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Chapter 5: Elizabeth Returns Home
வீட்டிற்குத் திரும்பும் எலிசபெத்

Elizabeth and the Gardiners return to Longbourn. The trip home is spent pondering what will happen. They
reach home to find that no news has come from Mr. Bennet in London, Mrs. Bennet claims to be ill, and the
house is in disarray.
எலிசபெத்தும், கார்டினர் தம்ெதிகளும் லாங்ெர்னுக்குத் திரும்புகின்றனர். என்ன நடக்கும் என்ற
யயாசனனயில் ெயணம் பதாடர்கிறது. வீட்னடச் பசன்றனடந்த அவர்கள் லண்டனிலிருந்து எந்த
வித தகவலும் திருபென்னட்டிடமிருந்து வரவில்னல என்ெனதயும், திருமதி பென்னட் தனது உடல்
நினல சாியாக இல்னல என்று கூறுவனதயும், வீட்டின் நினலனம சீர்குனலந்துள்ளனதயும்
காண்கின்றனர்.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

"I have been thinking it over again, Elizabeth," said her uncle, as they drove from the town; "and really,
upon serious consideration, I am much more inclined than I was to judge as your eldest sister does of the
matter. It appears to me so very unlikely that any young man should form such a design against a girl who
is by no means unprotected or friendless, and who was actually staying in his colonel's family, that I am
strongly inclined to hope the best. Could he expect that her friends would not step forward? Could he expect
to be noticed again by the regiment, after such an affront to Colonel Forster? His temptation is not adequate
to the risk."
“எல்லாவற்றையும் மீண்டும் எண்ணிப் ொர்க்கும் பொழுது, தீவிரமான ய ாசறனக்குப் ெிைகு, நான்
முன்பு நினனத்தனதப்யொல் இல்லாமல், எனக்கும் உன்னுறை மூத்த சய ாதாிற ப்யொல்தான்
நிறனக் த் யதான்று ிைது. நண்ெர் ளும், ொது ாப்ெதற்கு மனிதர் ளும் இருக்கும் ஒரு
பெண்ணிைம், ர்னல் குடும்ெத்தினருைன் தங் ி ிருந்த ஒரு பெண்ணிைம் இம்மாதிாி ஒரு திட்ைம்
தீட்ை ஒரு இறைஞனால் முடி ாது என்று எனக்குத் யதான்று ிைது. அதனால் நல்லெடி ா த்தான்
முடியும் என்று நம்பு ியைன். அவளுறை நண்ெர் ள் முன்வந்து அவறனத் தடுப்ொர் ள் என அவன்
எதிர்ொர்த்திருக் மாட்ைானா? ர்னல் ொர்ஸ்ைறர எதிர்த்து இவ்வாறு நைந்து ப ாண்ைதற்கு,
மீண்டும் அவன் ெறைப்ெிாிவுக்கு வந்தால் அவறன அங்கு யசர்த்துக் ப ாள்வார் ள் என அவனால்
எதிர்ொர்க் முடியுமா? இவ்வைவு துணிச்சலான ாாி ம் பசய்வதற்கு அவனது இந்த ஆறச மட்டும்
யொதுமானதா இருக் முடி ாது" என திரு. ார்டினர் ெயணத்தின்யொது எலிசபெத்திைம்
கூைினார்.
Mr. Gardiner thinks positively. It helps find the girl.
திரு கார்டினர் நல்ல விதமாகயவ நினனக்கிறார், அது லிடியானவக் கண்டுெிடிக்க உதவுகிறது.
Jane, Mr. Gardiner and Mrs. Gardiner hope, genuinely hope.
யேன் மற்றும் திரு ார்டினர் தம்ெதி ள் நம்ெிக்ற ய ாடு இருக் ிைார் ள், உண்றம ான
நம்ெிக்ற யுடன் இருக் ிைார் ள்.
The hope, however unrealistic, on the strength of hope is realised.
நம்ெிக்ற , எவ்வைவுதான் நம்ெத்த ாததா இருப்ெினும், நம்ெிக்ற ின் வலிறம ினால்
நிறையவறு ிைது.
Elizabeth ignores the ready help from Mr. Gardiner.
திரு ார்டினாின் உைனடி உதவிற எலிசபெத் பொருட்ெடுத்துவதில்றல.
Mr. Gardiner without taking offence indicates to her that it is not fair or right to ignore his readiness.
திரு ார்டினர் அவள் கூறுவறதத் தவைா எடுத்துக்ப ாள்ைாமல், தான் உதவ முன்வருவறத அவள்
புைக் ணிப்ெது நி ா மற்ைது, தவைானது எனச் சுட்டிக் ாட்டு ிைார்.
That this hope can revive her hope shows the spark of success is not extinguished.
இந்த நம்ெிக்ற அவைது நம்ெிக்ற ற ப் புதுப்ெிப்ெது பவற்ைிக் னல் தணிக் ப்ெைவில்றல
என்ெறதக் ாட்டு ிைது.
Mr. Gardiner had hopes of Wickham marrying Lydia. The hopes come true. His attitude is positive. Hers is
negative. So, Jane’s is positive, Elizabeth’s is negative. Maybe it is to encourage Elizabeth that Mr.
Gardiner takes that attitude. Anyway it helps in the end. Mr. Gardiner exercises his mind rationally, without
emotions. So he can think clearly.
லிடி ாறவ விக் ாம் திருமணம் பசய்து ப ாள்வான் என திரு ார்டினர் நம்ெினார். நம்ெிக்ற
உண்றம ா ிைது. அவரது மனப்ொங்கு யநர்மறை ா இருக் ிைது. அவளுறை து
எதிர்மறை ானது. ஆ யவ யேனுறை து யநர்மறை ா வும், எலிசபெத்தினுறை து
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எதிர்மறை ா வும் உள்ைது. எலிசபெத்றத ஊக்குவிப்ெதற் ா வும் திரு ார்டினர் அந்த
அணுகுமுறைற யமற்ப ாண்டிருக் லாம். எப்ெடியும் அது இறுதி ில் உதவு ிைது.
உணர்ச்சிவ ப்ெைாமல் திரு ார்டினர் தன்னுறை மனறத அைியவாடு பச ல்ெடுத்து ிைார்.
அதனால் அவரால் பதைிவா ச் சிந்திக் முடியும்.
“I have been thinking it over again.”
One is able to think when not emotionally overwhelmed.
She was overwhelmed, even broke down.
He was oppressed, sad, but was not crushed.
He had, in the background the knowledge of his sister’s family culture.
To him it was not a surprise though of unpleasant taste.
The fact he was able to think distantly corroborates the discovery later.
Mr. Bennet saw the unknown in the future of his family and just gave it up.
The family is not the ultimate, the thing it stands for matters.
He had never considered what his family stood for all these days.
It was the Unknowable to him.
He rose to the occasion and the Unknowable came to him, formulated itself to his aspiration and withdrew.
Mrs. Bennet remained as silly.
Mr. Bennet could not rise to the heights of gratitude for the relief.
He made the Unknowable respond, not its value.
Had he risen to that peak of value of the unknowable that relieved him, Darcy would have reached the peak
of romance.
That might have opened the possibility of Lizzy receiving his romantic attitude.
Jane Austen, though only in one book, excelled Shakespeare at least in transforming tragedy into comedy.
To convert the negative into positive requires an Hour of God.
Pride and Prejudice brought an Hour of God to England to which the national literary talent did not rise.
Of course, earlier they had missed Shakespeare.
It was given to France to discover Shakespeare.
France could do so as she had passed through the Revolution.
England missed it as they were mature enough to miss the Revolution.
Maturity gives Stability, not a breakthrough.
Breakthrough of Maturity is one culture directly moving into another higher culture which is a near
impossibility.
Silence of Thinking
He was so steady that the news did not make him panicky.
We understand it as the strength of personality.
Character organised at the level of thought gives strength to thoughts.
An unformed person at the first touch breaks down.
Eliza boasted to Professor Higgins of her stability acquired recently.
He knew it was on the surface.
A few minutes later she was touched and she broke out into one of her hootings.
Character gets organised at various levels.
Organised at the level of clarity of thought, it learns not to crack.
Collins, unable to face his rejection, saw the edifice in his own imagination was shaken at its roots.
To prevent its fully collapsing, he precipitated his urge into action.
His proposal to Charlotte restored his original self-esteem.
When shaken, different people respond differently.
Mr. Bennet, trained to a sense of responsibility, at a moment of crisis reinforced his own traditional
conviction.
Life magnificently responded to him.
Darcy too was rudely shaken.
He tried to restore his wounded self-esteem at a higher level to which Life gave him a reward in a new
dimension.
Mrs. Bennet and Lady Catherine retained their own strengths in their own way.
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The following life-response can be explained even in terms of their own characters.
For a yogi such a crisis must lead him to discover SILENCE at the level of his thought.
Should he find it, the realisation will be monumental.
He will listen to the Silence of the world of thought.
Life responds in terms of honour, love, engagement, Silence, etc. confirming the spiritual truth in the
statement that the Unknowable formulates itself to the human inspiration.
Page 353-357 – The Life Divine
In the story, we have the commendable behavior of Bingley, Jane, Mr. Bennet, Darcy, Elizabeth, the
Gardiners, which all directly contributed to the great end.
In Chapter Two of the second Book in The Life Divine on pages 353-357 He tells us about seven or ten
poises of the Individual Soul in the process of its moving from the Silence of the Self to that of the feminine
poise of the Divine Mother in its status of Shakti. As it is a practical application I shall be
recommending, it will exhibit two characteristics.
1. Great impressive practical results in spite of the knowledge’s imperfect application to the attitudes of
characters.
2. A very precise EXACT application of the theory to its practice will result in infinite results beyond
conception as it will have comprehensive preciseness. One who has seen in the various twenty occasions in
the BOOK the twenty facets of this theory in its application to the same issue revealing EXACT
coincidences can do it successfully. Such knowledge can then write the Psychological History of the
World directly introducing Sri Aurobindo’s philosophy to the world. For instance it can have the
instantaneous power to solve any of the world’s problems. Partition can be annulled. Let me list the stages
and indicate some distant possibilities.
These pages speak of the following stages:
• Self
• Purusha
• Silence of the Self
• Its outer dynamism
• Its inner dynamism
• Play of consciousness with Being.
• Being’s consent to Nature’s action, even its passivity.
• The state of Personality – impersonality.
• To see the Being alone.
• To see the Self and its Power.
• To be able to see the Person beyond personality as well as impersonality.
• To see Ishwara through one of them.
• To see Him through both – seeing the biune status.
To discern the masculine and feminine status.
To see them as the Divine Mother and the Divine Being.
• These poises have their inner, outer versions, partial and total versions, positive and negative versions,
their silent and dynamic versions, thus extending to the whole range of human possibilities.
Let us summarily consider some statuses in the story.
a. Bingley – Silent inner negative status.
b. Jane – Silent inner positive status.
c.Mr. Bennet – Silent inner higher value of action of Will.
d. Elizabeth – Negative forgetful giving up but Silently knowing Darcy’s proposal and
presently her powerless willingness.
e. Mr. Gardiner – Silent determination to help to the extent the family will cooperate.
f. Mrs. Gardiner – Silent restraint of culture which falsely but positively supposes a closer relationship
between her niece and Darcy and at the same time silently aspiring for Pemberley for Elizabeth.
A more precise knowledge of the theory must enable us to categorise every character in this story or any
other story. E.G. Dr. Thorne too had a Silent knowledge that by its nature inwardly pressed him to benefit
his niece while his honour fought against that urge. His knowledge was great of the Will while he was
talking to Mary, the Squire, Lady Arabella, Frank, etc. Literary criticism based on such knowledge will be
5
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the last word in comprehending His philosophy as the events, though fiction will bear out our conception.
Salt Satyagraha, World War II, FDR’s action, Indian Freedom, Steve’s success are histories documented.
Our material is ample. Presently our knowledge is sketchy.
“நான் அறத மீண்டும் நிறனத்துப் ொர்த்துக் ப ாண்டிருக் ியைன்."
அதி உணர்ச்சிவ ப்ெைாமல் இருக்கும்பொழுது ஒருவரால் சிந்திக் இ லும்.
அவள் உணர்ச்சி ைால் மி வும் ஆட்ப ாள்ைப்ெட்டிருந்ததால் உறைந்து யொனாள்.
அவர் ஒடுங் ிப் யொ ிருந்தார், வருத்தமா இருந்தார், ஆனால் உறைந்து யொ வில்றல.
அவருக்கு தன்னுறை சய ாதாி ின் குடும்ெக் லாச்சாரம் மனதின் ெின்னணி ில் இருந்தது.
அது இரசிக் த்தக் தா இல்லாதிருப்ெினும், அவருக்கு அது ஆச்சாி த்றத அைிக் வில்றல.
அவருறை பதாறலயநாக்குச் சிந்தறன, ெின்னர் லிடி ா ண்டுெிடிக் ப்யொவறத
உறுதிப்ெடுத்து ிைது.
குடும்ெத்தின் எதிர் ாலத்தில் அைி ாதறதப் ொர்த்த திரு பென்னட் அனதக் ற விட்ைார்.
குடும்ெம் முடிவானதல்ல, அது குைிப்ெிடும் விஷ ம் முக் ி மானது.
தனது குடும்ெம் எறதக் குைிக் ிைது என்ெறதக் குைித்து அவர் ஒருயொதும் ருதவில்றல.
அது அவருக்கு அைி முடி ாததாகும்.
அவர் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்ைவாறு உ ர்ந்தார், ெிரம்மம் அவறர யநாக் ி வந்தது, அவரது
ஆர்வத்திற்ய ற்ெ வடிவறமத்துக் ப ாண்டு ெின்வாங் ி து. திருமதி பென்னட் அைிவற்ைவைா யவ
பதாைர்ந்து இருந்தாள்.
