsome. 

Such people are physical. Physicality is never able to see it. 

One Man, being on the spot when another was buying a property, OPENLY asked for a part of it. 

Another Man worked for three days and wanted to be paid for the whole month. 

One more desires the retail price for a wholesale purchase. 

Intellectuality, says Mother, resists learning. 

Scientists, sociologists, economists, psychologists fully qualify for this description. 

Pride and Prejudice surely will do Yeoman service if readers ask whether they are not like Mr. Bennet, 

Mrs. Bennet, Collins, Charlotte, etc.  

At least Lizzy does not ask herself that question. 

To her, handsome young men are true. 

Her mother is her mother though Lydia is objectionable. 

Darcy is abominable, not Bingley. 

Each time a problem defies solution or consecration, one must know that it comes to open him at a 

similar point. 

Some of them do advance ‘rational’ arguments. 

Others do not even know when it is pointed out to them. 

The truth is Man is Unconscious, Selfish, Greedy. 

A greater truth is we are that Man. 

Sri Aurobindo always parried that question saying the Supreme is Egoistic and wants everything His way. 

“இதற்கிதடபய திரு கார்டிைர் விடுதிக்குத் தர பவண்டிய பணத்ததச் செலுத்திைார்.” 

குடும்பப் பபரழிவின் செய்தி ஏற்படுத்திய குழப்பம் அவர்கள் அதைவரது வாழ்க்தககளிலும் 

முக்கியமாைது. 

ஆைால் விடுதிக்குச் பெர பவண்டிய பணத்ததக் சகாடுக்காமல் பபாக எந்தக் குழப்பமும் 

அனுமதிக்காது. 

இது குடும்பத்தில் ஒரு மிகப் சபாிய மாற்றமாகும், ஆைால் இது ஆரம்பம் மட்டுபம. 
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இப்சபாழுது தீர்க்க பவண்டிய ஒரு சநருக்கடி உள்ளது. சபாதுவாக, அவதளக் 

கண்டுபிடிப்பததப்பற்றி எந்த உத்திரவாதமும் இல்தல. உடல்ாீதியாக காதலில் விழுந்த 

இவர்கதளக் கண்டுபிடிக்க சபன்ைட் குடும்பத்திைருக்கு ெமூக வளங்கள் இல்தல.  

அவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, அவதளத் திருமணம் செய்துசகாள்ளும்படி விக்காதம இதணய 

தவக்கும் ெக்தி எவருக்பகனும் இருந்தால், அதற்கு ஆகும் செலவு, கார்டிைர் தம்பதிகள் 

இல்தலசயைில், பவறு எவரால் அதற்காை பணத்ததத் தர முடியும், அதற்குப் பிறகு அவனுக்கு 

பவதல கிதடக்க பவண்டும். அவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் ஆபத்து பபராபத்தாக மாறும் எைத் 

பதான்றுகிறது. 

ஆன்மீகாீதியாக எதுவும் செய்யாமல் இருப்பதத நான் மிகவும் திறன்வாய்ந்த ொததையாகத் 

பதர்ந்சதடுத்துள்பளன். அந்தக் பகள்வி லாங்பர்ைில் எழுவபதயில்தல. முழு விரக்தியிலும், 

உதவியற்ற நிதலயிலும் திரு சபன்ைட் அவதளத் பதடுவததக் தக விட்டார். ஒரு மைதின் 

உதவியற்ற அணுகுமுதற லிடியாவிற்கும், குடும்பத்திற்கும் ொதாரணமாை ெமூக விதளவுகதள 

ஏற்படுத்தும்.  

திரு சபன்ைட் இரண்டு விஷயங்கதளச் செய்தார், ஒன்று லிடியாதவக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பும், 

மற்றது விக்காம் அவதளத் திருமணம் செய்துசகாள்ள ெம்மதம் சதாிவித்த பின்பும் ஆகும். தான் 

குடும்பத்ததப் புறக்கணித்ததத முழுதமயாக உணர்ந்தார், குடும்ப வாழ்க்தகதயப் புறக்கணித்தது, 

மதைவியின் தீவிர பமாெமாை தன்தமக்குப் பணிந்தது ஆகியவற்றின் பநரடி விதளவாக அவள் 

ஓடிப்பபாைததக் கண்டார். லிடியா, விக்காம், அவரது மதைவி அல்லது பவறு எதன் மீதும் அவர் 

பழி சுமத்த முயற்ெிக்கவில்தல. மை அளவில், ஆைால் தன்னுணர்வின்றி, அவர் லிடியாதவ 

ேடநிதல முயற்ெியால் இல்லாமல், தைது மைதின் சபாறுப்பிைால் கண்டுபிடிக்க முயன்றார். 

கண்ணுக்குப் புலப்படாத சூட்சும நிதலயில் ெட்டம் அததைபய சமௌைமாக வலியுறுத்திக் 

சகாண்டதுபபால் அவள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாள். அவர் ொர்பில் பவசறாருவர் பணம் 

செலுத்தியதத அறிந்தசபாழுது, உண்தமயும் பமன்தமயும் சுய மாியாததயும் உள்ள உயர்குடி 

ஆங்கிபலயராை தைது சுய மாியாததக்கு எதிராக அது இருப்பதத அவர் உணர்ந்தார். தவிர்க்க 

முடியாத தைது சபாறுப்பிதை அவர் அறிந்துசகாள்ளும் முன்பப, காதல் வயப்பட்டிருந்த ஒருவரால் 

பணம் அளிக்கப்பட்டுவிட்டது. அதத திருப்பித் தருவதாகக் கூறக்கூட அவரால் முடியவில்தல.  

இரண்டு ெந்தர்ப்பங்களிலும், மைம் அல்லது ஆன்மாவால் ேடநிதல உணர்வின் பவதலதய 

மிகவும் திறம்படச் செய்யும் ெட்டம் முழுதமயாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. மைிதர்களாை நமக்கு இது 

நம்புவதற்குக் கடிைமாை ஒரு நிரந்தரச் ெட்டமாக உள்ளது. ஆைால் இரண்டிலுபம இது 

அபாிமிதமாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கண்டுபிடிப்பது, பணம் இரண்டுபம 

இன்றியதமயாததவ. ஒன்றில்லாமல் மற்றது பயைற்றது. 

பேன் ஆஸ்டின் ஒரு சபாிய எழுத்தாளர். ‘Pride and Prejudice’ ஒரு உயர்ந்த பதடப்பாகும். 

அவள் எந்த விதத்தில் ெிறந்தவள்? அவளது பதடப்தபச் ெிறப்பாைதாக மாற்றுவது எது? 

பத்தாவது அல்லது பதிதைந்தாவது முதறயாகப் படித்தாலும் முதன் முதறயாக படிப்பதுபபால் 

புதிதாக இருப்பதாக இததத் திதரப்படமாகத் தயாாித்த சபண்மணி கூறிைாள். 

எழுத்தின் பாணிபய ஆெிாியாின் மைமாக இருக்கிறது. 

அவளது மைம் புதிதாக இருக்கிறது, கததக் கருவிைால் தீர்ந்து விடுவதில்தல. 

காலின்ஸூம், திருமதி சபன்ைட்டும் அவர்களது அதமப்பின் காரணமாக கததயின் இரு 

முக்கியமாை பாத்திரங்கள் ஆவர். 

எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் சவளிப்படும் ஆற்றல்வாய்ந்த ெக்தியிைால் காலின்ஸ் குறுகலாகக் 

கட்டதமக்கப்பட்டுள்ளான். மடிப்புகள் சவடிப்பது பபால், ஒவ்சவாரு பக்கத்திலும் காலின்ஸ் ஒபர 

மாதிாி இருக்கிறான். 

அவன் ஒரு சபாிய முட்டாள் என்று எலிெசபத் கூறுகிறாள், இது உண்தம, ஆைால் தன்னுதடய 

ஆடம்பரம் மற்றும் முட்டாள்தைத்ததப் பற்றி அவன் அறிந்திருந்தான், அதன் அடிப்பதடயில் ஒரு 

சபாிய மதிப்தபக் சகாண்டிருந்தான். 

அவன் கூறும் விஷயங்கதள எலிெசபத் சபாிதாகக் கருதாதது, அவனுக்குப் சபாிதும் ஏமாற்றத்தத 

அளிக்கிறது, ஆைால் வலியுறுத்தலாக சவளிப்படும் திறன்கதளக் குறித்து அவன் ஏமாற்றம் 

அதடயவில்தல. 

ஒருவர் தைது சுபாவப்படிபய இருக்கும்பபாது, ஒரு கதாபாத்திரம் ஒரு பாத்திரமாகபவ மாறுகிறது. 

திருமதி சபன்ைட் இவ்வாறாைவள். 

திரு சபன்ைட்தட அவள் சவற்றிகரமாகத் திருமணம் செய்து சகாண்டாள், அவதர தன்னுதடய 

தடுக்க முடியாத ஆற்றலிைால் நூலகத்தில் உட்கார தவத்து, இறுதிவதர அதத சவற்றிகரமாக 

செயல்படுத்திைாள். 
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ஒரு குற்றவாளிக்கு மை உறுத்தல் ஏற்படாதவதர அவன் ஒரு பபாதும் பிடிபட மாட்டான். 

மைொட்ெியின் முதல் சவளிப்பாட்டில் அவன் தான் செய்து வரும் சதாழிலில் தன்தை இழக்கிறான். 

எந்தசவாரு பண்பும், தன்தமயும் உள்ளம் முழுவதும் உள்ளது. 

ஏற்றங்கள், இறக்கங்கள் அதைத்திலும் திருமதி சபன்ைட் தன் நிதல இழக்காமல் தாைாகபவ 

இருக்கிறாள். 