உதவிக்கு ஏற்ைவாறு திரு பென்னட்ைால் நன்ைி உணர்வில் உ ர முடி வில்றல.
ெிரம்மத்றத அவர் ெதிலைிக் றவத்தார், அதன் மதிப்ெிறன அல்ல.
அவருக்கு உதவி வழங் ி ெிரம்மத்தின் மதிப்ெின் உ ரத்திற்கு அவர் உ ர்ந்திருந்தால், ைார்சி
ாதலின் உச்சத்றத அறைந்திருப்ொன்.
அவனது ாதலின் மனப்ொங் ிறனப் பெறும் சாத்தி த்திறன அது எலிசபெத்திற்கு
வழங் ி ிருக்கும்.
யேன் ஆஸ்டின், அவைது ஒரு புத்த த்தில் மட்டுமா இருந்தாலும், து ரத்திறன நற ச்சுறவ ா
மாற்றுவதில் யஷக்ஸ்ெி றர விஞ்சியுள்ைாள்.
எதிர்மறைற யநர்மறை ா மாற்றுவதற்கு ஒரு இறைவன் வரும் தருணம் யதறவ.
இறைவன் வரும் தருணத்றத ‘Pride and Prejudice’ இங் ிலாந்திற்குக் ப ாண்டு வந்தது.
இதற்ய ற்ைார்யொல் நாட்டின் இலக் ி த் திைன் உ ரவில்றல.
ஆனால் இதற்கு முன்பு நாடு யஷக்ஸ்ெி றரத் தவை விட்ைது.
ெிரான்ஸ்தான் யஷக்ஸ்ெி றரக் ண்டு ெிடித்தது.
புரட்சிற க் ைந்து வந்துள்ைதால் ெிபரன்ஞ் நாட்ைால் அவ்வாறு பசய் முடிந்தது.
புரட்சிற த் தவிர்க் க் கூடி அைவிற்கு இங் ிலாந்து முதிர்ச்சி அறைந்திருந்ததால் அது அதறனத்
தவை விட்ைது.
முதிர்ச்சி உறுதி ான நிறலப்ொட்றை அைிக் ிைது, ஒரு திருப்புமுறனற அல்ல.
முதிர்ச்சி ின் திருப்புமுறன என்ெது ஒரு லாச்சாரம் யநரடி ா மற்பைாரு லாச்சாரத்திற்கு
ந ருவதாகும். இது பெரும்ொலும் சாத்தி மற்ைது.
சிந்தறன ின் பமௌனம்.
பசய்தி அவறர ெ முறுத்தாத அைவிற்கு அவர் உறுதியுைன் இருந்தார்.
ஆளுறம ின் வலிறம என இதறன நாம் புாிந்துப ாள் ியைாம்.
எண்ணத்தின் நிறல ில் குணத்றத முறைப்ெடுத்துவது எண்ணங் ளுக்கு வலிறமற அைிக் ிைது.
சாி ா உருவா ாத மனிதன் முதல் முறை ியலய உறைந்து யொ ிைான்.
சமீெத்தில் தான் பெற்ை ஸ்திரத்தன்றமற ப் ெற்ைி எலிசா யெராசிாி ர் ஹிக் ின்ஸிைம்
பெருறம ா க் கூைிக் ப ாண்ைாள்.
அது யமற்ெரப்ெில் இருக் ிைது என்ெது அவருக்குத் பதாியும்.
சில நிமிைங் ளுக்குப் ெின்னர் அவள் ொதிக் ப்ெட்டு, பெருங் குரபலடுத்து உறைந்து யொனாள்.
குணம் ெல்யவறு நிறல ைில் முறைப்ெடுத்தப்ெடு ிைது.
எண்ணத்தின் பதைிவின் நிறல ில் முறைப்ெடுத்தப்ெடும்யொது இது உறைந்து யொ ாமல்
இருப்ெதற்குக் ற்றுக் ப ாள் ிைது.
ாலின்ஸ் தான் நிரா ாிக் ப்ெட்ைறத எதிர்ப ாள்ை முடி ாமல், தனது ற்ெறன மாைிற அதன்
யவாியலய அறசக் ப்ெடுவறதக் ண்ைான்.
அது முழுறம ா நிறலகுறலந்து யொ ாமல் தடுப்ெதற்கு அவன் தன்னுறை உந்துதறல
பச ல்ெடுத்துவதில் இைங் ினான்.
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சார்பலட்டிற்கு அவன் விடுத்த திருமண யவண்டுய ாள் அவனது முந்றத சு மாி ாறதற
மீட்டுத் தந்தது.
ொதிப்ெறையும்பொழுது பவவ்யவறு மனிதர் ள் பவவ்யவறு விதமா ப் ெதிலைிப்ெர்.
பொறுப்றெ யமற்ப ாள்ைப் ெழ ி ிருக்கும் திரு பென்னட், ஒரு இக் ட்ைான தருணத்தில்
தன்னுறை சு
லாச்சார நம்ெிக்ற ற வலுப்ெடுத்திக் ப ாண்ைார்.
வாழ்க்ற ெிரம்மாண்ைமா அவருக்குப் ெதிலைித்தது.
ைார்சியும் டுறம ான ொதிப்றெ அறைந்தான்.
ொதிக் ப்ெட்ை அவனது சு மாி ாறதற ஒரு உ ர் நிறல ில் மீட்ெதற்கு அவன் மு ற்சி
பசய்தான், இதற்கு வாழ்வு அவனுக்கு ஒரு புதி ொிமாணத்தில் ஒரு ொிறச அைித்தது.
திருமதி பென்னட்டும், யலடி ாதாினும் அவர் ளுறை வலிறமற அவர் ைது வழி ில் தக்
றவத்துக் ப ாண்ைனர்.
ீழ்க் ண்ை வாழ்வின் மறுபமாழிற அவற்ைின் குணாதிச த்தின் அடிப்ெறை ில் விைக் லாம்.
ஒரு ய ா ிக்கு இத்தற
ஒரு பநருக் டி அவரது எண்ணத்தின் நிறல ில் பமௌனத்றதக் ண்ைைி
அவறர வழி நைத்த யவண்டும்.
அவர் அதறனக் ண்ைைிந்தால், அவர் பெறும் 'சித்தி' மி ப் பொி அைவில் இருக்கும்.
எண்ண உல த்தின் பமௌனத்றத அவர் பசவி மடுப்ொர்.
அைி முடி ாதது மனித ஆர்வமா உருபவடுக் ிைது என்ை கூற்ைின் ஆன்மீ உண்றமற
உறுதிப்ெடுத்தும் வற ில், மாி ாறத, அன்பு, திருமண உறுதி, பமௌனம் யொன்ைவற்ைின்
அடிப்ெறை ில் வாழ்வு ெதிலைிக் ிைது.
ெக் ம் 353, 357- ‘தி றலப் டிறவன்.’
றத ில் ெிங் ிலி, யேன், திரு பென்னட், ைார்சி, எலிசபெத், ார்டினர் தம்ெதி ள் ஆ ிய ாாின்
யொற்ைத்தக் நைத்றத யநரடி ா ச் சிைப்ொன றத ின் முடிவுக்குப் ெங் ைிக் ிைது.
‘தி றலப் டிறவன்’-ன் இரண்ைாம் புத்த த்தின் இரண்ைாம் அத்தி ா த்தில் 353-357-ெக் ங் ைில்,
தனிப்ெட்ை ஆன்மா அதன் சக்தி ின் நிறல ில், சு த்தின் பமௌனத்திலிருந்து பதய்வீ
அன்றன ின் பெண்றம ின் நிறலக்கு ந ரும் பச ல்முறை ின் ஏழு அல்லது ெத்து நிறல றைப்
ெற்ைி ெ வான் கூறு ிைார். இது ஒரு நறைமுறை ெ ன்ொடு என்ெதால், இது
ொிந்துறரக் ப்ெடு ிைது, இது இரண்டு ெண்பு றை பவைிப்ெடுத்தும்.
1. தாெத்திரங் ைின் மனப்ொன்றம ளுக்கு அைிவின் குறைொைான ெ ன்ொட்னடயும் மீைி
உ ர்ந்த சிைப்ொன நறைமுறைப் ெலன் ள்.
2.மி த் துல்லி மான சாி ான தத்துவத்தின் ஒரு ெ ன்ொட்டிறன நறைமுறைப்ெடுத்தினால் நாம்
நிறனத்துப் ொர்க் ாத அைவில் அைவற்ை ெலன் ள் ிறைக்கும், ஏபனனில் அது விாிவான
துல்லி த்றதக் ப ாண்டிருக்கும். புத்த த்தில் ெல்யவறு இருெது சந்தர்ப்ெங் ைில் இக்
ய ாட்ொட்டின் இருெது அம்சங் றை ஒயர விஷ த்திற் ான அதன் ெ ன்ொட்டில், மி ச் சாி ா
அயத நி ழ்வுப் பொருத்தம் பவைிப்ெடுவறதப் ொர்க்கும் ஒருவரால் இதறன பவற்ைி ரமா ச் பசய்
முடியும். இத்தற
ஞானம் ‘உல த்தின் உைவி ல்ாீதி ான வரலாற்ைிறன’ எழுதுவதன் மூலம்
உல த்திற்கு ஸ்ரீ அரவிந்தாின் ய ாட்ொட்டிறன யநரடி ா அைிமு ப்ெடுத்தலாம். உதாரணமா
உல த்தின் எந்தபவாரு ெிரச்சிறனற யும் தீர்க் அது உைனடி சக்திற க் ப ாண்டிருக்கும்.
இந்தி ாவின் ெிாிவிறனற ரத்து பசய் லாம். நிறல றைப் ெட்டி லிட்டு சில பதாறலதூர
சாத்தி ங் றை அைிக் ியைன்.
இந்தப் ெக் ங் ள் ீழ்க் ண்ை நிறல றைப் ெற்ைிக் கூறு ின்ைன:
• சு ம்.
• புருஷா.
• சு த்தின் பமௌனம்.
• அதன் புை ஆற்ைல்.
• அதன் அ ஆற்ைல்.
• ேீவனுைன் ேீவி த்தின் ஆட்ைம்.
• சுொவத்தின் பச லுக்கு ேீவனின் ஒப்புதல், அதன் பச லற்ைதன்றமயும்கூை.
• ஆளுறம ின் நிறல- பொதுத்தன்றம.
• ேீவறன மட்டும் ாண்ெது.
• சு த்றதயும் அதன் சக்திற யும் ாண்ெது.
• ஆளுறம மற்றும் தனித்துவமற்ைறதத் தாண்டி இருக்கும் நெறரக் ாண இ ல்வது.
• அவர் ைில் ஒருவர் மூலம் ஈஸ்வரறனக் ாண்ெது.
• இறைவறன இரண்டின் மூலமும் ாண்ெது- இரண்டும் ஒருங் ிறணந்த நிறலற க் ாண்ெது.
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ஆண்றம மற்றும் பெண்றம ின் நிறலற உணர்வது.
அவர் றை பதய்வீ அன்றன ா வும் பதய்வீ ேீவனா வும் ொர்ப்ெது.
இந்த நிறல ளுக்கு அ ம் - புைம், ெகுதி - முழுறம, யநர்மறை - எதிர்மறை, அறமதி - பச ல்ொடு
ஆ ி ெதிப்பு ள் உள்ைன, இவ்வாறு மனித சாத்தி க் கூறு ைின் முழு ொிமாணத்திற்கும்
விாிவறை ிைது.
றத ில் சில நிறல றை சுருக் மா நாம் ருதலாம்.
a.ெிங் ிலி- அறமதி ான அ எதிர்மறை ான நிறல.
b.யேன்- அறமதி ான அ யநர்மறை ான நிறல.
c.திரு. பென்னட்- விருப்புறுதி ின் பச லின்அறமதி ான அ உ ர் மதிப்பு.
d.எலிசபெத்- எதிர்மறை ான மைதிற க் ற விடுவது, ைார்சி ின் திருமண யவண்டுய ாறை
அறமதி ா த் பதாிந்துப ாண்டு, தற்பொழுறத அவைது சக்தி ற்ை விருப்ெம்.
e.திரு. ார்டினர் – குடும்ெம் ஒத்துறழக்கும் அைவிற்கு உதவ பமௌனமான தீர்மானம்.
f.திருமதி ார்டினர்- தன்னுறை மரும ளுக்கும் ைார்சிக்கும் பநருக் மான உைறவ , பொய் ா
ஆனால் யநர்மறை ா க் ருதும் லாச்சாரத்தின் அறமதி ான ட்டுப்ொடு, அயத சம த்தில்
எலிசபெத்திற்குப் பெம்ெர்லி ிறைக் யவண்டும் என்று அறமதி ா ஆர்வப்ெடுவது.
ய ாட்ொட்டின் மி த் துல்லி மான அைிவு இக் றத ின் ஒவ்பவாரு தாொத்திரத்றதயும் அல்லது
எந்த ஒரு றத ின் தாொத்திரத்றதயும் வற ப்ெடுத்த நமக்கு உதவ யவண்டும். (உ-ம் ) ைாக்ைர்
தார்ன்-க்கும் ஒரு அறமதி ான அைிவு இருந்தது, அது அதன் சுொவப்ெடி அவரது மரும ளுக்குப்
ெலன் ிறைக் ச் பசய் அவறர அ ாீதி ா வற்புறுத்தி து, ஆனால் அவரது ப ௌரவம் அறதத்
தடுத்தது. யமாி, ஸ்ப ா ர், யலடி அரபெல்லா, ெிராங்க் யொன்ைவர் ைிைம் அவர் யெசிக்
ப ாண்டிருந்தபொழுது உ ிறலப்ெற்ைி அவரது அைிவு சிைப்ொனதா இருந்தது. அத்தற
அைிறவ அடிப்ெறை ா க் ப ாண்ை இலக் ி விமாிசனம் ெ வானது தத்துவத்றதப் புாிந்து
ப ாள்வதற் ான இறுதி வார்த்றத ா இருக்கும். ஏபனனில், நி ழ்வு ள் ற்ெறன ா
இருந்தாலும் நமது ருத்றத ஆதாிப்ெறவ ா இருக்கும். உப்புச் சத்தி ா ிர ம், இரண்ைாம் உல ப்
யொர், ரூஸ்பவல்ட்டின் பச ல், இந்தி சுதந்திரம், ஸ்டீவ் ோப்ஸின் பவற்ைி ஆ ி றவ
ஆவணப்ெடுத்தப்ெட்ை வரலாறு ள்.
நம்மிைம் அதி அைவிலான விஷ ங் ள் உள்ைன. நமது தற்பொழுறத அைிவு முழுறம ானதா
இல்றல.
Organisation of Society
சமூ த்தின் அறமப்பு.
9. “Upon serious consideration.”
The uncle expressed a considered opinion, though not mature and informed which came true by another
route of life.
One in forty has all the possibilities of life that matter to him and, if he chooses to know, knows
enough of life, if not all.
Children from families of good standing have the same knowledge before they are twenty, sometimes even
fifteen or sixteen.
It won’t take a day or two for anyone at any age to review the major events of his life for the purposes of
extracting its wisdom.
It is a known phenomenon of memory in such life that they all come to his surface.
The issue before me is ONE, but can be stated in innumerable ways:
The central thought for me to frame a perceptive view that can be the educational system that can
take humanity two hundred years ahead.
If the formal version can advance two hundred years, an informal psychological capsule can do so by two
thousand years. [Every social institution of the past from private Limited company down to the Arabic
numerals tells a similar story.]
I see and intensely FEEL now that the atmosphere They have brought down since their birth, particularly
since 1956 act in the universe as great social institutions – property, language, Money, state, Law – did in
the past.
The role cell phone is playing now in changing social attitudes is seen by most ordinary citizens.
Is it not obvious that the technological social attitude of USA enables that immature population to flood the
world with innovations?
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The theory of newly fashioning psychological tools of a society may be one, but comprehensive, but out of
it issues a few hundred such tools, personal and impersonal. Mother gave us a capacity NOT to believe
karma. It is something small, a negative one. Compare devotees’ lives with others of their family from this
point of view.
Education
Imagine two families with and without education (or Money) over two generations. It appears to be all.
The tool I speak of includes ALL the new tools created by this attitude.
I would say USA did it over three hundred years with respect to a few primary or primitive tools – freedom,
self-reliance, equality. Mother has demonstrated it in Ashram and Auroville. It was given as knowledge,
not yet fashioned into a TOOL such as manners or personality.
These are all psychological ideals for social development. HE confined Himself to bring down Truth on the
world.
Going from below as Kurien or Green Revolution is arduous. Sri Aurobindo wants us to build discipline
and create honour. Coming from above as ‘VISA’ the world readily accepts, VISA is from above in the
plane below. What is really from above is yet to be seen in life. The Power of the French Revolution on
Meryton can be said to be an influence from above. Britain was compelled to yield freedom for all her
colonies by the power of USA whose support was needed by the Allies in the war. Freedom established in
one part of the world, by its inherent weight, tends to spread all over the world when the right
occasion presents.
Birth of Mind in Europe, represented by Hamlet’s delay, is the clearest example of higher forces descending
on earth.
Gorbachev is a great personality as he responded from below to the Freedom descending on the world.
In asking the Indian Farmer to be self-sufficient, C.Subramaniam was unconsciously giving a call for the
growth of Individuality.
Abolition of nuclear weapons in great number is the response of the ABOVE to the readiness of
Organisational ‘Individuality’ from below.
Education can be an invasion of the Infinite.
Value of Caste
Man moving to better societies or visiting lower societies at once is able to see the vast concrete support
given by the social consciousness. One sees it between town and village, family and hostel, his own town
and the metropolises. Going to countries like America the difference is marked and the support substantial.
In all these one sees the social support in terms of psychological attitudes. Mother saw the superiority of
the Ashram photographers over the very best in the world. A sadahak saw the superiority of Ashram
nurses over American nurses; An European said after reading The Life Divine here daily he was unable to
touch it in his own home. This is the support of consciousness. Society offers socially organised
consciousness support. Family offers psychologically organised conscious values of affection as an inner
motive that will support forever. Education organises the mental values by enriching the knowledge of the
Mind to act through family values and social manners. We see Man’s efficiency, capacity, goodness,
reliability are very fully influenced by the basic knowledge he has acquired. It is most significant that
these values are enshrined in the castes. It is the positive role of caste. Essentially that is the role of
culture. National honour, racial values, religious significances, Spiritual essences, the richness of the soil of
a locality, community’s special aspects are all retained in Man in the subconscious sensitivities. We see
how well, how thoroughly these values are organised enshrined, cherished and prolonged by one’s
heredity. The physical is markedly STUPID, but that stupidity is very slow in learning. It does not learn the
ideas or emotions or even sensations. It learns the facts, attitudes and motives enshrined in these
sensitivities.
Mr. Bennet could not mentally conceive that another, even if it is a brother-in-law should pay for his
daughter’s wedding. So powerful was it that the brother-in-law was relieved of that duty. That one’s blood
should be pure in the purest sense of the word is a living ideal every Man silently lives for.
“தீவிரமான ய ாசறனக்குப் ெிைகு."
அவைது மாமா தீவிர ஆயலாசறனக்குப் ெிைகு ஒரு அெிப்ெிரா த்றத பவைிப்ெடுத்தினார். அது
முதிர்ச்சிய ாடும், அைிவுபூர்வமா வும் இல்லாவிட்ைாலும், வாழ்வின் யவபைாரு வழி ா அது
உண்றம ா ிற்று.
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நாற்ெது வ தில் ஒருவருக்கு அவருக்கு முக் ி மான வாழ்க்ற ின் அறனத்து சாத்தி ங் ளும்
இருக்கும். அவர் பதாிந்துப ாள்ை விரும்ெினால் அறனத்றதயும் இல்றல என்ைாலும், யொதுமான
அைவிற்குத் பதாிந்துப ாள்ைலாம்.
நல்ல ெண்புள்ை குடும்ெத்துக் குழந்றத ள் இந்த அைிறவ இருெது வ துக்கு முன்யெ பெற்ைிருப்ெர்,
சிலர் ெதிறனந்து அல்லது ெதினாறு வ தியலய பெறுவர்.
ஒருவரது வாழ்வின் முக் ி நி ழ்வு றை, அதன் ஞானத்றதப் ெிாித்பதடுக்கும் யநாக் ங் ளுக் ா ப்
ொிசீலிப்ெதற்கு எந்த வ திலும் ஒாிரண்டு நாட் ளுக்கு யமல் யதறவப்ெைாது.
இத்தற
வாழ்வில் ஞாெ த்தில் இருக்கும் பதாிந்த ஒரு நி ழ்ச்சி அவரது யமல் மனதில் எழும்.
நம் முன் இருக்கும் ெிரச்சிறன ஒன்றுதான், ஆனால் அறத எண்ணற்ை வழி ைில் கூைலாம்.
மனித குலத்றத இருநூறு வருைங் றைத் தாண்டி எடுத்துச் பசல்லும் ல்வி அறமப்றெ ஒரு
உணரும் ொர்றவ ில் உருவாக்குவதற் ான எனது றம சிந்தறன.
முறை ான ெதிப்பு இருநூறு வருைங் றை முன்யனாக் ி எடுத்துச் பசல்ல முடியும் என்ைால், ஒரு
முறைசாரா உைவி ல் ெதிப்பு இரண்ைா ிரம் வருைங் னள முன்யனாக் ி எடுத்துச்
பசல்லும்.[தனி ார் நிறுவனம் முதல் அரபு எண் ள்வறர ைந்த ாலத்தின் ஒவ்பவாரு சமூ
நிறுவனமும் இயத யொன்ை றதற க் கூறு ின்ைன.]
அன்றனயும் ெ வானும் அவர் ள் அவதாித்ததிலிருந்து, குைிப்ொ 1956-ஆம் ஆண்டு முதல்
ப ாண்டுவந்துள்ை சூழல், ெிரெஞ்சத்தில் பசாத்து, பமாழி, ெணம், அரசாங் ம், சட்ைம் ஆ ி
உ ர்ந்த சமூ அறமப்பு ைா பச ல்ெட்டு வந்துள்ைன என்ெறதக் ாண் ியறாம், உணர் ியறாம்.
சமூ மனப்ொன்றம றை மாற்றுவதில் இன்று ற ப்யெசி வ ிக்கும் ெங்கு பெரும்ொலான சாதாரண
குடிமக் ைால் ாணப்ெடு ிைது.
அபமாிக் ாவின் பதாழில் நுட்ெ சமூ அணுகுமுறை, அந்த முதிர்ச்சி அறை ாத மக் ள் பெரும்
அைவில் ண்டுெிடிப்பு றை உலகுக்கு அைித்துள்ைனர் என்ெது பவைிப்ெறை ா த்
பதாி வில்றல ா?
ஒரு சமூ த்தின் புதிதா வடிவறமக் ப்ெடும் ருவி ைின் ய ாட்ொடு ஒன்ைா இருக் லாம், ஆனால்
அது விாிவானதா இருக்கும். அதிலிருந்து தனிப்ெட்ை மற்றும் பொதுவானதான சில நூறு இது
யொன்ை ருவி ள் எழு ின்ைன. ர்மத்றத நம்ெ யவண்ைாம் என் ிை திைறன அன்றன நமக்கு
அைித்துள்ைார். இது எதிர்மறை ான சிைி ஒன்ைாகும். இக் ண்யணாட்ைத்தில் அன்ெர் ைின்
வாழ்க்ற ற அவர் ைது குடும்ெத்து மற்ை அங் த்தினர் ளுைன் ஒப்ெிட்டுப் ொர்க் லாம்.
ல்வி
இரண்டு தறலமுறை ளுக்கு யமலா
ல்வி அல்லது ெணம் இருக்கும் குடும்ெம் மற்றும் இல்லாத
குடும்ெம் என இரண்டு குடும்ெங்கனளக் ற்ெறன பசய்து ொர்க் லாம். இது எல்லாமா த்
யதான்று ிைது.
இங்கு நான் குைிப்ெிடும் ருவி, இந்த மனப்ொங் ினால் உருவாக் ப்ெட்ை அறனத்து புதி
ருவி றையும் உள்ைைக் ி தாகும்.
சுதந்திரம், தன்னம்ெிக்ற , சமத்துவம் யொன்ை சில அடிப்ெறை ான அல்லது ெனைறம ான
ருவி றைப் பொறுத்தவறர அபமாிக் ா முன்னூறு வருைங் ைா இதறனச் பசய்துள்ைது.
ஆசிரமத்திலும், ஆயராவில்லிலும் அன்றன இதறனச் பசய்து ாட்டியுள்ைார். இது நைத்றத
அல்லது ஆளுறம யொன்ற ஒரு ருவி ா இன்னமும் வடிவறமக் ப்ெடவில்னல, ஆனால் அைிவா
வழங் ப்ெட்ைது.
இறவ ாவும் சமூ வைர்ச்சிக் ான உைவி ல்ாீதி ான இலட்சி ங் ள் ஆகும். சத்தி த்றத
உலகுக்குக் ப ாண்டுவர ெ வான் தன்றனய தனிறமப்ெடுத்திக் ப ாண்ைார்.
வர் ீஸ் குாி ன் அல்லது ெசுறமப் புரட்சிற ப் யொல் ீழிருந்து பசல்வது டினமானது. நாம்
ஒழுக் த்றதக் ட்ைறமத்து மாி ாறதற உருவாக் யவண்டும் என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர்
விரும்பு ிைார். ‘VISA’ யொன்று யமலிருந்து வருவறத உல ம் உைனடி ா ஏற்றுக்ப ாள் ிைது.
‘VISA’ ீழிருக்கும் நிறல ில் யமலிருந்து வருவதாகும். உண்றம ில் யமலிருந்து வருவது வாழ்வில்
இன்னமும் ொர்க் ப்ெைவில்றல. பமாிைன் மீதான ெிபரஞ்சுப் புரட்சி ின் சக்தி யமலிருந்து எழுந்த
தாக் ம் எனலாம். உல ப்யொாில் யநச நாடு ளுக்கு அபமாிக் ாவின் ஆதரவு யதறவப்ெட்ைதால்,
அதன் சக்தி ால் தனது அறனத்து ாலனி ளுக்கும் சுதந்திரம் வழங் ெிாிட்ைன்
வற்புறுத்தப்ெட்ைது. உல ின் ஒரு ெகுதி ில் உருவான சுதந்திரம், அதன் உள்ைார்ந்த
வலிறம ினால், சாி ான சந்தர்ப்ெம் எழும்பொழுது உல ம் முழுவதற்கும் ெரவு ிைது.
ஹாம்பலட்டின் தாமதத்தால் சுட்டிக் ாட்ைப்ெட்ை ஐயராப்ொவில் மனதின் ெிைப்பு உ ர் சக்தி ள்
பூமி ில் இைங்குவதன் பதைிவான உதாரணம் ஆகும்.