காலின்ஸும், திருமதி சபன்ைட்டும் ெமூகத்ததவிட பமலாைவர்கள், அதில் அவர்கள் தங்களது 

நிதலதயப் பற்றி அறிந்திருக்கவில்தல. 

இருவருபம தங்கதளப்பற்றி உண்தமயாகவும், முழுதமயாகவும் அறிந்திருந்தைர். 

ஒரு கதாபாத்திரமாக திருமதி சபன்ைட் கததயின் கதாநாயகி ஆவாள். 

திரு காலின்ஸின் திருமண பவண்டுபகாள் இலக்கியத்தில் பிரபலம் அதடந்துள்ளது, ஏசைைில், 

அவன் அதில் தன்னுதடய முழு மைததயும் செலுத்தி, தன்தைபய அதன் பதடப்பில் ஈடுபடுத்திக் 

சகாண்டுள்ளான். 

அது ஒரு கதலப் பதடப்பாக இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும், அவன் பதடப்பில் ஒரு பாத்திரம் 

ஆவான். 

அவன் தன்னுள்பளபய ஆழ்ந்திருந்த காரணத்திைால், தான் பபெிக் சகாண்டிருக்கும் 

எலிெசபத்ததப் பற்றி அறியவில்தல. 

அவனுதடய கதாெிாியாின் பதடப்பின் பநாக்கத்ததபய அவன் மிஞ்ெி விடுகிறான். 

பபராதெ. 

எலிெசபத் தன்னுதடய தாயாாின் பபராதெயிைால் உருவாை பிரச்ெிதைதயத் தீர்க்க முயல்கிறாள் 

என்பதுதான் இங்குள்ள விஷயம். 

மைிதன் தான் யார் என்பததபய அறியாத அளவிற்கு ஒரு தன்ைிதறவு சபற்ற ேீவைாக 

இருக்கிறான்.  

திருமதி சபன்ைட்டால், தான் ேடாீதியாக சுயநலம் மற்றும் பபராதெ பிடித்தவள் என்பதத ஒரு 

பபாதும் கருத முடியாது. 

தன்னுதடய மகளுக்கு பிங்கிலி பவண்டுசமன்று அவள் விரும்பிைாள், மற்ற சபண்களுக்கு 

வருடத்திற்கு ஐந்தாயிரம் அல்லது ஆறாயிரம் பவுன் ெம்பாதிக்கும் கர்ைதலப் பற்றிப் பபெிைாள். 

அவதளப் சபாறுத்தவதர இது முதறயாைது, விபவகமாைது, நியாயமாைது. 

ெில வருடங்களுக்குப் பிறகு தைக்குத் துதணயாக இருக்க பவண்டி ஒரு சபாறியாளர் 

துதணகதளத் பதட முற்பட்டார். இது தவறு, சுயநலமாைது அல்லது நதடமுதறக்கு ஒவ்வாதது 

என்று அவரால் உணர முடியவில்தல. 

சபாறியாளதரப் பார்த்து ெிாித்தவர்களில், தாங்களும் அபத பபால் இருப்பதத அவர்களால் 

பார்க்கபவ முடியவில்தல. 

தாங்கள் சகாடுத்த கடன் திரும்பி வரவில்தல எனும்சபாழுது அது தங்களது மைதின் பிரதிபலிப்பு 

என்பதத அவர்கள் நிதைப்பபத இல்தல. 

பபராதெ அப்பட்டமாைது, உணர்வுாீதியாக வன்முதறயாைது, மைாீதியாக சவறுக்கத்தக்கது. 

இத்ததகய மக்கள் ேடநிதலக்குாியவர்கள். ேடநிதலத்தன்தமயால் இதத ஒரு பபாதும் பார்க்க 

முடிவதில்தல. 

ஒருவர் ஒரு சொத்திதை வாங்கும்சபாழுது அந்த இடத்தில் இருந்த மற்சறாருவர், அதில் ஒரு பகுதி 

தைக்கு பவண்டுசமை சவளிப்பதடயாகக் பகட்டார். 

இன்சைாருவர் மூன்று நாட்களுக்கு பவதல செய்து விட்டு முழு மாதத்திற்காை ெம்பளத்ததக் 

பகட்டார். 

சமாத்த சகாள்முதலுக்கு ெில்லதற விதலதயப் சபற பவசறாருவர் ஆதெப்படுகிறார். 

அறிவு கற்பதத எதிர்க்கிறது என்று அன்தை கூறுகிறார். 

விஞ்ஞாைிகள், ெமூக ஆய்வாளர்கள், சபாருளாதார நிபுணர்கள், உளவியல் வல்லுைர்கள் இது 

பபான்ற வர்ணதைக்கு முழுவதும் சபாருத்தமாைவர்கள். 

சபன்ைட் தம்பதியிைர், காலின்ஸ், ொர்சலட் பபான்றவர்கதளப் பபால் நாம் இல்தலயா என்று 

வாெகர்கள் பகட்டால், ‘Pride and Prejudice’ நிச்ெயமாக அவர்களுக்குப் சபாிய அளவில் பெதவ 

புாியும். 

குதறந்தபட்ெம் எலிெசபத் அந்தக் பகள்விதய தன்ைிடபம பகட்டுக் சகாள்ளவில்தல. 

அவதளப் சபாறுத்தவதர அழகாை ஆண்கள் உண்தமயாைவர்கள். 

லிடியா ஆட்பெபதணக்குாியவளாக இருந்தாலும், அவளுதடய தாயார் அவளுதடய தாயார்தான். 

டார்ெி சவறுக்கத்தக்கவைாக இருக்கிறான், பிங்கிலி அல்ல. 
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ஒவ்சவாரு முதறயும் ஒரு பிரச்ெிதை, தீர்வுக்பகா அல்லது ெமர்ப்பணத்திற்பகா இணங்க மறுத்தால், 

இபத பபான்ற கட்டத்தில் தன்தை விழிப்புறச் செய்யபவ இது வருகிறது என்று ஒருவர் 

சதாிந்துசகாள்ள பவண்டும். 

அவர்களில் ெிலர் பகுத்தறிவாை வாதங்கதள முன் தவப்பர். 

மற்றவர்களுக்கு, தங்களுக்கு இது சுட்டிக்காட்டப்படுவது கூடத் சதாியாது. 

மைிதன் தன்னுணர்வின்றி, சுயநலமாகவும் பபராதெக்காரைாகவும் இருப்பது உண்தம. 

நாம்தான் அந்த மைிதன் என்பது பமலும் சபாிய உண்தமயாகும். 

அந்தக் பகள்விதய ஸ்ரீ அரவிந்தர் எப்சபாழுதுபம தவிர்த்தார், பிரம்மம் அகந்ததயுடன் உள்ளது, 

எல்லாம் தைது விருப்பப்படி நடக்க பவண்டும் என்று விரும்புவதாகக் கூறுகிறார். 

184.  “Nothing remained to be done, but to go.” 

When they left, they had forgotten nothing, an index of their efficiency and also an indication of the 

future of Lydia. 

Accomplishment in life is seen by several indices in which are basic efficiency and the values on which it 

is based. 

Matter is created not by any eternal principle but by the divisive capacity of the Mind. 

The seven principles of Matter, life, Mind, Supermind, Ananda, Chit and Sat have not issued out of any 

eternal law of the Being, but they are the constructions of Spirit so that it may evolve out of its involution 

it has chosen. 

What then is the eternal principle of Being? 

Existence represents Being. 

Being represents the value of the Unknowable. 

Silence that is the absence of action, Peace that is the structure less state of substance belongs to the Being 

and what it represents. 

Once you rise above a plane, you can understand the plane and if you choose you can master the forces of 

that plane. 

The subject of Psychology has the basis of life knowledge that is subtle. 

One can exclude the law of Matter – the subtle law of Matter – in Psychology but cannot avoid knowledge 

of life and build the subject. 

History, literature, life are full of its principles. 

One who is indifferent to a phenomenon cannot be a scientist. 

One even can fully express a whole principle. 

Charlotte voiced two such truths, Darcy gave out one. Mrs.Bennet expressed another. 

No one has the heart to love without encouragement. 

From admiration to love to matrimony is the speed of a woman’s imagination. 

Happiness in matrimony is by chance. 

She is ‘above’ matrimony to comment on it. Actually she is outside marriage that is below. 

Marriage as a valid social institution was dissolved in England and Europe at the turn of the nineteenth 

century. 

It may be followed in India in another fifty years if not so thoroughly but at least outside the core of 

cultural sector. 

Steve Jobs 

In an organised society of successful social culture members of the top few layers will be fully 

organised and ready for units of work at that level. 

In a college hostel when tours are planned most will be ready, a few will not be till the last moment each 

representing one layer of social existence. How readily they departed, among other things, show they do 

belong to that level of society unrocked by ordinary events and when rocked powerfully, there was 

enough reserve power in potential to restore the equilibrium. 

India was occupied for six hundred or seven hundred years. She lost her prosperity, freedom, was about to 

lose her culture. 

When the time came for her to shed the skin, she did it in a fashion unknown to the world and it extended 

beyond her borders. 

What sustains is the spiritual base of a highly refined culture. 

As a general rule everyone who has spent some time in India, goes back to his own place and rises to a life 
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unthought of. 

Steve Jobs, an adopted orphan, came here for six months, contracted dysentery, had his head shaved, saw 

people are ‘intuitive’ and went back made new products that are Man centred and became known all over 

the world. 

His achievement directly issued out of his valuing intuition and acquiring the motive to serve Man. 

The conceptively creative Maya and the dynamically executive prakriti are combined by the Shakthi who 

does both. 

He conceived of his product, he had it executed himself as if he is Shakthi and saw the principle of 

MARVEL AT WORK. 

Against skepticism, opposition he opened the Apple Store. 

As against two hundred and fifty visitors a week in the best store he was visited by 5400. And he opened 

three hundred and twenty all over the world. 

He was crude, rough, brash in pushing others out. 

It is a negative achievement. 

One can positively do it by the same principle by a vast great inner calm and strength not known to 

business world or social life. 

It belongs to Spirit. 

Such a strength exists in all walks of life. Mrs. Bennet differs from Lizzy. Negative achievement differs 

from positive accomplishment. 

Steve Jobs 

Steve Jobs is a phenomenon. 

Elizabeth is a phenomenon. 

To understand the one in terms of another will bring out the difference between conscious and 

subconscious accomplishment. 

There are levels in the conscious, unconscious, subconscious, almost all the levels between 1 to 9. 

Our analysis can mature into a study and will open at least one level precisely as in 1) you are innocent, 2) 

why did you like me, 3) I don’t mind the entail. 

That he was unable to feel her abuse, feel it as her innocence is certainly not a divine or psychic attitude. 

Only that he was conscious of his own love so totally that he was completely unconscious of her 

motive to abuse. 

This is the unconscious of his own full consciousness of his own love. 

More, he was more and more conscious of his own love for her which led to the idiotic assumption that she 

must be in love with him as Collins. 

It is quite dangerous to prod Darcy into awareness of his ‘love’ for her as he is in love with not Lizzy 

daughter of Mrs. Bennet or even Mr. Bennet, but he is in love with the idea of his that she is an angel. 

She did it and insistently because she did believe that he fell in love with her. It is her own belief in her 

own worth as a young girl goes to the mirror hundred times. An ugly woman finding a Man at her 69th year 

kind to her will irresistibly go to the mirror to confirm her beauty. Man is that egoistic. Hence the power 

of flattery. She insists on being ‘conscious’ of her subconscious choice in the first assembly. 

‘I do not mind the entail’ ⎯ Perhaps it was on her tongue ‘Why are you alive and curtail my freedom’. She 

did believe that the £2000 was the triumph of her dowry and beauty. No more the Man is needed. She 

loves to tell him that he is superfluous, in her way and she is only tolerating him. She is more than 

conscious of her unconscious urge. 

Man sows wild oats, never thinks of marriage. The woman does not want to think of him after her 

conception. If Nature means anything it is this. Analyse Jobs from this point of view, she will gain clarity 

and vice versa. She is a Mental personality, he is only physical. 

“நாம் புறப்படுவனதத் தவிர செய்வதற்கு எதுவும் இல்னல.” 

அவர்கள் புறப்பட்டுச் சென்றசபாழுது, அவர்கள் எனதயும் மறக்கவில்னல, இது அவர்கைது 

திறனமயின் ஒரு அனடயாைம், மற்றும் லிடியாவின் எதிர்காலத்னதப்பற்றிய ஒரு குறிப்பும் ஆகும்.  

வாழ்க்னகயில் ொதனன என்பது அடிப்பனட செயல்திறன் மற்றும் அது அடிப்பனடயாகக் சகாண்ட 

பண்புகள் ஜபான்ற பல்ஜவறு குறியீடுகைால் காணப்படுகிறது. 

ேடம் எந்த நினலயான சகாள்னகயினாலும் உருவாக்கப்படுவதில்னல, மனதின் பகுக்கும் திறனால் 

உருவாக்கப்படுகிறது. 
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ேடம், வாழ்வு, மனம், ெத்திய ேீவியம், ஆனந்தம், ெித், ெத் ஆகிய ஏழு சகாள்னககள் ேீவனின் எந்த 

ஒரு நினலயான விதியின் மூலமும் சவைி வரவில்னல. அனவ ஆன்மா ஜதர்ந்சதடுத்திருக்கும் 

ெிருஷ்டியின் வைி பாிணமிப்பதற்காக உருவான ஆன்மாவின் கட்டனமப்புகள் ஆகும். 

பின் ேீவனின் நினலயான சகாள்தக என்ன?  

சபரு வாழ்வு ேீவனின் பிரதிநிதியாக உள்ைது. 

ேீவன் பிரம்மத்தின் மதிப்பினனக் குறிக்கிறது. 

செயலற்ற நினலயான சமௌனம், சபாருைின் கட்டனமப்பற்ற நினலயான அனமதி ஆகிய 

இரண்டும் ேீவனுக்குாியது, மற்றும் ேீவன் குறிப்பிடுவதற்குச் சொந்தமாைது. 

ஒரு நினலனயத் தாண்டி நாம் உயர்ந்தால், நாம் அந்த நினலனயப் புாிந்துசகாள்ைலாம், நாம் 

விரும்பினால் அந்த நினலயின் ெக்திகனை ஆட்ெி செய்யலாம். 

உைவியல் பாடத் திட்டம் சூட்சுமமாக இருக்கும் வாழ்வின் அறினவ அடிப்பனடயாகக் சகாண்டது. 

ேடத்தின் ெட்டத்னத - ேடத்தின் சூட்சும ெட்டத்னத - ஒருவர் உைவியலில் விலக்கலாம். ஆனால் 

வாழ்வின் அறினவத் தவிர்த்துவிட்டு பாடத்திட்டத்னத உருவாக்க முடியாது. 

வரலாறு, இலக்கியம், வாழ்க்னக ஆகியனவ முழுவதும் அதன் சகாள்னககைால் நிரம்பியுள்ைன. 

ஒரு நிகழ்னவப் புறக்கணிப்பவர் விஞ்ஞானியாக இருக்க முடியாது. 

ஒருவரால் ஒரு முழு சகாள்னகனயக்கூட முழுனமயாக சவைிப்படுத்த முடியும். 

ொர்சலட் இத்தனகய இரண்டு உண்னமகனை சவைிப்படுத்தினாள், டார்ெி ஒன்னற 

சவைிப்படுத்தினான், திருமதி சபன்னட் மற்சறான்னற சவைிப்படுத்தினாள். 

ஊக்கம் இல்லாமல் எவராலும் காதலிக்க முடியாது. 

ஜபாற்றுதலிலிருந்து காதல், அதிலிருந்து திருமணம் என்பது சபண்ணின் கற்பனனயின் ஜவகமாகும். 

திருமணத்தில் மகிழ்ச்ெி என்பது தற்செயலான ஒன்று. 

திருமணத்னதப் பற்றி கருத்து சதாிவிக்க அவள் அதற்கு ‘ஜமலானவள்’. உண்னமயில் கீஜை 

இருக்கும் திருமணத்திற்கு சவைிஜய இருப்பவள் அவள். 

பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டின் சதாடக்கத்தில், இங்கிலாந்திலும், ஐஜராப்பாவிலும், ஒரு 

ஏற்கத்தக்க ெமூக ஏற்பாடாக விளங்கிய திருமணம் மனறந்துவிட்டிருந்தது. 

அடுத்த ஐம்பது வருடங்கைில் இது இந்தியாவில் முழுனமயாக இல்லாவிட்டாலும் கலாச்ொர 

எல்னலயின் னமயத்திற்கு சவைிஜயவாவது பின்பற்றப்படலாம். 

ஸ்டீவ் ோப்ஸ் 

சவற்றிகரமான ெமூகக் கலாச்ொரத்தின் ஒரு ஒழுங்கனமக்கப்பட்ட ெமூகத்தில், உயர்நினலயில் ெில 

அடுக்குகைின் அங்கத்தினர்கள் முழுனமயாக முனறப்படுத்தப்பட்டிருப்பர், அந்த நினலயில் ஜவனல 

செய்யத் தயாராக இருப்பர். 

ஒரு கல்லூாி விடுதியில் சுற்றுலாப் பயணங்கள் திட்டமிடப்படும்சபாழுது பலரும் தயாராக 

இருப்பார்கள், ெமூக வாழ்வின் ஒரு நினலயில் இருக்கும் ெிலர் கனடெி தருணம்வனர தயாராக 

இருக்க மாட்டார்கள். மற்ற விஷயங்களுக்கினடஜய, அவர்கள் எவ்வைவு வினரவாகக் 

கிைம்பினார்கள் என்பது, அவர்கள் ொதாரண நிகழ்வுகைால் பாதிக்கப்படாத ெமூக நினலனயச் 

ஜெர்ந்தவர்கள் என்பனதக் காண்பிக்கின்றது. தீவிரமாகப் பாதிப்னப உண்டாக்கும்சபாழுது, 

ெமநினலனய மீட்சடடுக்க ஜபாதுமான ெக்தி அவர்கைிடம் இருக்கும். 

இந்தியா சுமார் அறுநூறு அல்லது எழுநூறு வருடங்கைாக அன்னியரால் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தது. நாடு செல்வ வைத்னதயும், சுதந்திரத்னதயும் இைந்தது, 

கலாச்ொரத்னதயும் இைக்கும் தறுவாயில் இருந்தது. 

தன்னுனடய இயல்னபக் னகவிட ஜவண்டிய ஜநரம் வந்தசபாழுது, உலகம் அறிந்திராத பாணியில் 

இந்தியா அனதச் செய்தது, அது நமது நாட்டின் எல்னலகனைத் தாண்டி விாிவனடந்தது. 

இந்தியானவ நினல நிறுத்தியது உயர்ந்த பண்பட்ட கலாச்ொரத்தின் ஆன்மீக அடித்தைஜமயாகும். 

ஒரு சபாது விதியாக இந்தியாவில் ெிறிது காலம் தங்கியிருந்த ஒவ்சவாருவரும், தங்கைது 

இடத்திற்குச் சென்று, நினனத்துப் பார்க்க முடியாத வாழ்க்னக நினலக்கு உயருகிறார்கள். 