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உல த்தின் மீது இைங் ி சுதந்திரத்திற்கு ீழிருந்து ெதிலைித்ததால் ய ார்ெயசவ் பொி ஆளுறம
ெறைத்தவர் ஆவார்.
இந்தி விவசா ிற தன்னிறைவு பெறுமாறு யவண்டி சி.சுப்ரமணி ம், அவறர அைி ாமயலய
தனித்துவம் வைருவதற்கு அறழப்பு விடுத்தார்.
அணு ஆயுதங் றைப் பெரும் அைவில் ஒழிப்ெது, ீழிருக்கும் அறமப்புாீதி ான ‘தனித்துவத்தின்’
த ார் நிறலக்கு யமலிருந்து ிறைத்த ெதிலாகும்.
ல்வி அனந்தத்தின் ஒரு ெறைப டுப்ொ இருக் லாம்.
ோதி ின் மதிப்பு
உ ர்ந்த சமூ ங் ளுக்கு ந ரும்யொயதா அல்லது ீழ்நிறல சமூ ங் ளுக்குச் பசல்லும்யொயதா
மனிதன் உைனடி ா சமூ ேீவி த்தால் வழங் ப்ெடும் ெரந்த உறுதி ான ஆதரறவப் ொர்க்
முடி ிைது. இதறன ஒருவர் ந ரத்திற்கும் ிராமத்திற்கும் இறைய யும், குடும்ெத்திற்கும் தங்கும்
விடுதிக்கும் இறைய யும், பசாந்த ஊருக்கும் பெருந ரங் ளுக்கும் இறைய யும் ாண் ிைார்.
அபமாிக் ா யொன்ை நாடு ளுக்குச் பசல்லும்யொது, வித்தி ாசம் குைிப்ெிைத்தக் அைவிலும்,
ஆதரவு பெரும் அைவிலும் இருப்ெறதக் ாண முடி ிைது. இறவ ாவற்ைிலும் ஒருவர்
உைவி ல்ாீதி ான அணுகுமுறை ைில் சமூ ஆதரறவக் ாண் ிைார். உல த்தின் மி ச் சிைந்த
புற ப்ெைக் றலஞர் றைவிை ஆசிரமத்றதச் யசர்ந்த புற ப்ெைக் றலஞர் ள் சிைந்தவர் ைா
இருப்ெறத அன்றன ண்ைார். அபமாிக் பசவிலி ர் றைவிை ஆசிரமத்து பசவிலி ர் ள்
சிைந்தவர் ைா இருப்ெறத ஒரு சாத ர் ண்ைார். இங்கு தினமும் ‘தி றலப் டிறவன்’-ஐப் ெடித்த
ஒரு ஐயராப்ெி ர் தனது பசாந்த வீட்டில் அறதத் பதாைக்கூை முடி வில்றல என்று கூைினார்.
இதுதான் ேீவி த்தின் ஆதரவாகும்.
சமூ ாீதி ா முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை ேீவி த்தின் ஆதரறவ சமூ ம் அைிக் ிைது. மன அைவில்
முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை தன்னுணர்யவாடு கூடி ொசத்தின் ெண்பு றை என்றும் ஆதரவைிக்கும் அ
யநாக் மா குடும்ெம் வழங்கு ிைது. குடும்ெப் ெண்பு ள் மற்றும் சமூ நைத்றத ள் மூலம் பச ல்ெை
மனதின் அைிறவ வைப்ெடுத்துவதன் மூலம் ல்வி, மனதின் ெண்பு றை முறைப்ெடுத்து ிைது.
மனிதனது திைறம, ஆற்ைல், நற்குணம், நம்ெ த்தன்றம ஆ ி றவ அவன் பெற்றுள்ை அடிப்ெறை
அைிவால் முழுறம ா ப் ெ னறைவறத நாம் ாண் ியைாம். இந்தப் ெண்பு ள் சாதி ில்
பொதிந்துள்ைது மி வும் குைிப்ெிைத்தக் தாகும். இது சாதி ின் யநர்மறை ான ெங்கு.
அடிப்ெறை ில் அதுயவ லாச்சாரத்தின் ெங்கு.
நாட்டின் ப ௌரவம், இனப் ெண்பு ள், மத முக் ி த்துவங் ள், ஆன்மீ சாராம்சங் ள், ஒரு
இைத்தின் மண்ணின் வைம், சமுதா த்தின் சிைப்பு அம்சங் ள் ஆ ி றவ மனிதனது ஆழ்மன
நுண்ணுணர்வு ைில் தங் ி உள்ைன. ஒருவாின் ெரம்ெறர ால் இந்தப் ெண்பு ள் எவ்வைவு
சிைப்ொ ஒழுங் றமக் ப்ெட்டுள்ைன, மதிக் ப்ெட்டுள்ைன, யொற்ைப்ெட்டுள்ைன, மற்றும்
நீட்டிக் ப்ெட்டுள்ைன என்ெறத நாம் ாண் ியைாம். ேைம் மி வும் முட்ைாள்தனமா உள்ைது,
ஆனால் அந்த முட்ைாள்தனம் மி வும் பமதுவா க் ற்றுக்ப ாள் ிைது. ருத்து றைய ா,
உணர்வு றைய ா அல்லது உணர்ச்சி றைய ாகூை இது ற்றுக்ப ாள்வதில்றல. இந்த
உணர்திைன் ைில் பொதிந்துள்ை உண்றம ள், அணுகுமுறை ள் மற்றும் யநாக் ங் றை இது
ற்றுக்ப ாள் ிைது.
யவறு எவரும், தனது றமத்துனர் கூை தன்னுறை ம ைின் திருமணத்திற் ா ப் ெணம்
ப ாடுப்ெறத அவரால் மனதாலும் நிறனத்துப் ொர்க் முடி வில்றல. அது அவ்வைவு வலிறம ா
இருந்ததினால் அவருறை றமத்துனரும் அக் ைறம ிலிருந்து விடுவிக் ப்ெட்ைார். ஒருவரது
இரத்தம் தூய்றம ிலும் தூய்றம ானதா இருக் யவண்டும் என்ெதுதான் ஒவ்பவாரு மனிதனும்
விரும்பும் வாழ்வின் ஒரு இலட்சி மாகும்.
10. “I am much more inclined than I was.”
A work is successfully completed or not is shown by the attitude of those involved.
Society exists at many levels. Man fits into it at various points.
The achievement of a work directly depends on 1) Man’s attitude, 2) His position in the society, 3) The
position of the society as a whole. Wisdom is the precision to know the various combinations and if
possible, the outcome. A wise man can certainly be capable of explaining after the event exactly as to how
it happened. Presence of prevision can do so at the beginning of the event. This knowledge comes from the
understanding of the social composition. The forces that have acted favourably and the absence of negative
forces:Wickham’s wish to enter Pemberley at least in the fringes.
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Darcy’s desire to serve Elizabeth to win her goodwill as an expression of the atmosphere of the French
Revolution.
Lizzy’s mentally giving up Wickham and shifting to Darcy.
Mr. Bennet’s taking up the responsibility.
Jane’s withdrawing from Bingley.
Bingley’s silent longing for Jane.
Mrs. Bennet’s wish that Lydia should marry first.
Caroline’s exhausting her feeble resistance.
Lady Catherine’s giving strength to Lizzy by offering her an opportunity to discover her potentials.
Mr. Gardiner’s readiness to foot the bill.
Darcy’s finding Mr. Gardiner capable and willing to pay.
Charlotte’s wish for Darcy to marry Lizzy.
Absence of marked ill will in the village for the ruin of Longbourn.
Mrs. Gardiner’s cultural restraint.
To know what forces positively contributed and what other forces negatively contributed to the survival,
growth, development, evolution, formation of energies, creation of forces, organisations of power,
production of results, when the horizontal expansion begins, how the vertical growth starts, the rules of
secondary formation, capacity to act across fixed lines are helpful.
Mr. Gardiner did not think that Wickham would flout the colonel’s authority. It is true he had not flouted
the authority. Only that the authority he had recognized was that of Pemberley. The spirit of the story is
Pemberley was coming down to Longbourn. Wickham’s ambition about Pemberley was met at this
Longbourn’s end. Mr. Gardiner’s words echo that social ‘truth’.
It was not Wavell or even Cripps, a known friend of India who could transfer power to India. It was
Mountbatten. It was India that saved England in the war. The nation might have forgotten it. The Queen
responded when the country at large failed. It is true Mountbatten directly represented the Royalty.
The advent of internet makes us see trillions of dollars. It is rarely realized that this Money was there in the
society as an invisible asset. Internet brought it out. Internet may not be able to bring it out, had it not been
there. Sri Aurobindo speaks of spiritual evolution. It is intangible or even evanescent. Social evolution is
much more tangible. Only Money has surfaced. Still its significance is missed. Society has accumulated
energy, power, force, skills, aptitudes, attitudes, Organisation enough to raise it to a level to which she
would reach hundred or two hundred years later. A full knowledge, appreciation, policy to release it,
strategy to avail of it meaningfully is necessary to benefit by that. An average child not put to school loses
ALL these vast benefits of education that schools can give. An above average child put to school equally
loses not from the school but from the wider society. Even a society that avails of such powers needs a
great knowledge that is comprehensive and precise to be fully aware of it and creatively avail of it. It is a
philosophical truth that will be better understood at the spiritual level. Education can make it available at
the level of the social Man for his full consumption.
Society is organised to achieve its goal.
The energy for achievement comes from news of members.
News has character.
Factual, interesting, inspiring, motivational are some types.
Each piece of news releases its own type of energy.
Energy spreads and peters out at the ends.
Energy can energise itself to increase while moving.
At times of revolution energy that spreads can have many functions:It can infuriate some.
It can help organise others.
It can take on moral or evolutionary power.
There are energies that can act as powers or forces.
Revolutions are periods of great powers of destruction.
Revolutions are times when each movement is a total risk.
It is the risk that makes the movement a Revolution.
Meryton is negative in thought but not organised for negative destruction.
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Apart from all other aspects of human nature with respect to Lydia’s elopement, Meryton is ‘wise’
enough to know any other girl could have done as Lydia and that girl might be in their house. Such a
subconscious ‘wisdom’ prevented them from being actively negative.
The village might know ‘all’ the carriers of such news among its population as well as its maids and
servants. Facebook has been expanding the ‘locality’ to wider levels and is trying to reach the boundaries of
humanity. The widest comprehension of a situation gives silence.
Lovers’ meeting putting one in love to sleep is referred to by Mother.
Love is pleasant knowledge that tends to infinite dimensions by virtue of its being love, though it is only
human love.
“நான் முன்பு நினனத்தது யொலல்லாமல், இப்பொழுது உன் சயகாதாினயப்யொல் நினனக்கத்
யதான்றுகிறது.”
ஒரு யவனல பவற்றிகரமாக நினறயவற்றப்ெடுகிறதா இல்னலயா என்ெது சம்ெந்தப்ெட்டவர்களின்
மனப்ொன்னமயினால் பவளிப்ெடுகிறது.
சமூகம் ெல நினலகளில் உள்ளது. ெல்யவறு இடங்களில் மனிதன் அதனுள் பொருந்துகிறான்.
ஒரு யவனலனயச் சாதிப்ெது யநரடியாக 1) மனிதனின் அணுகுமுனற, 2) சமூகத்தில் அவனது நினல,
3) ஒட்டுபமாத்த சமூகத்தின் நினல ஆகியவற்னறப் பொறுத்தது. ஞானம் என்ெது ெல்யவறு
யசர்க்னககனளயும் மற்றும் முடிந்தால் வினளவினனயும் அறிந்துபகாள்வதற்கான துல்லியம் ஆகும்.
ஒரு புத்திசாலியான மனிதனால் நிச்சயமாக ஒரு நிகழ்விற்குப் ெிறகு அது எவ்வாறு நடந்தது
என்ெனத மிகச் சாியாக விளக்க முடியும். முன் கூட்டியய ொர்க்க முடியும் எனில் நிகழ்வுக்கு முன்யெ
அனத விளக்க முடியும். இந்த அறிவு சமூக அனமப்னெப் புாிந்துபகாள்வதிலிருந்து வருகிறது.
சாதகமாகச் பசயல்ெட்ட சக்திகள் மற்றும் எதிர்மனற சக்திகள் இல்லாதது.
பெம்ெர்லியில் குனறந்தெட்சம் எங்யகா ஒரு மூனலயிலாவது நுனையும் ஆனச விக்காமிற்கு
இருப்ெது.
ெிபரஞ்சுப் புரட்சியின் சூைலின் ஒரு பவளிப்ொடாக எலிசபெத்தின் நல்பலண்ணத்னதப்
பெறுவதற்காக அவளுக்கு டார்சி உதவுவது.
விக்கானம மனதளவில் னகவிட்டு விட்டு டார்சினய யநாக்கி எலிசபெத் பசல்வது.
திரு பென்னட் பொறுப்னெ யமற்பகாள்வது.
ெிங்கிலியிடமிருந்து யேன் விலகுவது.
யேனுக்காக ெிங்கிலி பமௌனமாக ஏங்குவது.
லிடியா முதலில் திருமணம் பசய்துபகாள்ள யவண்டும் என்ற திருமதி பென்னட்டின் விருப்ெம்.
தன்னுனடய வலுவற்ற எதிர்ப்னெக் காரலின் தீர்ப்ெது.
எலிசபெத் தனது சாத்தியக் கூற்றுகனளக் கண்டறிவதற்காக யலடி காதாின் அவளுக்கு வாய்ப்ெினன
அளிப்ெதன் மூலம் அவளுக்கு ெலம் அளிப்ெது.
ெணத்னத அளிக்க திரு கார்டினர் தயாராக இருப்ெது.