தத்சதடுக்கப்பட்ட அனானதயான ‘ஸ்டீவ் ோப்ஸ்’, ஆறு மாத காலத்திற்கு இந்தியா வந்தார், 

வயிற்றுப் ஜபாக்கால் பாதிக்கப்பட்டார், தனலனய மைித்துக் சகாண்டார், மக்கள் உள்ளுணர்வுடன் 

இருப்பனதக் கண்டார், அசமாிக்காவிற்குத் திரும்பச் சென்றார், மனிதனன னமயமாகக் சகாண்ட 

புதிய சபாருட்கனை உற்பத்தி செய்தார், உலகப்புகழ் சபற்றார். 

அவருனடய ொதனன ஜநரடியாக அவர் மதித்த உள்ளுணர்வினாலும், மனித குலத்திற்குச் ஜெனவ 

செய்ய ஜவண்டும் என்ற ஜநாக்கத்தினாலும் ஏற்பட்டது.  
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கருத்துபூர்வமாகப் பனடக்கும் திறனுனடய மானய மற்றும் ஆற்றல்வாய்ந்த செயல்படுத்தும் 

பிரகிருதி ஆகிய இரண்னடயும் இனணக்கும் ெக்தி, இரண்னடயும் செயல்படுத்தும் 

திறனுனடயதாகும். 

'ஸ்டீவ் ோப்ஸ்’ தன்னுனடய தயாாிப்னபக் கருத்தில் சகாண்டார், அவஜர ெக்தி என்பதுஜபால் 

செயல்பட்டார். செயலில் அற்புதத்னதக் கண்டார். 

அவநம்பிக்னகக்கும், எதிர்ப்பிற்கும் எதிராக அவர் Apple விற்பனனக் கூடங்கனைத் திறந்தார். 

மிகச் ெிறந்த கனடகளுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு இருநூற்றி ஐம்பது வாடிக்னகயாைர்கள் விேயம் செய்த 

கால கட்டத்தில், Apple சபாருட்கள் விற்கப்படும் கனடக்கு ஐயாயிரத்து நானூறு ஜபர்கள் வந்தனர். 

உலகம் முழுவதிலும் முன்னூற்றி இருபது கினைகனைத் திறந்தார். 

மற்றவர்கனை சவைிஜயற்றுவதில் அவர் முரட்டுத்தனம், கடுனம மற்றும் துணிச்ெனல 

சவைிப்படுத்திைார். 

இது எதிர்மனறயான ொதனனயாகும். 

வர்த்தக உலகஜமா அல்லது ெமூக வாழ்ஜவா அறிந்திராத ஒரு சபாிய உயர்ந்த அக அனமதி மற்றும் 

வலினமயினால் இனத ஜநர்மனறயாக இஜத சகாள்னகயினால் ஒருவர் செய்ய முடியும். 

இது ஆன்மாவுக்குாியது. 

இத்தனகய வலினம வாழ்வின் அனனத்து துனறகைிலும் உள்ைது. திருமதி சபன்னட், 

எலிெசபத்திலிருந்து ஜவறுபடுகிறாள். எதிர்மனறயான ொதனன ஜநர்மனறயான ொதனனயிலிருந்து 

ஜவறுபட்டது. 

ஸ்டீவ் ோப்ஸ். 

ஸ்டீவ் ோப்ஸ் ஒரு சபரு நிகழ்வு ஆவார். 

எலிெசபத் ஒரு சபரு நிகழ்வு ஆவாள். 

ஒருவனர மற்றவாின் அடிப்பனடயில் புாிந்துசகாள்வது, பமல்மைம் மற்றும் ஆழ்மனதினால் 

அனடந்த ொதனனயின் இனடயிலான வித்தியாெத்னத சவைிப்படுத்தும். 

தன்னுணர்வு, தன்னுணர்வற்ற நினல, ஆழ்மனம் ஆகியவற்றில் பல நினலகள் உள்ைன, 

சபரும்பாலும் ஒன்று முதல் ஒன்பது வனரயிலான எல்லா நினலகளும் உள்ைன. 

நமது பகுப்பாய்வு ஒரு ஆராய்ச்ெியாக முதிர்ச்ெி அனடந்து ஒரு நினலனய கீழ்க்கண்டவற்றில் 

துல்லியமாக அறிய உதவும் 1)நீ ஒரு அப்பாவி, 2)ஏன் என்னன உனக்குப் பிடித்தது, 3)எனக்கு 

சொத்னதப் பற்றி கவனல இல்னல.  

அவளுனடய நிந்தனனனய அவன் உணராதஜதா, அனத அவளுனடய அப்பாவித்தனம் எை 

உணர்ந்தஜதா, நிச்ெயமாக ஒரு சதய்வீகத் தன்னம சபாருந்தியபதா அல்லது னெத்தியத்தின் 

மஜனாபாவஜமா அல்ல. அவளுனடய நிந்தனனயின் ஜநாக்கத்னத முற்றிலும் அறியாத அைவிற்கு 

அவன் அவனுனடய காதலிஜலஜய முழுனமயாக ஆழ்ந்திருந்தான். 

அவனுனடய காதனல அவன் முழுனமயாக உணர்ந்திருப்பதத அறியாதவைாக அவன் இருந்தான். 

இதற்கு ஜமலாக, அவள் மீதான தனது காதனலப் பற்றி அவன் ஜமலும் ஜமலும் தன்னுணர்ஜவாடு 

இருந்ததினால், காலின்ஸ் நம்பியனதப்ஜபால், அவளும் தன்னனக் காதலிக்கிறாள் எனும் 

முட்டாள்தனமான யூகத்திற்கு இது அவனன எடுத்துச் சென்றது. 

டார்ெியிடம், அவள் மீது னவத்திருக்கும் அன்னபப் பற்றிய விைிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவது 

ஆபத்தானது, ஏசனனில் அவன் சபன்னட் தம்பதியனாின் மகைான எலிெசபத்னதக் 

காதலிக்கவில்னல, அவள் ஒரு ஜதவனத என்று சகாண்டிருந்த எண்ணத்னதக் காதலித்துக் 

சகாண்டிருந்தான். அவள் அனதச் செய்தாள், சதாடர்ந்து செய்தாள், ஏசனனில், நூறு முனற 

கண்ணாடி முன் சென்று தன்னனப் பார்க்கும் ஒரு இைம் சபண்தணப்பபால், தன்னுனடய மதிப்பில் 

தான் னவத்திருந்த நம்பிக்னகயின் காரணமாக அவன் தன்னனக் காதலிக்கிறான் என்பனத அவள் 

நம்பினாள். அைகில்லாத ஒரு சபண்மணி அவைது 69-ஆவது வயதில் ஒரு ஆண் தன்னிடம் 

அன்பாகப் பைகுவனதப் பார்த்து தன்னுனடய அைனக உறுதிப்படுத்த விரும்பி கண்ணாடி முன் 

செல்வாள். மனிதன் அந்த அைவிற்கு அகந்னத உள்ைவன். அதனால் புகழுகிறான். முதல் நடன 

அரங்கில் ஏற்பட்ட ெந்திப்பில் அவைது ஆழ்மனதில் ஏற்பட்ட விருப்பத்னத அவள் மைதில் 

னவத்துக்சகாள்ை வலியுறுத்துகிறாள். 

‘சொத்னதப் பற்றி எனக்குக் கவனல இல்னல’- அவள் கூற விரும்புவது ‘நீ ஏன் இன்னமும் 

உயிருடன் இருக்கிறாய், என்னுனடய சுதந்திரத்னதத் தடுக்கிறாய்’ என்பதாக இருக்கலாம். தனது 

2000 பவுன் என்பது தன்னுனடய ெீதனப் பணம் மற்றும் அைகின் சவற்றி என நம்புகிறாள். அவர் 

இனி அவளுக்குத் ஜதனவயில்னல. அவளுனடய வைியில் இனி அவர் ஜதனவப்படாதவர் எனவும், 

அவள்தான் அவதரப் சபாறுத்துக் சகாண்டு இருப்பதாக அவாிடம் கூற ஆனெப்படுகிறாள். 

அவளுனடய தன்னுணர்வற்ற உந்துதனலப் பற்றி அதிகம் அறிந்து சகாண்டுள்ைாள். 
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ஆண் தன்ைிச்தெயாகச் செயல்படுகிறான், திருமணத்னதப் பற்றி நினனப்பஜத இல்னல. கருத்தாித்த 

பின் ஒரு சபண் அவனனப் பற்றி நிதைக்கபவ விரும்புவதில்னல.  

இயற்னக கூற விரும்புவது இதுபவயாகும். இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் ஸ்டீவ் ோப்தஸ ஆய்வு 

செய்ய ஜவண்டும், அவள் சதைிவு சபறுவாள், ஜநர்மாறாகவும் இருக்கலாம். சபண் 

மனதாலானவள், ஆண் ேடநினலக்குாியவன்.  

Misery 

துன்பம். 

185.  “After all the misery of the morning.” 

After a long despicable life of a loafer, Steve Job at twenty three became rich. 

He lost the position ejected out of his own company. 

Eleven years later he pushed himself hard into it and rose to the very top and died. 

All these, can be reduced into some ideas, if not laws or, principles. 

-  No success can justify his being a brute, boorish, stinking man. 

- Even this behavior lower than the lowest can be understood as the reversal of his  life to forge ahead, 

raising it above the highest social achievement. 

-  Accomplishment adjusts with no compromises good or bad. 

- To do what he has done negatively positively is the distance between nadir and zenith. 

-  Earning Money for Mother is not given to capacity of any kind. 

-  It is a capacity or faith beyond any known capacity. 

- Money for Mother will come to you, will elude you when you seek. 

-  Money is power, social power. For it to come to you, you must be the source of power, consciousness. 

- The highest achievement of the West as Jobs, is the highest in the lowest plane. 

-  One speaks truth because he cannot lie, has no intelligence to lie. He has no psychological or social 

resources either to fabricate falsehood or benefit from it. 

-  He has no higher goal to preserve by lying. 

-  The Greeks worshipped the spirit after death, the ghost. 

  Their civilisation collapsed without a foundation or superstructure. 

-  Mr. Bennet had something to preserve by his honour. 

-  The highest value in times of social disintegration has to be preserved by the lowest of lies. 

-  The covering of lies is a disincentive for the outer barbarian to invade. 

-  The physical dirt preserved the vital honour of the Englishmen. 

-  Steve saw the ‘value’ of dirt to preserve his inspiration. 

-  The clever fallen Man tries to preserve his falling outer lifeless life by the cleverest of falsehood, not 

knowing he is hastening its dissolution. 

-  At any time there is dynamism of growth, its direction is decided by the human choice. 

Reason for result 

The misery of all morning is the glory of the other proposal. 

Who can know the final result or the cause of it. 

It is the determination of the indeterminate which determines the finite as well as the Infinite. 

No one knows why or how India became free, a reason that is incontrovertible. 

Drona who was a bachelor by choice could not protect Draupadi’s honour. 

The Pandavas were social people binding themselves by ‘society’ unable to protect the purity of her 

chastity. 

The Pandavas could vow to wreak vengeance, not positively protect her. 

Lady Arabella who was humiliation can humiliate Mary, be humiliated. 

The energy of the unconscious is invincible. 

Protection always comes by being unconscious. 

Conscious Protection can destroy the entire society when against. 

Power of Money is the strength of society that is unconscious. 

Conscious Protection for the Individual can conquer the freedom of India. 

An infallible law in the infinitesimal is the power of the Infinite. 

Darcy’s infallible law of confidence became fallible by Lydia’s ‘Darcy’. 

Elizabeth’s running away and Jane’s secrecy were fetishes, not ideals. 
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David Korten cannot listen about Money. 

Listening to or lecturing for six hundred days on New Principles will not qualify anyone to make it his own 

or her own. 

At best one can recognise when spoken. 

In speaking what is in the subconscious will come out. 

The new knowledge is not yet in the subconscious. 

To learn from the past one must be conscious NOW. 

To know the particular infallibly one must know the general subconsciously. 

Knowledge possessed has the power of expression. 

Knowledge that has gone into the subconscious can be effective. 

Draupadi is the individual soul longing to be enjoyed by the universal Divine. 

This yoga culminates when the Absolute enjoys the Individual soul in three dimensions in its feminine 

aspect. 

Unconscious Steve 

Steve opposes an idea, accepts it unconsciously, repeats it as his own idea to the original source. 

This is the unconscious capacity of deceit. 

He acquires ideas unconsciously, practices them unconsciously. 

His achievement is the achievement of the unconscious Inconscience. 

Darcy was subconscious, Elizabeth was subconscious about Darcy, unconscious about Wickham. 

Her adoration of the handsome face after the elopement is the physical falsehood of her mother boomingly 

embracing the vital capacity that emerges in it for the first time. It is the energy of nascent powers. 

Of course there was No love in Elizabeth, except the love of Pemberley. 

In him the love was for her liveliness that uniformly taunted him. 

At the level of energy, it is seeking what refuses. 

Both can be labeled ‘love’ in a superstitious social sense. 

In all the Trollope novels, there is no true love, if not idealistic. 

True love in Emily Wharton erred. 

True love cannot respond to fake appearances. 

Rosaline’s true love for Orlando is true in her context, cannot pass for its truth absolutely. 

Good manners, if truly good, can get it for anyone in marriage. 

What is maximum possible today is for one who is utterly true and physically pure is not love in marriage, 

but outside it. 

No one has today the courage to remain unmarried surely in India and live with his girl of love. 

Even in America, should such a couple stumble on love they will be urged by the vibration of 

matrimony which is not yet dead in the West. 

Should it come to pass, it must be in two to whom there is No social value of any kind, even 

psychologically. 

Hippies, we see, strongly aspiring for social status for hippie freedom. 

Habits die hard. 

I would say habits are immortal in the subtle plane. 

“காதலயில் இருந்த அதைத்து துயரங்களுக்குப் பிறகு.” 

ஒரு நீண்ட பமாெமாை வாழ்க்தகக்குப் பிறகு, ஸ்டீவ் ோப்ஸ் இருபத்தி மூன்றாம் வயதில் 

செல்வந்தராைார். 

அவருதடய சொந்த நிறுவைத்திலிருந்பத அவர் சவளிபயற்றப்பட்டு, தைது இடத்தத இழந்தார்,  

பதிசைாரு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மிகவும் கடிைமாக உதழத்து அதில் மீண்டும் பெர்ந்து உச்ெ 

கட்ட நிதலதய அதடந்து, பின்ைர் இயற்தக எய்திைார். 

இதவ அதைத்துபம ெட்டங்களாகபவா அல்லது சகாள்தககளாகபவா இல்லாவிடினும், ெில 

கருத்துகளாக முன்தவக்கப்படலாம். 

- எந்த ஒரு சவற்றியும் அவருதடய கடுதமயாை, முரட்டுத்தைமாை, அருவருப்பாை குணத்தத 

நியாயப்படுத்த முடியாது.  

- தாழ்ந்ததற்கும் தாழ்ந்ததாக இருந்த இந்த நடத்ததகூட, முன்பைற்றம் அதடந்து, உயர்ந்த ெமூக 

ொததையின் உச்ெத்திற்கும் பமபல அவர் உயர்வதற்காை மாற்றம் எைப் புாிந்துசகாள்ளலாம். 

நல்லபதா அல்லது சகட்டபதா, எந்த வித ெமரெத்திற்கும் ொததை இணங்கிச் செல்லாது. 
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- அவர் எதிர்மதறயாகச் செய்ததத பநர்மதறயாகச் செய்வது தாழ்வின் எல்தலக்கும், ெிகரத்திற்கும் 

இதடபயயுள்ள தூரமாக இருக்கும். 

- அன்தைக்காகப் பணம் ெம்பாதிப்பது என்பது எந்த விதமாை திறனுக்கும் வழங்கப்படவில்தல. 

- இது அறியப்பட்ட எந்தசவாரு திறனுக்கும் அப்பாற்பட்ட திறன் அல்லது நம்பிக்தகயாகும். 

- பணம், அன்தைக்காக நம்மிடம் வரும், நாம் நாடும்சபாழுது நம்தம தவிர்க்கவும் செய்யும். 

- பணம் ெக்தியாகும், ெமூக ெக்தியாகும். அது நம்மிடம் வருவதற்கு நாம் ெக்தியின், ேீவியத்தின் 

ஆதாரமாக இருக்க பவண்டும். 

- பமற்கத்திய நாடுகளில் ஸ்டீவ் ோப்ஸ் செய்ததுபபான்ற மிகப் சபாிய ொததை, மிகவும் தாழ்ந்த 

நிதலயில் மிகவும் உயர்ந்ததாகும்.  

- ஒருவரால் சபாய் பபெ முடியாது, சபாய் பபசுவதற்குாிய புத்திொலித்தைம் இல்தல என்பதால் 

அவர் உண்தம பபசுகிறார். 

சபாய் கூறுவதற்பகா அல்லது அதைால் பயைதடவதற்பகா அவாிடம் மபைாாீதியாை அல்லது 

ெமூகாீதியாை வளம் எதுவும் இல்தல. 

- சபாய் பபசுவதன் மூலம் பாதுகாக்கப்பட பவண்டிய உயர்ந்த குறிக்பகாள் எதுவும் அவாிடம் 

இல்தல.  

- கிபரக்கர்கள் மரணத்துக்குப் பின் ஆவிதய, அதாவது பபதய வழிபட்டைர். 

அவர்களது நாகாிகம் அடித்தளபமா அல்லது பமல் கட்டதமப்பபா இன்றி குதலந்தது. 

- திரு சபன்ைட்டிற்கு, தன்னுதடய மாியாததயின் மூலம் பாதுகாக்கப்பட ஏபதா ஒன்றிருந்தது. 

- ெமூகம் ெிததயும் காலங்களில் மிகவும் உயர்ந்த மதிப்பு, மிகவும் தாழ்ந்த சபாய்களால் 

பாதுகாக்கப்பட பவண்டும். 

- சபாய்கதள மதறப்பது சவளி காட்டுமிராண்டிகள் பதடசயடுப்தபத் தடுக்கிறது. 

- உடல் அழுக்கு ஆங்கிபலயாின் உணர்வுாீதியாை மாியாதததயப் பாதுகாத்தது. 

- ஸ்டீவ் ோப்ஸ் தன்னுதடய ஆர்வத்ததப் பாதுகாக்க அழுக்கின் ‘மதிப்தப’ உணர்ந்தார். 

- வீழ்ச்ெிதயச் ெந்திக்கும் புத்திொலியாை மைிதன், தன்னுதடய வீழ்ச்ெியதடயும் ேீவைற்ற புற 

வாழ்தவ அதிகபட்ெ புத்திொலித்தைமாை சபாய்தமயிைால் பாதுகாக்க முயல்கிறான், அது 

கதலக்கப்படுவதத விதரவுபடுத்துகிறான் என்பது அவனுக்குத் சதாிவதில்தல. 

- எந்த ஒரு பநரத்திலும் வளர்ச்ெியின் ஆற்றல் இருக்கிறது, அதன் திதெதயத் தீர்மாைிப்பது மைித 

விருப்பபம ஆகும். 

பலனுக்காை காரணம். 

காதலயில் இருந்த அதைத்து துயரங்களும் மற்சறாரு திருமண பவண்டுபகாளின் உயர்வுக்காகபவ 

ஆகும். 

இறுதிப் பலதைபயா அல்லது அதன் காரணத்ததபயா யார் அறிவர்? 

இது அந்தம் மற்றும் அைந்தத்தத நிர்ணயிக்கும் நிதலயற்றததத் தீர்மாைிப்பதாகும். 