ெணத்னதச் பசலுத்த திரு கார்டினரால் இயலும், தயாராகவும் உள்ளார் என்ெனத டார்சி காண்ெது.
டார்சி எலிசபெத்னத திருமணம் பசய்துபகாள்ள யவண்டும் என்று சார்பலட் விரும்புவது.
லாங்ெர்ன் அைிய யவண்டும் என்ற பகட்ட எண்ணம் கிராமத்தில் குறிப்ெிடத்தக்கவனகயில்
இல்லாதது.
திருமதி கார்டினாின் கலாச்சாராீதியான கட்டுப்ொடு.
உயிர்வாழ்தல், வளர்ச்சி, ொிணாமம், சக்திகளின் உருவாக்கம், ஆற்றல்களின் உருவாக்கம், அதிகார
அனமப்புகள், முடிவுகள் உருவாவது, ஒயர நினலயிலான விாிவாக்கம் பதாடருவது, எவ்வாறு
ெலநினல வளர்ச்சி பதாடங்குகிறது, இரண்டாம் நினல உருவாக்க விதிகள், குறிப்ெிட்ட வைிகளில்
பசயல்ெடும் ஆற்றல் ஆகியவற்றிற்கு எந்த சக்திகள் யநர்மனறயாக ெங்களித்தன, எனவ
எதிர்மனறயாக ெங்களித்தன என்ெனத அறிந்துபகாள்ள உதவும்.
கர்னலின் அதிகாரத்னத விக்காம் மீறுவான் என்று திரு கார்டினர் நினனக்கவில்னல. அவன்
மீறவில்னல என்ெது உண்னம. அவன் அங்கீகாித்த அதிகாரம் பெம்ெர்லியினுனடயயதயாகும்.
பெம்ெர்லி லாங்ெர்னுக்கு வருகிறது என்ெதுதான் கனதயின் முக்கியத்துவம் ஆகும். பெம்ெர்லிக்கான
விக்காமின் யெரவா லாங்ெர்னில் நினறயவறியது. அந்த சமூகாீதியான உண்னமனய
திரு கார்டினாின் வார்த்னதகள் எதிபராலிக்கின்றன.
Wavel–ஓ அல்லது இந்தியாவின் ஒரு நண்ெராகக் கருதப்ெட்ட கிாிப்ய ாகூட இந்தியாவிற்கு
சுதந்திரம் அளிக்கவில்னல. அனதச் பசய்தது பமௌன்ட்ொட்டயனயாகும். இந்தியாயவ யொாில்
இங்கிலாந்னதக் காப்ொற்றியது. நாடு இனத மறந்திருக்கலாம். நாடு பெருமளவில் யதால்வி
அனடந்தபொழுது ராணி ெதிலளித்தார். பமௌன்ட்ொட்டன் அரச குடும்ெத்னத யநரடியாகப்
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ெிரதிெலித்தார். இனணயதளத்தின் வருனக யகாடிக்கணக்கான அளவு ெணத்னதக் காண
னவக்கிறது. இது சமூகத்தில் கண்ணுக்குத் பதாியாத ஒரு பசாத்தாக இருந்து வந்துள்ளது என்ெது
அாிதாகயவ உணரப்ெட்டது. இனணயதளம் இதனன பவளிக்பகாண்டு வந்தது. இந்தப் ெணம்
சமூகத்தில் இல்லாதிருந்தால் இனணயதளத்தால் அனத பவளிக்பகாண்டு வந்திருக்க
முடிந்திருக்காது. ஆன்மீகப் ொிணாமத்னதப் ெற்றி ஸ்ரீ அரவிந்தர் யெசுகிறார். இது கண்ணுக்குப்
புலப்ெடாதது, நினலயற்றதும்கூட. சமூகப் ொிணாமம் யமலும் உறுதியானது. ெணம் மட்டுயம பவளி
வந்துள்ளது. இன்னமும் அதன் முக்கியத்துவம் உணரப்ெடவில்னல. சமூகம் நூறு அல்லது இருநூறு
ஆண்டுகளுக்குப் ெிறகு உயரக்கூடிய நினலனய இப்பொழுயத அனடவதற்குத் யதனவயான ஆற்றல்,
சக்தி, அதிகாரம், திறன்கள், திறனமகள், மயனாொவங்கள், அனமப்பு ஆகியவற்னறப் பெற்றுள்ளது.
முழுனமயான ஒரு அறிவு, புாிதல், அனத பவளியிடுவதற்கான பகாள்னக, அனத அர்த்தமுள்ள
வனகயில் பெறுவதற்கான உொயம் ஆகியனவ இதன் மூலம் ெயனனடவதற்குத் யதனவ.
ெள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்ெப்ெடாத ஒரு சராசாி குைந்னத, ெள்ளிகளால் வைங்கக்கூடிய கல்வியின்
இந்த ெரந்த நன்னமகனள இைக்கிறது. சராசாிக்கும் யமலான ஒரு குைந்னத ெள்ளிக்கு
அனுப்ெப்ெட்டால் அக்குைந்னத ெள்ளியிலிருந்து அல்லாமல் அகண்ட சமூகத்திலிருந்து ெரந்த
நன்னமகனள அயத யொல இைக்கிறது. அத்தனகய சக்திகனளப் பெறும் ஒரு சமூகத்திற்குக்கூட
அனதப்ெற்றி முழுனமயாக அறிந்துபகாள்ளவும், ஆக்கபூர்வமாக அனதப் பெறவும் விாிவான மற்றும்
துல்லியமான ஒரு சிறந்த அறிவு யதனவ. ஆன்மீக நினலயில் யமலும் சிறப்ொகப்
புாிந்துபகாள்ளப்ெடும் உளவியல்ாீதியான உண்னமயாகும் இது. கல்வி சமூகாீதியான மனிதனின்
நினலயில் அவனது முழு ெயன்ொட்டிற்கு அனதக் கினடக்கச் பசய்யலாம்.
சமூகம் அதன் இலக்னக அனடய முனறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.
சாதனனக்குாிய சக்தி உறுப்ெினர்களின் பசய்திகளிலிருந்து வருகிறது.
பசய்திகளுக்குக் குணம் உண்டு.
உண்னம, சுவாரசியம், தூண்டுவது, ஊக்கம் ஆகியனவ பசய்திகளில் சில வனககளாகும்.
ஒவ்பவாரு பசய்தியும் அதன் சுய சக்தினய விடுவிக்கிறது.
சக்தி ெரவி முடிவில் பவளியயறுகிறது.
சக்தி நகரும்பொழுது தனக்யக சக்தி அளித்துக்பகாண்டு அதிகாிக்கிறது.
புரட்சிக் காலங்களில் ெரவும் சக்தி ெல்யவறு பசயல்ொடுகனளக் பகாண்டிருக்கலாம்:சிலனர அது யகாெப்ெடுத்தலாம்.
மற்றவர்கனள இது முனறப்ெடுத்தலாம்.
தார்மீக அல்லது ொிணாம சக்தினய இது யமற்பகாள்ளலாம்.
அதிகாரங்கள் அல்லது சக்திகளாக பசயல்ெடும் சில ஆற்றல்கள் உள்ளன.
புரட்சிகள் அைிவின் பொிய சக்திகளின் காலங்கள் ஆகும்.
புரட்சிகள், ஒவ்பவாரு இயக்கமும் முழுனமயாக ஆெத்தானதாக இருக்கும் காலங்கள் ஆகும்.
ஆெத்துகயள ஒரு இயக்கத்னதப் புரட்சியாக ஆக்குகிறது.
பமாிடன் எண்ணத்தில் எதிர்மனறயாக உள்ளது, ஆனால் எதிர்மனறயான அைிவிற்கு
முனறப்ெடுத்தப்ெடவில்னல.
லிடியாவின் ஓடிப்யொவனதப் பொறுத்து மனித சுொவத்தின் மற்ற அனனத்து அம்சங்களுக்கு
அப்ொல், யவறு எந்த ஒரு பெண்ணும் லிடியானவப் யொலயவ பசய்திருக்க முடியும் என்ெனதயும்
அந்த ஒரு பெண் தங்களது வீட்டியலயய இருக்கக்கூடும் என்ெனதயும் பதாிந்துபகாள்ளும் அளவிற்கு
பமாிடனுக்கு ‘அறிவு’ இருந்தது.
இத்தனகய ஒரு ஆழ்மன ‘அறிவு,’ அவர்கள் தீவிரமாக எதிர்மனறயாக இருப்ெனதத் தடுத்தது.
இத்தனகய பசய்திகனளத் தாங்கி வரும் கிராமத்தின் மத்தியில் இருப்ெவர்கள் அனனவனரப்
ெற்றியும், அங்கிருக்கும் ெணிப்பெண்கள் மற்றும் யவனலக்காரர்கள் ெற்றியும் அக்கிராமம்
அறிந்திருக்கக் கூடும். முகநூல் ஒரு ‘இடத்னத’ப் ெரந்த அளவில் விாிவுெடுத்தி மனித குலத்தின்
எல்னலகனள அனடய முயற்சிக்கிறது. ஒரு சூழ்நினலயின் மிகவும் ெரந்த புாிதல் பமௌனத்னத
அளிக்கிறது.
காதலர்களின் சந்திப்பு காதலிக்கும் ஒருவனர நித்தினரயில் ஆழ்த்துவனதப் ெற்றி அன்னன
கூறியுள்ளார்.
மனித காதலாக இருப்ெினும், அது காதலாக இருப்ெதினால், ஒரு இனினமயான அறிவாக இருக்கும்
காதல், அளவற்ற ொிமாணங்கனள யநாக்கிச் பசல்கிறது.
11. “As your elder sister does of the matter.”
Jane is ignorant and stupid.
There are times when a stupid opinion is valid.
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It is so because a conclusion can be arrived at in various ways, even stupidly.
It shows the wholeness and resourcefulness of life.
It often happens if the right solution comes from an unexpected source that might be the source of the
problem.
How can Jane or her uncle be the source of this problem?
As a rule, life removes the problem through the person who caused it.
There are gurus who wish the disciple to develop problems so that they may remove it.
I know a case where a Man was ready to fight for a cause of a friend without knowing, it was he who had
created the problem.
Mother’s rule to solve a problem is to ask the troublemaker to remove it.
Roger who killed Henry endowed his daughter with wealth.
One who intentionally cancelled a wedding gave a suggestion to compromise it.
A certain social atmosphere always has two possibilities, of creating a problem and solving it. He who is
tempted to use the first opportunity is led to use the next too. Of course, we saw ‘arrogance’ was solved
by the Fellowship all-arising from the same source. We often see it is not the case as in Lady Arabella, but
in a far wider context of social evolution, the rule will be seen as true.
I may say Pakistan may take initiative in the future to reunite India.
Man is tempted even by the atmosphere to think in terms of creating problems and even speak it. Some may
be dynamic enough to implement it.
The proverbs of Tamilnadu are the essence of Indian wisdom.
At one level they are emotional truths.
The great stamp of Indian spirituality is there unmistakably.
A seven month’s stay here for Steve Jobs made him accomplish at the greatest possible level of material
success, rather technological accomplishment.
It cannot be dismissed as something incidental.
He acknowledges it constantly.
At every major development of his inspiration, he relied on intuition, integration, and utterly refused
the common sense option that is the forte of the intellectual Mind.
His method as he believed and practiced, can be explained at every step of the chain, a chain of over one
hundred steps. It can be shortly stated at a few points or even in a few words:
Widest possible INTEGRATION
based on the intuition of both ⎯ producer and user.
Integration integrates success. This is technological, material. India sought success of Spirit in Life. Now
She stands for Supermind in Divine Life.
It is a great undeniable truth even in utter poverty that Man responds far more to prestige than to Money.
It is the lowest version of:
Delight of gratitude moves Mankind more powerfully than wealth and status.
If it has not moved so between 1920 and 1973, it will do so far move exhaustively all over the world with
the Academy as the centre for total Self-Giving. Darcy practiced it with lovely success two hundred years
ago in that Jane Austen excelled Shakespeare as the accent of the world change from the 16th century to 19th
century. Jane Austen is a slender Shakespeare in comedy of life that enjoys giving and grows by it.
Life Response is the medium and the vehicle.
GoodWill makes Life Respond.
The goodwill is the goodwill of Elizabeth for Jane.
It is biological where she exhausts the freedom of her father, where sacred trust of aristocracy is honour
and values.
The story gives the mercenary meanness not honour and freedom but the social results of these values.
Once completed these values are to be preserved at a distance from her ability to destroy.
Lydia, through Wickham, the reformed deceit, tries to benefit socially.
Only in Kitty there is an attempt to raise herself to higher social values through the association of
superior society.
The mental part of it that remains crude in its acquisitions as they are unassimilated – Mary – is given the
benefit of her mother on one side and the father on the other side.
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Elizabeth, the very symbol of the progress of family, retains the value of gratitude on the one side with the
aunt and uncle and is lovingly entrenched in the subconscious attachment of her mother’s falsehood in
Wickham.
It is of importance that it is her father who appears at Pemberley at the most unexpected hours and
the Gardiners seek her periodically.
She does not go to Longbourn or London as the story stands.
Bingley too gravitates to Pemberley.
It being 19th century still, it is too much for us to expect Pemberley coming down on Longbourn to elevate
its culture and status.
It is heartening to understand that Shakespeare who was forgotten in his time survived, discovered and rises
to express his own Spirit in the comedy of social life. It is no longer Hamlet.
“ உனது மூத்த சயகாதாி இவ்விஷயத்னதப் ெற்றி நினனப்ெதுயொல்.”
யேன் அறிவற்றவளாகவும், முட்டாளாகவும் இருக்கிறாள்.