இந்தியா ஏன் அல்லது எவ்வாறு சுதந்திரம் அதடந்தது என்பது யாருக்கும் சதாியாது, காரணம் 

மறுக்க முடியாத ஒன்றாகும். 

விருப்பத்தின் பபாில் பிரம்மச்ொாியாக இருந்த துபராணரால் திசரௌபதியின் மாைத்ததக் 

காப்பாற்ற முடியவில்தல. 

பாண்டவர்கள் ெமூகாீதியாைவர்கள், ெமூகத்தால் கட்டுப்பட்டிருந்தைர், திசரௌபதியின் கற்பின் 

தூய்தமதய அவர்களால் காப்பாற்ற முடியவில்தல. 

பழிவாங்குவதற்காை ெபதத்தத பாண்டவர்களால் எடுத்துக்சகாள்ள முடிந்தபத தவிர, அவதள 

நல்ல விதமாக அவர்களால் பாதுகாக்க முடியவில்தல. 

அவமாைப்படுத்தப்பட்ட பலடி அரசபல்லாவால் பமாிதய அவமாைப்படுத்த முடியும், 

அவமாைப்படுத்தப்படலாம். 

தன்னுணர்வற்றவர்களின் ெக்தி சவல்ல முடியாதது. 

பாதுகாப்பு எப்சபாழுதும் தன்னுணர்வற்ற நிதலயில் எழுகிறது. 

சுய நிதைபவாடு கூடிய பாதுகாப்பு, எதிர்த்து நிற்கும்சபாழுது ெமூகம் முழுவததயும் அழிக்க 

வல்லது. 

பணத்தின் ெக்தி தன்ைிதைவற்ற ெமூகத்தின் வலிதமயாகும். 

தைி மைிதனுக்கு தன்ைிதைபவாடு அளிக்கப்படும் பாதுகாப்பு இந்திய சுதந்திரத்தத சவல்ல 

முடியும். 

மிகச் ெிறியதன் தவறிதழக்காத ெட்டம் அைந்தத்தின் ெக்தியாகும். 

டார்ெியின் தவறிதழக்காத நம்பிக்தகயின் ெட்டம் லிடியாவின் டார்ெியிைால் தவறாகி விட்டது. 
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எலிெசபத் தவிர்ப்பதும், பேனுதடய இரகெியத் தன்தமயும் மூடநம்பிக்தககள் ஆகும், 

இலட்ெியங்கள் அல்ல. 

David Korten பணத்ததப்பற்றிக் கூறுவதத பகட்டுக்சகாள்ள மாட்டார். 

புதிய சகாள்தககதளப் பற்றி அறுநூறு நாட்களுக்கு பகட்பபதா அல்லது 

சொற்சபாழிவாற்றுவபதா, அதத அவருதடயதாக மாற்றிக்சகாள்ள ஒருவதரத் தகுதி 

உதடயவராக்காது.  

அதிகபட்ெமாக ஒருவருடன் பபசும்பபாது அவதர அதடயாளம் காண முடியும். 

பபசும்சபாழுது ஆழ்மைதில் இருப்பபத சவளிப்படும். 

புதிய அறிவு இன்னும் ஆழ்மைதில் புகவில்தல. 

கடந்த காலத்திலிருந்து கற்றுக் சகாள்வதற்கு, ஒருவர் இப்சபாழுது தன்ைிதைவுடன் இருக்க 

பவண்டும். 

குறிப்பாை ஒன்தறச் ொியாகத் சதாிந்துசகாள்வதற்கு, ஒருவர் சபாதுவாைதத ஆழ்மைதில் 

அறிந்திருக்க பவண்டும். 

நம்மிடம் இருக்கும் அறிவு சவளிப்படுத்தும் திறன் சகாண்டது. 

ஆழ்மை அறிவு திறன்மிக்கது. 

தைிப்பட்ட ஆன்மாவாை திசரௌபதி, பிரபஞ்ெமய சதய்வத்தால் அனுபவிக்கப்படுவதற்காக 

ஏங்கிைாள். 

பரப்பிரம்மம் தைிப்பட்ட ஆன்மாதவ அதன் சபண்தமயின் அம்ெத்தில் மூன்று பாிமாணங்களில் 

அனுபவிக்கும்சபாழுது, இந்த பயாகம் உச்ெத்தத அதடகிறது. 

தன்னுணர்வற்ற ஸ்டீவ் ோப்ஸ் 

ஸ்டீவ் ோப்ஸ் ஒரு கருத்தத எதிர்க்கிறார், தன்தை அறியாமபலபய அதத ஏற்றுக்சகாள்கிறார், 

அதன் ஆரம்ப இடத்திற்கு அததத் தன்னுதடய சொந்த கருத்தாக எடுத்துச் செல்கிறார். 

இது தன்னுணர்வற்ற ஏமாற்றும் திறன் ஆகும். 

தன்தை அறியாமபலபய அவர் கருத்துகதளப் சபற்றுக் சகாள்கிறார், தன்தை அறியாமபலபய 

அவற்தறப் பின்பற்றுகிறார். 

அவரது ொததை தன்தை அறியாத ேட இருளின் ொததையாகும். 

டார்ெி ஆழ்மைததச் ொர்ந்தவன், எலிெசபத்தின் ஆழ்மைதில் டார்ெி இருந்தான், விக்காதமப்பற்றி 

அவள் தன்னுணர்வற்று இருந்தாள். 

ஓடிப்பபாகும் நிகழ்வுக்குப் பிறகு அவள் அவைது அழகாை முகத்தத ஆராதிப்பது அவளுதடய 

தாயாாின் ேடாீதியாை சபாய்தமயாகும். அந்தப் சபாய்தம அதில் முதல் முதறயாக சவளிப்படும் 

உணர்வுத் திறதை பூாிப்புடன் தழுவிக்சகாள்கிறது. இது புதிய ெக்திகளின் ஆற்றல் ஆகும். 

எலிெசபத்திற்கு சபம்பர்லிதயத் தவிர பவறு எதன் மீதும் காதல் இருக்கவில்தல. 

அவளுதடய கலகலப்பாை சுபாவம் அவதைத் சதாடர்ந்து ஈர்த்ததால், அவன் அவதளக் 

காதலித்தான். 

இது ெக்தியின் நிதலயில் மறுப்பதத நாடுவதாகும். 

ஒரு மூடநம்பிக்தகயாை ெமூக அர்த்தத்தில் இரண்தடயுபம ‘காதல்’ எைலாம். 

திராலப்பின் எல்லா நாவல்களிலும், இலட்ெியமாக இல்லாவிடினும் உண்தமயாை காதல் என்பபத 

இல்தல. 

Emily Wharton -ல் உண்தமயாை காதல் தவறாகி விட்டது. 

உண்தமயாை காதலால் பபாலியாை பதாற்றங்களுக்கு மறுசமாழி அளிக்க முடியாது.  

ஆர்லாண்படா மீதிருந்த பராெலினுதடய காதல் அவளுதடய நிதலயில் உண்தமயாைது, 

முழுதமயாக உண்தமயாை காதல் என்று கூற முடியாது. 

நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், உண்தமயிபலபய நல்லதாக இருப்பின், திருமணத்தில் எவருக்கும் 

உண்தமயாை காததலப் சபற முடியும். 

முற்றிலும் உண்தமயாகவும், உடலளவில் தூய்தமயாகவும் உள்ள ஒருவருக்கு திருமணத்தில் 

அல்லாமல், அதற்கு சவளிபய கிதடக்கும் அன்பப இன்று கிதடக்கக் கூடிய அதிகபட்ெமாை 

ஒன்றாகும். 

தான் விரும்பும் சபண்ணுடன் திருமணம் செய்துசகாள்ளாமல் பெர்ந்து வாழும் ததாியம் நிச்ெயமாக 

இந்தியாவில் இன்று ஒருவருக்கும் இல்தல. 

அசமாிக்காவிலும்கூட அத்ததகய ஒரு போடி காதலில் விழுந்தால், பமற்கத்திய நாடுகளில் 

இன்ைமும் அழியாத திருமண பந்தத்திைால் ஈர்க்கப்படுவார்கள். 

இது நிதறபவற பவண்டும் எைில், உளாீதியாகவும்கூட , எந்த விதமாை ெமூகப் பண்பும் இல்லாத 

அந்த இருவாிடமும் இது நிகழ பவண்டும். 
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ஹிப்பிகளின் சுதந்திரத்திற்காை ெமூக அந்தஸ்தத, ஹிப்பிகள் வலுவாக விரும்புவதத நாம் 

பார்க்கிபறாம். 

பழக்கங்கள் எளிதில் மதறவதில்தல. 

பழக்கங்கள் சூட்சும நிதலயில் அமரத்துவம் வாய்ந்ததவ எைலாம். 

186.  “In a shorter space of time.” 

Life for this family at the level of daily living is fully and comprehensively organised. 

Darcy in Pemberley becomes the Individual of value. 

An actor who plays that role arriving at that point is one who has found his individuality and therefore 

excels in every sense of the word. 

There are two further levels for the actor as well as the character, both are one. 

One is the universal dimension and the other the transcendent. 

In the universal dimension of course he will exceed the author’s capacities. 

Falstaff shows signs of it. 

Collins has its inklings. 

At the Transcendent one becomes Savitri. 

She has gone beyond Time to destroy Kala. 

She does transform Yama into a Being of Light. 

She is the Supreme Divine Mother, Surya Putri, daughter of Surya. 

Satyavan is the soul of earth with one more year to live. 

Her whole yoga, the fight against Darkness, is in the subtle plane in a short duration of surface Time. 

She does not give in even to the temptations of God. 

To fully appreciate Savitri one has to rise to Her plane. 

She does not merely overcome the opposition, but destroys him. 

She transforms him. Perhaps this is the reason why those who do us harm should not come to grief. 

I do not think He has written anywhere about the level of his Poetry. 

He only said that He tried to raise every line to Overmind. 

Understanding The Life Divine in its ultimate essence can help see the visions Savitri opens up. 

Neither Satyavan nor Dyumatsena appreciates Savitri. 

True to the realities of the physical plane the king chides his son. 

Satyavan wonders where he had gone. 

He was the Supreme, She was the Supreme and His creation too is Supreme. 

One may know the privilege of being a devotee maybe when he loses his speech and thinking and is in laya 

in waking. 

Cultural level of a family 

In their departure among very many other aspects of social life, we see the cultural level of Longbourn 

and the Gardiners. 

She who was not impressed by his £10, 000 found herself lost in admiration of the taste of the furnishings 

of Pemberley room and the elegance of that atmosphere different from Rosings. 

We see Meryton is not a vicious, malicious village as the ones we can imagine. 

Steve Jobs has no manners nor does Gates. 

They all use obscene language.  

But all of them are high achievers. 

What struck me in that otherwise murky corporate atmosphere was the total absence of malice, ill-

will, and jealous revenge. 

America may not have become an oasis of culture, but she is not a nation who spends her energies plotting 

against everyone. 

Vicious meanness is absent. 

Not only Wozniak is oblivious of Money, there is no question of Jobs being motivated by Money. 

Gates giving away his wealth, Jobs not making Money the primary motive of work speak well for the 

future. 

It is again a striking factor that tons of Money is not a point of serious consideration for a woman in 

seeking a husband. 

Steve’s strong points to which market responded to him two hundred times more than the best in the field 
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(fifty thousand visitors as against two hundred and fifty) are,  

 ⎯  integration of software and hardware 

 ⎯  integration of the product with the customer 

 ⎯  integration of creativity with technology 

Where two vibrations meet and integrate to rise to the need of life, there is the bursting opening of infinity. 

If Gates and Steve have demonstrated anything, it is this. 

The same integration of psychological forces in public work will open the field wide, making 

instantaneous miraculousness possible. 

A study of this principle in history will be of interest. 

The psychological history of the world will reveal such phenomena. 

The shorter space of Time is an indication of cultural efficiency. 

Space and Time are the fields of life. 

Elizabeth’s life came to face its wonder in Space – the space of Pemberley. 

Nature is defined philosophically as the movement of being through Time and Space. 

Elizabeth’s inner nature was rewarded when she began to move in the space between Longbourn 

and Pemberley. 

She covered the physical space and the reward dawned on her. 

The journey in subtle space remained to be covered. 

It is not in physical Time it is to be covered, but in subtle Time of higher dimension. 

The higher dimension is that of the higher consciousness into which he moved. 

We can explain to ourselves that it was achieved in Silence in her. 

Silence for her arrived by the entire loss of hope by the elopement. 

This is silence arriving negatively or negative Silence arriving in her. 

It is significant for our understanding that life insists on its rule of accomplishment ⎯ work is 

accomplished in Silence ⎯ and grace compels life to fulfil its rules as rules are to be honoured at all costs.  

He too moved into Silence. It was positive silence from the consent of active thought to inactive 

subconscious silence of emotional consent. 

Accomplishment for Longbourn family is manifold. 

1) Wiping off the social scandal, 2) Fulfilment of Mrs. Bennet’s ambition of marriage of a daughter 

in her favourite child’s, 3) Jane’s tapas needs moksha, 4) Mr. Bennet’s honour is to be vindicated, 5) The 

longing of all the girls to see Wickham for the last time.  

The needed silence was supplied by Mr. Bennet’s decision as well as Jane’s perseverance. 

Mrs. Gardiner’s Silence can best be appreciated when the reader recollects similar events as in ‘Ayala’ or 

‘Dr. Thorne’. 

Its contribution is singular and the turn of events confirmed it. 

Obviously the accomplishments in this story were made possible 1) by the force of the French Revolution, 

2) the freedom of the family life at Longbourn, 3) by the keenest aspiration of the mother. 

“ஒரு குறுகிய பநரத்தில்.”  

அன்றாட வாழ்க்தக நிதலயில் இந்தக் குடும்பத்தின் வாழ்க்தக முழுதமயாகவும், விாிவாகவும் 

முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

சபம்பர்லியில் டார்ெி பண்புள்ள தைி மைிதைாக மாறுகிறான். 

அந்தப் பாத்திரத்தில் நடிக்கும் ஒரு நடிகன் அந்தப் பாத்திரமாகபவ மாறும் இடத்தத அதடயும் 

சபாழுது தன்னுதடய தைித்துவத்ததக் கண்டறிகிறான், அதைால் அவன் அதில் ததலெிறந்து 

விளங்குகிறான். 

நடிகனுக்கும், கதாபாத்திரத்திற்கும் பமலும் இரண்டு நிதலகள் உள்ளை, இருவரும் ஒருவபர. 

ஒன்று உலகளாவிய பாிமாணம், மற்சறான்று பிரம்மம். 

உலகளாவிய பாிமாணத்தில் நூலாெிாியாின் திறதமகதள அவன் நிச்ெயமாக மீறுவான். 

Falstaff இதன் அறிகுறிகதளக் காண்பிக்கிறார். 

காலின்ஸிடம் இதன் குறிப்புகள் உள்ளை. 

பிரம்ம நிதலயில் ஒருவர் ொவித்ாியாக மாறுகிறார். 

காலதை அழிக்க அவள் காலத்ததயும் தாண்டிச் சென்றாள். 

யமதை அவள் ஒளியின் ேீவைாக மாற்றிைாள். 

அவள் காலத்ததக் கடந்த சதய்வீக அன்தை, சூாியைின் மகளாை சூர்ய புத்திாியும் ஆவாள்.  



Commentary on Pride & Prejudice  Volume X 

 

554 

 

பூமியின் ஆன்மாவாை ெத்தியவான் உயிர் வாழ இன்னும் ஒரு வருடம் இருந்தது. 

அவளது முழு பயாகம், இருளிற்கு எதிராை பபாராட்டம், பமற்பரப்பு பநரத்தில் குறுகிய காலத்தில் 

சூட்சும நிதலயில் இருக்கிறது.  

கடவுளின் தூண்டுதல்களுக்குக்கூட அவள் மெியவில்தல. 

ொவித்ாிதய முழுதமயாகப் புாிந்துசகாள்வதற்கு ஒருவர் சதய்வ நிதலக்கு உயர பவண்டும். 

அவள் எதிர்ப்தப சவற்றி சகாண்டபதாடு மட்டுமல்லாமல் அவதை அழிக்கவும் செய்தாள். 

அவள் அவதைத் திருவுருமாற்றிைாள். நமக்குத் தீங்கிதழப்பவர்கள் துயரத்தத அதடயக்கூடாது 

என்பதற்கு ஒருபவதள இது காரணமாக இருக்கலாம். 

பகவான் தன்னுதடய கவிததயின் நிதலதயப் பற்றி எங்கும் எழுதியதாகத் சதாியவில்தல. 

ஒவ்சவாரு வாிதயயும் சதய்வ நிதலக்கு உயர்த்த முயற்ெித்ததாக மட்டுபம கூறியுள்ளார். 

‘தி தலப் டிதவன்’-ன் உச்ெகட்ட ொரத்ததப் புாிந்துசகாள்வது, ‘ொவித்ாி’ சவளிப்படுத்தும் 

காட்ெிகதளப் பார்க்க உதவும். 

ெத்தியவாபைா, தியூமத்பெைாபவா ொவித்ாிதயப் புாிந்துசகாள்வதில்தல. 

ேடநிதலயின் நிதர்ெைத்திற்கு உண்தமயாக, அரெர் தன்னுதடய மகதைக் கடிந்துசகாள்கிறார். 

ெத்தியவானுக்கு தான் எங்பக இருக்கிபறாம் என்பபத புாியவில்தல. 

பகவான் காலத்ததக் கடந்தவர், அன்தை காலத்ததக் கடந்தவர், அவரது பதடப்பும் காலத்ததக் 

கடந்தது. 

பபச்சு மற்றும் ெிந்ததைதய இழந்து, விழிப்பு நிதலயில் லயத்துடன் இருக்கும்சபாழுது ஒருவர் 

தான் அன்பராக இருக்கும் பபற்றிதை உணர்வார்.  

ஒரு குடும்பத்தின் பண்பாட்டு நிதல. 

அவர்கள் புறப்படும்பபாது, ெமூக வாழ்வின் மற்ற பல அம்ெங்களிதடபய, நாம் லாங்பர்ன் மற்றும் 

கார்டிைர் தம்பதிகளின் பண்பாட்டின் நிதலதயப் பார்க்கிபறாம். 

எலிெசபத் அவைது பத்தாயிரம் பவுதைக் கண்டு மயங்கவில்தல, சபம்பர்லியின் அதறயின் 

பநர்த்தியாை அலங்காரங்கதளயும், பராெிங்ஸிலிருந்து மாறுபட்டு இருந்த சூழலின் 

பமன்தமதயயும் இரெிப்பதில் தன்தை இழந்தாள். 

நாம் கற்பதை செய்வதுபபால் சமாிடன் ஒரு பமாெமாை தீங்கிதழக்கும் கிராமமல்ல. 

ஸ்டீவ் ோப்ஸ்-ற்கும், பில் பகட்ஸ்-ற்கும் நல்ல நடத்ததகள் இல்தல. 

அவர்கள் யாவரும் தகாத சமாழிதயப் பயன்படுத்துகின்றைர். 

ஆைால் அவர்கள் அதைவரும் சபாிய ொததையாளர்கள். 

தீய குணம், சகட்ட எண்ணம் மற்றும் சபாறாதமயுடன் கூடிய பழிவாங்கல் ஆகியதவ அந்த 

இருண்ட சபாிய நிறுவைத்தில் இல்லாதது வியப்புக்குாியதாக உள்ளது. 