முட்டாள்தனமான அெிப்ராயம் பசல்லுெடியாகும் சில யநரங்களும் உள்ளன.
ஒரு முடிவு ெல்யவறு வைிகளில் அனடயப்ெடலாம், முட்டாள்தனமான வைியிலும்கூட
அனடயப்ெடலாம் என்ெதால் இது இவ்வாறு இருக்கலாம்.
இது வாழ்வின் முழுனமனயயும், வளத்னதயும் காண்ெிக்கிறது.
எதிர்ொராத இடத்திலிருந்து சாியான தீர்வு கினடக்கும்பொழுது அதுயவ ெிரச்சினனயின்
ெிறப்ெிடமாக இருப்ெது அடிக்கடி நிகழ்கிறது.
யேயனா அல்லது அவளுனடய மாமாயவா எவ்வாறு இப்ெிரச்சினனயின் ெிறப்ெிடமாக இருக்க
முடியும்?
ஒரு விதியாக, ெிரச்சினனனய ஏற்ெடுத்திய நெர் மூலயம வாழ்வு அனத அகற்றுகிறது.
ெிரச்சினனனய தாங்கள் அகற்ற யவண்டும் என்ெதற்காக, சிஷ்யர்கள் ெிரச்சினனனயப் பெற
யவண்டும் என்று விரும்பும் குருமார்களும் உள்ளனர்.
அவர்தான் ெிரச்சினனனய உருவாக்கியவர் என்ெனதப் புாிந்துபகாள்ளாமயலயய, நண்ெருக்காக
யொராடத் தயாராக இருந்த ஒருவனர எனக்குத் பதாியும்.
ஒரு ெிரச்சினனனய, அனத உருவாக்கியவனரயய தீர்க்கச் பசால்வயத அன்னனயின் சட்டமாகும்.
பென்றினயக் பகானல பசய்த யராேர் அவருனடய மகளுக்கு பசல்வத்னத வைங்கினார்.
ஒரு திருமணத்னத யவண்டுபமன்யற ரத்து பசய்த ஒருவர் அனதச் சமரசம் பசய்வதற்கு ஒரு
ொிந்துனரனய அளித்தார்.
ஒரு குறிப்ெிட்ட சமூகச் சூழ்நினல எப்பொழுதும் ெிரச்சினனனய உருவாக்குவது, அனதத் தீர்ப்ெது
ஆகிய இரண்டு சாத்தியங்கனளக் பகாண்டுள்ளது. முதல் வாய்ப்னெப் ெயன்ெடுத்தத்
தூண்டப்ெடுெவர் அடுத்தனதயும் ெயன்ெடுத்த முனனவார். Fellowship–னால் ‘இறுமாப்பு’
தீர்க்கப்ெட்டனத நாம் ொர்த்யதாம். அனனத்தும் ஒயர இடத்திலிலிருந்து எழுந்தன. இது யலடி
அரபெல்லானவப் யொல் இல்லாமல் ஒரு சமூகப் ொிணாம வளர்ச்சியின் ெரந்த சூைலில் இருப்ெனத
நாம் அடிக்கடி காண்கியறாம். இந்த விதி உண்னமயானதாகக் காணப்ெடும்.
இந்தியாவுடன் இனணவதற்கு ொகிஸ்தான் வரும் காலங்களில் தன்முனனப்பு எடுக்கலாம்.
ெிரச்சினனகனள உருவாக்குவனதப் ெற்றியும், மற்றும் அனதப் ெற்றிப் யெசுவதற்கும் மனிதன்
சூைலினால் தூண்டப்ெடுகிறான்.
அனதச் பசயல்ெடுத்துவதற்கு சிலர் ஆற்றல் வாய்ந்தவர்களாக இருப்ெர்.
தமிழ்நாட்டின் ெைபமாைிகள் இந்திய ஞானத்தின் சாராம்சம் ஆகும்.
ஒரு நினலயில் அனவ உணர்ச்சிபூர்வமான உண்னமகள் ஆகும்.
இந்திய ஆன்மீகத்தின் சிறப்ொன முத்தினர சந்யதகத்திற்கு இடமில்லாமல் அங்கு உள்ளது.
ஸ்டீவ் ோப்ஸ் ஏழு மாதங்கள் இங்கு தங்கியிருந்தது பொருள்ாீதியான பவற்றினய, பதாைில்நுட்ெ
ாீதியான சாதனனனய மிகப் பொிய அளவில் அவனரச் சாதிக்க னவத்தது.
இனதத் தற்பசயலான ஒன்று என்று நிராகாிக்க முடியாது.
அவர் அனத நிரந்தரமாக ஒப்புக் பகாள்கிறார்.
அவரது ஊக்கத்தின் ஒவ்பவாரு பொிய முன்யனற்றத்திலும் அவர் யநரடி ஞானம் மற்றும்
ஒருங்கினணப்ெின் மீது நம்ெிக்னக பகாண்டிருந்தார், அறிவுத் திறனுனடய மனதின் உறுதியான
அம்சமான இயல்ெறிவின் விருப்ெத்னத முற்றிலுமாக மறுத்தார்.
அவர் நம்ெிய மற்றும் ெின்ெற்றிய நூற்றுக்கும் யமலான ெடிகனளக்பகாண்ட முனறனய,
அத்பதாடர்ச்சியின் ஒவ்பவாரு ெடியிலும் விளக்க முடியும். இதனன சில குறியீடுகள் மூலயமா
அல்லது சில வார்த்னதகளியலா சுருக்கமாகக் கூறலாம்:
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தயாாிப்ொளர் மற்றும் ெயன்ெடுத்துெவர் இருவாின் யநரடி ஞானத்தின் அடிப்ெனடயில்
சாத்தியமாகக் கூடிய ெரந்த ஒருங்கினணப்பு.
ஒருங்கினணப்பு பவற்றினய ஒருங்கினணக்கிறது. இது பதாைில் நுட்ொீதியானது,
பொருள்ாீதியானது. இந்தியா ஆன்மாவின் பவற்றினய வாழ்க்னகயில் நாடியது. இப்பொழுது
இந்தியா பதய்வீக வாழ்வில் சத்திய ேீவியத்னதப் ெிரதிெலிக்கிறது.
முற்றிலுமான வறுனமயிலும்கூட மனிதன் ெணத்திற்கு யமலாக பகௌரவத்திற்யக மறுபமாைி
அளிக்கிறான் என்ெது ஒரு பொிய மறுக்க முடியாத உண்னமயாகும்.
இது கீழ்க்கண்டவற்றின் கீழ்நினல ெதிப்ொகும்:
நன்றி உணர்வின் சந்யதாஷம், பசல்வம் மற்றும் அந்தஸ்னதக் காட்டிலும் யமலும் அதிக சக்தியயாடு
மனித குலத்னத நகர்த்துகிறது.
1920-ற்கும் 1973-ற்கும் இனடயய இது இவ்வாறு நகர்ந்திருக்கவில்னல எனில், அகாபடமினய
முழுனமயான சுய அர்ப்ெணத்தின் னமயமாகக் பகாண்டு, அது உலபகங்கிலும் யமலும் முழுனமயாக
இவ்வாறு பசய்யும். டார்சி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பவற்றிகரமாக இனத அனுசாித்ததில்
16-ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 20-ஆம் நூற்றாண்டுவனர உலகத்தின் மாற்றத்தின் வலியுறுத்தலில்
யேன் ஆஸ்டின் யஷக்ஸ்ெியனரயும் விஞ்சி நின்றாள். பகாடுப்ெதில் சந்யதாஷம் அனடந்து அதன்
மூலம் வளரும் வாழ்வின் நனகச்சுனவயில் யேன் ஆஸ்டின் ஒரு சிறிய அளவிலான யஷக்ஸ்ெியராக
இருந்தாள்.
வாழ்வின் மறுபமாைி களம் மற்றும் கருவியாகும்.
நல்பலண்ணம் வாழ்னவ மறுபமாைி அளிக்க னவக்கிறது.
நல்பலண்ணம், யேன் மீது எலிசபெத் பகாண்டிருந்த நல்பலண்ணமாகும்.
ெிரபுத்துவத்தின் புனிதம், மாியானத மற்றும் ெண்புகளாக விளங்கிய அங்கு, அவள் அவளுனடய
தந்னத அளித்திருந்த சுதந்திரத்னதத் தீர்ப்ெது உயிாியல்ாீதியானது.
இக்கனத ஆதாய மனப்ொன்னமயுனடய அற்ெத்தனத்திற்கு மாியானத மற்றும் சுதந்திரத்னத
அளிப்ெதில்னல, இந்தப் ெண்புகளின் சமூகாீதியான ெலன்கனள அளிக்கிறது.
இது நடந்து முடிந்தவுடன், அைிப்ெதற்கான அவளது திறனிலிருந்து ஒரு பதானலவான இடத்தில்
இந்தப் ெண்புகள் ொதுகாக்கப்ெட யவண்டும்.
லிடியா, திருந்திய வஞ்சகனான விக்காமின் மூலம் சமூகாீதியாகப் ெலனனடய முயற்சிக்கிறாள்.
உயர்ந்த சமூகத்தின் பதாடர்ெின் மூலம் கிட்டி மட்டுயம உயர்ந்த சமூகப் ெண்புகளுக்கு உயர
முயலுகிறாள்.
ெக்குவப்ெடாத யமாியின் மனம் ஒரு ெக்கத்தில் தாயாாின் குணத்னதயும், மற்பறாரு ெக்கத்தில்
தந்னதயின் குணத்னதயும் பெற்றுக் பகாள்கின்றன.
குடும்ெ முன்யனற்றத்தின் சின்னமாக விளங்கும் எலிசபெத், ஒரு ெக்கத்தில் மாமா மற்றும்
அத்னதயுடன் நன்றி உணர்வின் மதிப்ெினனத் தக்க னவத்துக்பகாள்கிறாள். தாயாாின்
பொய்னமனய, விக்காம் மீதான ஆழ்மனப்ெற்றாகக் பகாண்டுள்ளாள்.
அவளுனடய தந்னத பெம்ெர்லிக்கு எதிர்ொராத தருணங்களில் வருவதும் கார்டினர் தம்ெதிகள்
அவனள அவ்வப்யொது நாடுவதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தனவகளாகும்.
கனதயின்ெடி அவள் லாங்ெர்னுக்யகா அல்லது லண்டனுக்யகா பசல்வதில்னல.
ெிங்கிலியும் பெம்ெர்லினய யநாக்கி ஈர்க்கப்ெடுகிறான்.
இன்னமும் அது 19-ஆம் நூற்றாண்டாக இருந்ததினால், லாங்ெர்னின் கலாச்சாரம் மற்றும்
அந்தஸ்னத உயர்த்த பெம்ெர்லி வருவனத எதிர்ொர்ப்ெது மிகவும் அதிகப்ெடியாகும்.
அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் மக்களால் மறக்கப்ெட்ட யஷக்ஸ்ெியர் ேீவனுடன் விளங்கி,
கண்டுெிடிக்கப்ெட்டு, சமூக வாழ்வின் நனகச்சுனவயில் தன்னுனடய ஆன்மானவ பவளிப்ெடுத்த
உயர்ந்தார். இனியும் அது ொம்பலட்-ஆக இல்னல.
12. “It appears to me so very unlikely.”
Mr. Gardiner set store about the status of the colonel.
Wickham already flouted it and ultimately discarded it.
What proved to be true in Gardiner’s elevation was Wickham’s value for Pemberley for him.
At the time of negotiation, Wickham was unaware of Darcy’s interest in Elizabeth.
Darcy’s pleading for Lydia told him something and it was valued.
Steve Job’s achievement, as everyone else’s, is social achievement.
He rose sky-high at the lowest level without the support of the rest of the society.
Maybe it is a reason for his early demise.
The route of the psychological history of the world will clearly enunciate the principle and practice.
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Thought, enlightenment, astrology, medicine, philosophy and all kinds of knowledge emanated from
Greece.
Greece is the nodal point from which Italy, Roman Law, Roman Empire, Freedom of Britain, Western
intellectuality, Mind in the common Man, Science, and scientific technology issued. Greece got it from
Persia and Persia was infected by India.
Sri Aurobindo makes a clear distinction between India and Indians.
Westerners come to India for enlightenment, not to Indians.
The Indian soil is saturated with Spirituality.
The Mother says the bodies of Indians carry light.
Maybe it is the gift of Sri Aurobindo.
As Men, all Men are the same.
The difference comes from efficiency that issues out of discipline.
As ordinary men, HE says, from workers onwards, the Indians are better human material. Maybe only that
much the soil could give.
The effectively prevailing situations in life are believed by different people in different ways, but all of
them are ultimately true.
The literature of a period, the events in public life, the general beliefs fully reflect this truth in various ways.
In that view, Jane Austen reflects the life that was to come two hundred years later as Shakespeare depicted
the birth of Mind, the realities of the cruelties of social power, the force of the human heart to go out
seeking love, all in pursuit of harmony in a world of conflicting forces.
There is a graded representation of such a truth.
At the very bottom negatively population will accept it as fait accompli, almost as FATE. Positively one
will see the scope to emerge out of it.
At the top, among strong individuals, it will be an ideal. Among the weak population it will prevail as
a fashion.
Social support comes for a period, in limited measure, for certain individuals.
The subtle world has the physical to begin with and at the top the subtle spirit.
In the measure one has subtle knowledge, he creates a body of knowledge e.g. astrology, medicine, etc.
Subtle knowledge reveals at once all the existing possibilities that exist as fact.
The future is not open to this faculty.
It is given to spiritual growth.