அசமாிக்கா பண்பாடு நிதறந்த பொதலயாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆைால் மற்றவர்களுக்கு 

எதிராகச் ெதி செய்வதில் தைது ெக்திதயச் செலவழிக்கும் நாடாக அது இல்தல. 

தீங்கிதழக்கும் அற்பத்தைம் அங்கு இல்தல. 

Wozniak மட்டுபம பணத்ததப் பற்றி கருதவில்தல என்றில்லாமல், ஸ்டீவ் ோப்ஸ்-ம் பணத்தால் 

தூண்டப்படவில்தல. 

பில் பகட்ஸ் அவரது செல்வத்தத நன்சகாதடயாக அளிப்பது, பணத்தத பவதலயின் 

முதன்தமயாை பநாக்கமாக ஸ்டீவ் ோப்ஸ் கருதாதது ஆகியதவ ெிறப்பாை எதிர்காலத்ததக் 

குறிக்கிறது. 

ஒரு கணவதை நாடுவதில் அதிக அளவு பணம் ஒரு சபண்ணிற்குப் பிரதாைமாக இல்லாதது ஒரு 

குறிப்பிடத்தக்க விஷயமாகும். 

மிகவும் ெிறந்த நிறுவைங்கதளவிட இருநூறு மடங்கு அதிகமாக ெந்தத மறுசமாழி அளித்ததற்காை 

ஸ்டீவ் ோப்ஸ்-ன் வலுவாை அம்ெங்கள் ( இருநூற்று ஐம்பது வாடிக்தகயாளர்களுக்கு எதிராக 

ஐம்பதாயிரம் வாடிக்தகயாளர்கள் வருதக புாிந்தது)  கீழ்க்கண்டதவகள் ஆகும். 

-    கணிைி சமன்சபாருள் மற்றும் கணிைி வன்சபாருதள ஒருங்கிதணத்தது. 

-  தயாாித்த சபாருட்கதள வாடிக்தகயாளருடன் ஒருங்கிதணத்தது.   

- பதடப்பாற்றதல சதாழில் நுட்பத்துடன் ஒருங்கிதணத்தது. 

வாழ்வின் பததவக்கு ஏற்ப உயருவதற்காக இரண்டு அதிர்வுகள் ெந்தித்து ஒருங்கிதணயும் 

இடத்தில், அைந்தம் அபாிமிதமாக சவளிப்படுகிறது. 

பில் பகட்ஸும், ஸ்டீவ் ோப்ஸும் இததபய நடத்திக் காட்டிைர். 

சபாது பவதலயில் உளவியல் ெக்திகளின் இபத ஒருங்கிதணப்பு, களத்தத விாிவதடயச் செய்து, 

அற்புதம் உடைடியாக நிகழ்வததச் ொத்தியமாக்கும். 

வரலாற்றில் இந்த தத்துவத்ததப்பற்றிய ஆராய்ச்ெி சுவாரெியமாக இருக்கும். 
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உலகத்தின் உளவியல் வரலாறு இத்ததகய நிகழ்தவ சவளிப்படுத்தும்.  

குறுகிய காலம் கலாச்ொர செயல்திறதைக் குறிக்கிறது. 

காலமும், இடமும் வாழ்வின் களங்கள் ஆகும். 

எலிெசபத்தின் வாழ்க்தக சபம்பர்லியின் இடத்தில் அற்புதத்தத எதிர்சகாண்டது. 

காலம் மற்றும் இடத்தின் வழியாக ேீவைின் இயக்கம் எை இயற்தக தத்துவாீதியாக 

வதரயறுக்கப்படுகிறது. 

லாங்பர்ன் மற்றும் சபம்பர்லிக்கு இதடயிலாை இடத்தில் எலிெசபத் நகரத் சதாடங்கியசபாழுது 

அவளுதடய அக சுபாவத்திற்குப் பலன் கிதடத்தது. 

ேடநிதல இடத்தத அவள் நிரப்பிைாள், பலதைப் சபற்றாள். 

சூட்சும இடத்தின் பயணம் இன்ைமும் மீதம் உள்ளது. 

இது ேடநிதலக் காலத்தில் பயணிக்கப்பட பவண்டியதில்தல, உயர்ந்த பாிமாணத்தின் சூட்சும 

காலத்தில் பயணிக்கப்பட பவண்டும். 

உயர்ந்த பாிமாணம் என்பது அவன் சென்ற உயர் ேீவியமாகும். 

இது அவளுள் சமௌைத்தில் அதடயப்பட்டது என்பதத நாம் நமக்பக விளக்கிக் சகாள்ளலாம். 

ஓடிப்பபாகும் நிகழ்வு எற்படுத்திய முழுதமயாை நம்பிக்தகயின் இழப்பிைால் அவளுக்கு சமௌைம் 

வந்தது. 

இது எதிர்மதறயாக சமௌைத்ததப் சபறுவது அல்லது எதிர்மதறயாை சமௌைம் அவளுள் 

வருவது.  

வாழ்க்தக அதன் ொததையின் விதிதய வலியுறுத்துகிறது என்பது நமது புாிதலுக்கு 

முக்கியமாைது- சமௌைத்தில் பவதல ொதிக்கப்படுகிறது- எவ்வாபறனும் விதிகள் 

அனுொிக்கப்படபவண்டும் என்பதால் அருள் வாழ்க்தகதய அதன் விதிகதளப் பூர்த்தி செய்ய 

வற்புறுத்துகிறது.  

அவனும் சமௌைத்திற்கு நகர்ந்தான். இது உணர்ச்ெிபூர்வமாை ெம்மதத்தின் செயலற்ற ஆழ்மை 

சமௌைத்திற்கு, செயல்படும் எண்ணத்தின் ெம்மதத்துடன் எழும் பநர்மதறயாை சமௌைமாகும். 

லாங்பர்ன் குடும்பத்தின் ொததை பல மடங்காக இருந்தது. 

1)ெமூக அவதூதற அகற்றியது 2)சபண்களுக்குத் திருமணம் நடக்க பவண்டும் என்கிற திருமதி 

சபன்ைட்டின் ஆதெ அவளுதடய அபிமாை மகளிடம் நிதறபவறியது 3)பேனுதடய தவத்திற்கு 

பமாக்ஷம் பததவப்படுகிறது, 4)திரு சபன்ைட்டின் மாியாதத நிரூபிக்கப்பட பவண்டும், 5)கதடெி 

முதறயாக விக்காதமச் ெந்திக்க எல்லா சபண்களும் ஏங்குவது.  

பததவப்பட்ட சமௌைம் திரு சபன்ைட்டின் தீர்மாைத்தாலும், பேனுதடய விடா முயற்ெியாலும் 

அளிக்கப்பட்டது. 

அயாலா’ அல்லது ‘டாக்டர் தார்ன்’-லிருந்து இது பபான்ற நிகழ்வுகதள வாெகர் நிதைவுகூர்ந்தால், 

திருமதி கார்டிைாின் சமௌைத்தத நன்கு புாிந்துசகாள்ளலாம்.  

இதன் பங்களிப்பு தைித்தன்தமயுடன் இருந்தது, நடந்பதறிய நிகழ்வுகள் இதத உறுதிப்படுத்திை. 

இக்கததயில் ொததைகள் 1) பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் வலிதம 2) லாங்பர்ைில் குடும்ப வாழ்வின் 

சுதந்திரம் 3) தாயாாின் தீவிரமாை ஆர்வம் ஆகியவற்றால் ொத்தியமாயிை. 

 

                                                                         ----------------- 
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Incomprehensible 

comprehending it, 348 

Inconceivable 

conceive it, 341 

Inconscient, 97 

awakening of, 372 

India 

her spiritual values, 77 

Indian soil 

personification of spiritual life, 276 

Indian woman 

personification of devotion, 276 

Indian women 

unconditional self giving, 180 

India's future 

propsperous, 80 

Indispensable, 517 

Individual 

at different planes, 352 

brings progress, 68 

Individuality, 223, 487 

is character of personality, 230 

psychological force of society, 148 

value of, 134 

Indulgence 

discovery of, 90, 92 

Inevitable, 517 

s not inevitable, 318 

Infatuation 

is vital, 360 

Infinite 

in finite, 94, 95 

Infinite being, 94, 95 

Infinitesimal 

is infinity, 203 

Infinity 

in finite, 169 

in life, 116, 191 

is self existent, 68 

practical concept of, 303 

Infinity-Uniqueness, 337 

Inner hostitlity, 246 

Inner -Outer 

facts about, 276 

Inner Receptivity, 435 

Inner-Outer, 382 

Insensibility, 90, 92 

in expression of, 94, 95 

Integral yoga, 238 

basic ideas of, 173 

Intellectuality, 141 

lack of receptivity of the mind, 148 

Intelligence 

types of, 314 

Intense sincerity 

opens spiritual depths, 314 

Intensity, 246 

raising it, 270, 272 

Involution, 246 

Ishwara 

opening of, 410 
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evolving, 80 

gives comfort, 219 

is power, 127 
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is national self sufficiency, 134 

Values 

aquiring it, 84 
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emergence of, 94, 95 

grades of, 84 

significance of, 134 

types of, 148 

Vedas 

unbaked jar of, 368, 425 

Victories 

effects on character, 207 

Violent or not practicable, 368 

Vital man, 402 

Waking Samadhi 

essential for Integral yoga, 176 

Waste 

in nature, 7 

Wealth 

values of, 97 

Whole 

different aspects, 54 

Will, 127 

Wonder 

aspects of, 138 

Wonders 

of the world, 145 

Work 

purpose of, 226 

Work and Regard, 298 

Wretchedness, 520 

opposite of, 520 

Yoga, 238 

as an organisation, 364 

secrets of success, 207 

 