Evolutionary possibilities are indicated rarely, as Vadalur will become Cuddalore, a statement of
Ramalinga Swami.
One striking feature of Pride and Prejudice, whose parts are, the immediate next possibilities Man
recognises and refuses to recognise.
• Romance for Darcy.
• Darcy’s love for Elizabeth.
• Access to Mrs. Bennet to Pemberley and Netherfield.
• Elevation of Mary.
• A new life for Mr. Bennet.
It is obvious that Mr. and Mrs. Gardiner are a silver lining to Longbourn.
The extreme skill of Ramapuram population held the potential of this prosperity, which is over a thousand
times.
Incidentally when someone allows Her consciousness to envelope himself he rises higher than the
world’s greatest achievement.
It was true of Churchill who became an outstanding military leader.
M.S.Subbalakshmi’s musical fame spilled over the coast.
She gave it to Kamaraj and he gave it to two others.
We saw it in Bharathi and Srinivasa Iyer.
It was not Rajaji who became the Congress President but Iyer.
ாறன வரும் ெின்யன மணிய ாறச வரும் முன்யன.
Life never strikes without a warning.
Even a falling house lets a brick drop first as a warning.
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No event in the society comes unannounced.
The attack and retreat of the Chinese shows that India that is inwardly strong will be outwardly attacked by
physical arrogance but it will retreat on its own.
It is true strength attracts. It also attracts hostile attack.
The voluntary retreat of the British in 1947 was indicated by the suicide of Robert Clive earlier.
Sri Aurobindo says a ‘whole’ society is better without hygiene and sanitation than one with the latter but
without its ‘wholeness’.
It means basic integrity is of greater importance than partial surface embellishments.
In Subash Chandra Bose we see the phenomenon of the dynamism of the lower undoing the life of the
whole.
The irrepressible dynamism of the established authority has a resourcefulness which even the revolutionary
energy cannot successfully prevent fully – August 15, 1947.
Punjab and Bengal suffered most in 1946-1947. Punjab was his place eight hundred years ago and Bengal
was where He was born.
Does it mean HE suffered on behalf of his country from the earliest generation?
“அது எனக்கு மிகவும் சாத்தியமில்லாதது யொல் யதான்றுகிறது.”
கர்னலின் நினலனயப் ெற்றி திரு கார்டினர் உயர்வாகக் கருதி வந்தார்.
விக்காம் ஏற்கனயவ அனத மீறினான், இறுதியில் அனதப் புறக்கணித்தான்.
விக்காமுக்கு பெம்ெர்லி முக்கியமாக இருக்கிறது எனும் கார்டினாின் கருத்து உண்னம என
நிரூெிக்கப்ெட்டது.
யெச்சு வார்த்னதகள் நிகழ்ந்தயொது எலிசபெத் மீது டார்சிக்கு ஆர்வம் இருப்ெது விக்காமிற்குத்
பதாியவில்னல.
லிடியாவுக்காக டார்சி மன்றாடியது அவனுக்கு ஏயதா ஒன்னற உணர்த்தியது, அது மதிக்கப்ெட்டது.
மற்ற அனனவருனடயது யொல், ஸ்டீவ் ோப்ஸின் சாதனன சமூகாீதியான சாதனனயாகும்.
சமூகத்தின் மற்றவர்களுனடய ஆதரவின்றி அவர் மிகவும் கீழ் நினலயிலிருந்து வானளாவ
உயர்ந்தார்.
இதுயவ அவர் சிறு வயதியலயய மனறந்ததற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.
உலகத்தின் உளவியல் வரலாற்றின் ொனத யகாட்ொட்னடயும் நனடமுனறனயயும் பதளிவாக
எடுத்துனரக்கும்.
எண்ணம், ஞானம், யசாதிடம், மருத்துவம், தத்துவம் மற்றும் எல்லா விதமான அறிவும் கியரக்க
நாட்டிலிருந்து வந்தன.
இத்தாலி, யராம் நாட்டின் சட்டம், யராமானியப் யெரரசு, ெிாிட்டனின் சுதந்திரம், யமற்கத்திய
நாடுகளின் அறிவுத்திறன், சாதாரண மனிதனது மனம், விஞ்ஞானம் மற்றும் அறிவியல் பதாைில்
நுட்ெம் ஆகியவற்றிற்கு ஒரு ஒருங்கினணப்புப் புள்ளியாக கிாீஸ் விளங்குகிறது.
இனத கிாீஸ் பெர்சியாவிலிருந்து பெற்றுக்பகாண்டது, பெர்சியா இந்தியாவிலிருந்து இனதப்
பெற்றுக்பகாண்டது.
இந்தியாவிற்கும் இந்தியர்களுக்கும் இனடயய ஸ்ரீ அரவிந்தர் பதளிவான யவறுொட்னடக்
காண்கிறார்.
யமற்கத்தியர்கள் ஞானம் பெறுவதற்காக இந்தியாவுக்கு வருகின்றனர், இந்தியர்களிடம்
வருவதில்னல.
இந்திய மண் ஆன்மீகத்தால் பசறிவனடந்துள்ளது.
அன்னன இந்தியர்களது உடல் ஒளினயத் தாங்கியுள்ளதாகக் கூறுகிறார்.
இது ஸ்ரீ அரவிந்தர் அளித்த ொிசாக இருக்கலாம்.
மனிதர்களாக, அனனத்து மனிதர்களும் ஒன்றுதான்.
யவறுொடு ஒழுக்கத்தினால் ஏற்ெடும் திறனமயினால் எழுகிறது.
பதாைிலாளர்களில் பதாடங்கி இந்தியர்கள் சாதாரண மனிதர்களாக சிறப்ொனவர்கள் என்று
ெகவான் கூறுகிறார். அவ்வளவுதான் மண்ணால் அளிக்க முடியும் யொலும்.
வாழ்க்னகயில் திறம்ெட நிலவும் சூழ்நினலகள் பவவ்யவறு மனிதர்களால் பவவ்யவறு விதமாக
நம்ெப்ெடுகின்றன, ஆனால் அனவ அனனத்துயம இறுதியாக உண்னமதான்.
ஒரு கால கட்டத்தின் இலக்கியம், பொது வாழ்க்னகயில் நிகழ்வுகள், பொதுவான நம்ெிக்னககள்
ஆகியனவ இந்த உண்னமனய ெல்யவறு விதங்களில் முழுனமயாகப் ெிரதிெலிக்கின்றன.
அந்தக் கண்யணாட்டத்தில், முரண்ெடும் சக்திகளின் உலகில் சுமுகத்னதத் யதடுவதற்கான அனனத்து
முயற்சிகளாக மனம் ெிறந்தனதயும், சமூக சக்தியின் பகாடுனமகளின் நிதர்சனங்கனளயும், அன்னெத்
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யதடிச் பசல்வதற்கான மனித மனதின் சக்தினயயும் யஷக்ஸ்ெியர் சித்தாித்தனதப் யொல், இருநூறு
வருடங்களுக்குப் ெிறகு வரப் யொகும் வாழ்க்னகனய யேன் ஆஸ்டின் ெிரதிெலிக்கிறாள்.
இத்தனகய உண்னமனயப் ெற்றிய ஒரு வாினசக்கிரமமான ெிரதிநிதித்துவம் உள்ளது.
அடி மட்டத்தில் மக்கள் அனத, நடந்து முடிந்துவிட்டதாகவும் விதி என்யறகூட எதிர்மனறயாக
ஏற்றுக்பகாள்வார்கள்.
யநர்மனறயாக ஒருவர் அதிலிருந்து பவளிவருவதற்கான வாய்ப்ெினனக் காண்ொர்.
யமல் நினலயில், வலினமவாய்ந்த மனிதர்களுக்கினடயய, இது ஒரு இலட்சியமாக இருக்கும்.
ெலவீனமானவர்களுக்கினடயய இது ஒரு வித ொணியாக நிலவும்.
சமூக ஆதரவு ஒரு குறிப்ெிட்ட காலத்திற்கு, குறிப்ெிட்ட அளவிற்கு, குறிப்ெிட்ட நெர்களுக்குக்
கினடக்கிறது.
முதலில் ேடநினலனயயும் யமல் நினலயில் சூட்சும ஆன்மானவயும் சூட்சும உலகம் பெற்றுள்ளது.
ஒருவருக்கு இருக்கும் சூட்சும அறிவின் அளவில், யோதிடம், மருத்துவம் யொன்ற அறிவின் ஒரு
அனமப்னெ அவர் உருவாக்குகிறார்.
சூட்சும அறிவு உண்னமயாக விளங்கும் அனனத்து சாத்தியங்கனளயும் உடனடியாக
பவளிப்ெடுத்துகிறது.
இத்திறனுக்கு எதிர்கால வாய்ப்பு வைங்கப்ெடவில்னல.
இது ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு வைங்கப்ெட்டுள்ளது.
‘வடலூர் கடலூராகும்’ என்ற இராமலிங்க ஸ்வாமியின் கூற்றினனப்யொல், ொிணாம சாத்தியங்கள்
அாிதாகயவ சுட்டிக் காட்டப்ெட்டுள்ளன.
Pride and Prejudice-ன் ஒரு குறிப்ெிடத்தக்க அம்சம், உடனடியான அடுத்த சாத்தியங்கனள மனிதன்
பதாிந்துபகாள்வதும், பதாிந்துபகாள்ள மறுப்ெதும் ஆகும்.
• டார்சியின் காதல்.
• எலிசபெத் மீதான டார்சியின் காதல்.
• பெம்ெர்லிக்கும், பநபதர்பீல்டிற்கும் திருமதி பென்னட் வரும் சாத்தியங்கள்.
• யமாியின் உயர்வு.
• திரு பென்னட்டிற்கு ஒரு புதிய வாழ்க்னக.
லாங்ெர்னுக்கு கார்டினர் தம்ெதிகள் நன்னம ெயப்ெவர்களாக இருந்தனர் என்ெது பவளிப்ெனட.
இராமாபுரம் மக்களின் தீவிரமான திறன் ஆயிரம் மடங்கிற்கும் யமலாக இந்த சுபீட்சத்தின்
வித்தினனக் பகாண்டிருந்தது.
அன்னனயின் ேீவியம் தன்னன ஆட்பகாள்ள ஒருவர்அனுமதித்தால், அவர் உலகத்தின் மிகப் பொிய
சாதனனக்கும் யமலாக உயர்வார்.
மிகப் பொிய இராணுவத் தனலவராக மாறிய சர்ச்சினலப் பொறுத்தவனர இது உண்னம.
M.S.சுப்புலக்ஷ்மி-யின் இனசப் ெிரெலம் உலபகங்கும் ெரவியது.
அவர் காமராேருக்கு நன்றி பதாிவித்தார், அவர் யவறு இருவருக்கு இதற்குாிய பகௌரவத்னத
அளித்தார்.
இதனன நாம் ொரதியாாிடமும், ஸ்ரீனிவாச ஐயாிடமும் கண்யடாம்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் தனலவராக ஐயர் ஆனார், இராோேி அல்ல.
ாறன வரும் ெின்யன மணிய ாறச வரும் முன்யன.
எச்சாிக்னக விடுக்காமல் வாழ்க்னக ஒருயொதும் பசயல்ெடாது.
ஒரு வீடு இடிந்து விழும்முன் அதன் அறிகுறியாக ஒரு கல் முதலில் விழும்.
சமூகத்தில் எந்த ஒரு நிகழ்வும் அறிவிக்காமல் வருவதில்னல.
சீனர்களின் தாக்குதலும் ெின் வாங்குதலும், அகத்தில் வலுவாக இருக்கும் இந்தியா, உடல்ாீதியான
ஆணவத்தால் புறத்தில் தாக்கப்ெடும், ஆனால் அது தானாகயவ ெின் வாங்கும் என்ெனதக்
காட்டுகிறது.
வலினம ஈர்க்கிறது என்ெது உண்னம. இது தீய சக்திகளின் தாக்குதனலயும் ஈர்க்கிறது.
1947ஆம் ஆண்டில் ஆங்கியலயர்கள் தாமாகயவ ெின்வாங்கியனத, அதற்கு முன்பு ராெர்ட் க்னளவ்
தற்பகானல பசய்துபகாண்டது சுட்டிக் காட்டியது.
சுகாதாரமும் சுற்றுப்புறத் தூய்னமயும் இல்லாத ஒரு ‘முழுனமயான’ சமூகம், சுகாதாரம் இருந்து,
அதன் ‘முழுனம’ இல்லாத சமூகத்னத விட யமலானது.
ெகுதியான யமற்ெரப்பு அலங்காரங்கனளவிட அடிப்ெனடயான யநர்னம அதிக முக்கியத்துவம்
வாய்ந்தது என்று இதற்குப் பொருள்.
கீழ்நினலயின் ஆற்றல் முழுனமயின் வாழ்னவ அைித்தனத நாம் சுொஷ் சந்திரயொஸிடம்
காண்கியறாம்.
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புரட்சிகரமான சக்தியால் கூட August 15, 1947-ன் நிகழ்னவ பவற்றிகரமாக முழுனமயாகத் தடுக்க
முடியாத அளவிற்கு, நினலநாட்டப்ெட்ட அதிகாரத்தின் புரட்சிகரமான ஆற்றல், ஒரு வளத்னதக்
பகாண்டுள்ளது.
1946-1947-ல் ெஞ்சாபும் வங்காளமும் அதிக அளவில் ொதிக்கப்ெட்டன. எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு ெஞ்சாப் ெகவானது இடமாகவும், வங்காளம் ெகவான் ெிறந்த இடமாகவும் இருந்தன.
ஆரம்ெகால தனலமுனறயினாிடம் பதாடங்கி ெகவான் தன்னுனடய நாட்டிற்காகத் துன்ெப்ெட்டார்
என்று இதற்குப் பொருளா?
13. “That any young man should form a design.”
Capacity to defy the society in any Man is more than in woman.
Is there a principle that determines this limit?
This power goes with so many other expressions of it.
One such power creates Money.
A major expression of this power is rationality.
The power of rationality in Men is really his own power to believe.
To believe something other than what the society believes is Individuality, or one strand of Individuality.
We often hear that there is no purchasing power in the population.
Purchasing power in a fuller sense means the prosperity of the society.
Here the truth is “Man instantly creates ALL the purchasing power he needs”.
It is not a power determined by an outside factor.
Power of belief, power of conformity, power to accomplish, power to be prosperous are strands of his
Individuality.
Man is the Society.
The below average Man gets from the society.
The above average Man gives the society.
The outstanding Individual creates the society he chooses.
Wickham’s complying is because of Darcy’s status.
Sri Aurobindo is the Individual who has created a new society of divine life.
Man who is MORE than Man is under the illusion that he is incapable.
We see Darcy has created a new ‘society’ in a small way.
Psychologically it is a big world for him.
Attraction for a pretty face gives way to a valuable woman.
He did find that She is one who deserved to be pleased.
For him it was a psychological discovery.
To her it was a material elevation.
What Gardiner says is a recognition of a positive atmosphere.
Bennet receiving news of Darcy’s payment is the total disregard of ignorance of Grace.
Darcy, up to loving Lizzy, had this attitude, not to win her love.
He wanted to love her and that he got.
He never thought she could love him.
Romance is not what he could conceive of or contemplate.
Romance is to make the unwilling respond.
Beyond there is a stage of the ‘incapable’ responding.
Romance is the adventure of consciousness.
Consciousness is never divided.
The wholeness of consciousness that includes the other, in adventure, is the adventure HE speaks of.
Mrs. Gardiner ‘fully’ responded to the phaeton of Pemberley.
Earlier Mrs. Gardiner forgot Pemberley on leaving its grounds. It means her memory was physical, even as
Lizzy’s response was to the magnificence of the rooms.
Down below she loved to be ‘his’ concubine, as Lydia - her mother – is the rival.
The mother in the child grows by becoming a rival.
Mrs. Bennet is non-plussed – I don’t mind ‘it’ – All of us should have gone to Brighton!
Lizzy was able to accomplish warding off the mother.
It is ‘overmental’ experience.
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No woman feels another woman is divine.
One is a யெய் for another.
A woman becomes self–conscious by seeing another woman.
From Self-consciousness to Self-giving.
A selfish man can know a woman as she is selfish.
The key for the evolution lies in Man.
It is in her.
It is in her Self-giving which is God enjoying Man.
Sri Aurobindo goes beyond Gita and Veda.
ததாஸ்து -Thathastu
ததாஸ்து is the maximum sanctioned at a given truth.
Man is accused of inordinate ambition.
Ambition refuses to change into aspiration.
Accomplishment is the compromise of aspiration and sanction.
Thirteen years in thirteen days has always been there, seen by the gods.
Ambition is selfish vital aspiration.
Sanction is that of the Society, the organized effective part of the society.
Society, humanity, earth, universe, life, existence, Existence, Being, Unknown, unknowable and its value
are the grades.
Man has always access to the very last.
Sanction is what he determines.
All the above are of Mind.
Words are lost when Mind is crossed.
The Samadhi that yields moksha is a concentration on the Spirit inwardly, turning off the senses and Mind.
Imagine the scope offered by waking Samadhi.
One is local success, the other is wider in the expanding outside.
He spoke from inside concentration.
Outer concentration is not comparable to inner concentration.
Thirteen years becoming thirteen days is Man determining Time.
Time and Space are determined by Spirit.
Beyond that, it is Self-determination.
Self-determination is for Self-delight.
How the Self-delight is to be sought is the process of creation.
Once fixed, it can always be fixed – a fixed determinism.
Determinism becoming Non-determinism is to be aware of Brahman inside.
Ishwara surrenders to Shakti and enjoys the consequences of surrender.
Maybe it is the widest scope Brahman gives Himself.
He speaks of reserving the right to pull up Shakti.
He has never mentioned NOT exercising that reservation.
Perhaps, it is not an option to Brahman.
“எந்த ஒரு இனளஞனாலும் இத்தனகய ஒரு திட்டம் தீட்ட முடியும் எனில்.”
சமுதாயத்னத மீறுவதில் பெண்னணவிட ஆணுக்குத் திறனம அதிகம்.
இந்த வரம்னெ நிர்ணயிக்கும் பகாள்னக ஒன்று உள்ளதா?
இந்த சக்தி அதன் ெல மற்ற பவளிப்ொடுகளுடன் இனணந்து உள்ளது.
இத்தனகய ஒரு சக்தி ெணத்னத உருவாக்குகிறது.
இச்சக்தியின் ஒரு மிகப் பொிய பவளிப்ொடு ெகுத்தறிவாகும்.
ஆண்களிடம் இருக்கும் ெகுத்தறிவின் சக்தி அவர்களது நம்ெிக்னகயின் சக்தி ஆகும்.
சமூகம் நம்புவனதத் தவிர யவபறான்னற நம்புவது தனித்துவம் ஆகும், அல்லது தனித்துவத்தின் ஒரு
இனையாகும்.
மக்களினடயய வாங்கும் சக்தி இல்னல என்று நாம் அடிக்கடி யகள்விப்ெடுகியறாம்.
ஒரு முழுனமயான அர்த்தத்தில் வாங்கும் சக்தி என்ெது சமூகத்தின் சுபீட்சம் ஆகும்.
“மனிதன் தனக்குத் யதனவயான அனனத்து வாங்கும் சக்தினயயும் உடனடியாக உருவாக்குகிறான்”
என்ெயத இங்குள்ள உண்னம.
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இது ஒரு புறக் காரணியால் தீர்மானிக்கப்ெடும் சக்தி அல்ல.
நம்ெிக்னகயின் சக்தி, ஒத்துப்யொகும் சக்தி, சாதிக்கும் சக்தி, சுபீட்சம் அனடவதற்குாிய சக்தி,
ஆகியனவ மனிதனது தனித்துவத்தின் இனைகள் ஆகும்.
மனிதயன சமூகமாவான்.
சராசாிக்குக் கீைிருக்கும் மனிதன் சமூகத்திலிருந்து பெற்றுக்பகாள்கிறான்.
சராசாிக்கு யமலிருக்கும் மனிதன் சமூகத்திற்கு வைங்குகிறான்.
தனலசிறந்த நெர் அவர் யதர்ந்பதடுக்கும் சமூகத்னத உருவாக்குகிறார்.
டார்சியின் அந்தஸ்து காரணமாக விக்காம் இனசந்து பகாடுக்கிறான்.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் பதய்வீக வாழ்வின் புதிய சமூகத்னத உருவாக்கிய தனி நெராவார்.
மனிதனனக் காட்டிலும் யமலாக இருக்கும் மனிதன் தன்னால் இயலாது என நினனக்கிறான்.
டார்சி ஒரு சிறிய அளவில் ஒரு புதிய சமூகத்னத உருவாக்கியுள்ளனத நாம் ொர்க்கியறாம்.
உளவியல்ாீதியாக இது அவனுக்கு ஒரு பொிய உலகம் ஆகும்.
ஒரு அைகான முகத்திற்கான ஈர்ப்பு ஒரு மதிப்புமிக்க பெண்மணினய அளிக்கிறது.
அவள் திருப்திப்ெடுத்தக் கூடிய தகுதி உனடயவள் என்ெனத அவன் கண்டான்.
அவனுக்கு அது ஒரு உளவியல்ாீதியான கண்டுெிடிப்ொகும்.
அவளுக்கு அது ஒரு பொருள்ாீதியான உயர்வாகும்.
கார்டினர் கூறுவது ஒரு யநர்மனறயான சூைலின் அங்கீகாரமாகும்.
டார்சி ெணம் பகாடுத்து உதவிய பசய்தினய பென்னட் பெறுவது, அருனளப் ெற்றிய அறியானமனய
முழுனமயாக பொருட்ெடுத்தாமல் இருப்ெதாகும்.
எலிசபெத்னதக் காதலித்தவனர டார்சி இந்த மனப்ொன்னமனயக் பகாண்டிருந்தான், அவளுனடய
காதனல பவல்ல யவண்டும் என்ற எண்ணத்னதக் பகாண்டிருக்கவில்னல.
அவன் அவனள காதலிக்க யவண்டும் என்று விரும்ெினான், அதில் பவற்றி பெற்றான்.
அவள் தன்னனக் காதலிக்கக்கூடும் என்று அவன் நினனக்கயவ இல்னல.
அமரகாதல் என்ெது அவனால் கருத்தில்பகாள்ளயவா அல்லது சிந்திக்கயவா முடியாத ஒன்றாகும்.
விருப்ெமில்லாதவனர மறுபமாைியளிக்க னவப்ெயத அமரகாதலாகும்.
அதற்கு அப்ொல் ‘இயலாத ஒருவர்’ மறுபமாைியளிக்கும் ஒரு நினல உள்ளது.
அமரகாதல் ேீவியத்தின் சாகசம் ஆகும்.
ேீவியம் ஒரு யொதும் ெிாிக்கப்ெடுவதில்னல.
சாகசத்தில் மற்றனத உள்ளடக்கிய ேீவியத்தின் முழுனமயய ெகவான் குறிப்ெிடும் சாகசம் ஆகும்.
பெம்ெர்லியின் பசல்வச் பசைிப்ெிற்கு திருமதி கார்டினர் ‘முழுனமயாக’ மறுபமாைியளித்தாள்.
இதற்கு முன்னதாக, திருமதி கார்டினர் பெம்ெர்லினய விட்டகன்றவுடன் அவ்விடத்னத மறந்து
விட்டாள். எலிசபெத்தின் மறுபமாைி பெம்ெர்லியின் அனறகளின் யமன்னமக்கு இருந்தயொதும்,
கார்டினாின் ஞாெகம் ேடநினலக்குாியதாக இருந்தது.
தாயாாின் வடிவத்தில் இருக்கும் லிடியா யொட்டியாளராக இருப்ெதினால், அடிமனதில் அவள்
அவனுக்கு ஆனச நாயகியாக இருக்க விரும்ெினாள்.
குைந்னதயினுள் இருக்கும் தாயார் யொட்டியாளராக மாறுவதன் மூலம் வளர்கிறது.
எனக்கு ‘அது பொருட்டல்ல” எனக் கூறும் திருமதி பென்னட் ஆச்சாியமனடகிறாள், நாம்
அனனவரும் ெினரட்டனுக்கு பசன்றிருக்க யவண்டும் என்று கூறுகிறாள்.
எலிசபெத்தால் தாயானரத் தடுத்து நிறுத்த முடிந்தது.
இது ‘பதய்வயலாக’ அனுெவம்.
எந்த ஒரு பெண்ணும் மற்பறாரு பெண்னண பதய்வீகம் பொருந்தியவள் என நினனப்ெதில்னல.
ஒருவர் மற்பறாருவருக்கு ஒரு யெய் ஆவாள்.
ஒரு பெண்மணி மற்பறாரு பெண்மணினயப் ொர்க்கும்யொது சுய உணர்வினனப் பெறுகிறாள்.
சுய உணர்விலிருந்து சுய அர்ப்ெணத்திற்கு.
சுயநலமாக இருக்கும் ஒரு ஆணால் சுயநலமாக இருக்கும் ஒரு பெண்னண அறிந்துபகாள்ள முடியும்.
ொிணாம வளர்ச்சிக்கான திறவுயகால் மனிதனிடம் உள்ளது.
இது அவளிடம் உள்ளது.
அவளுனடய சுய அர்ப்ெணத்தில் கடவுள் மனிதனன அனுெவிக்கிறார்.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் கீனத மற்றும் யவதத்னதத் தாண்டிச் பசல்கிறார்.
ததாஸ்து
ஒரு அளிக்கப்ெட்ட உண்னமயில் அதிகெட்சமாக அனுமதிக்கப்ெட்டது ததாஸ்து ஆகும்.
மனிதன் அளவுக்கு மீறிய யெரானச பகாண்டிருப்ெதாகக் குற்றம் சாட்டப்ெடுகிறான்.
யெரானச ஆர்வமாக மாற மறுக்கிறது.
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சாதனன, ஆர்வம் மற்றும் ஒப்புதலுக்கு இனடயயயான சமரசம் ஆகும்.
ெதிமூன்று நாட்களில் ெதிமூன்று ஆண்டுகள் எப்பொழுதும் இருந்து வந்துள்ளன, பதய்வங்களால்
காணப்ெடுகின்றன.
யெராவல் சுயநலமான உணர்வின் ஆர்வமாகும்.
ஒப்புதல் சமூகத்னதச் சார்ந்தது, சமூகத்தின் முனறப்ெடுத்தப்ெட்ட ெயனுள்ள ெகுதினயச் சார்ந்தது.
சமூகம், மனிதகுலம், பூமி, ெிரெஞ்சம், வாழ்க்னக, பெரு வாழ்வு, ேீவன், அறியாதது,
அறியமுடியாதது மற்றும் அதன் மதிப்பு ஆகியனவ வாினசக்கிரமங்கள் ஆகும்.
மனிதனால் எப்பொழுதும் இறுதிவனர அனடய முடியும்.
ஒப்புதல் அவன் தீர்மானிப்ெயதயாகும்.
யமற்கூறியனவ அனனத்தும் மனனதச் சார்ந்தது.
மனனதக் கடக்கும்பொழுது வார்த்னதகள் இைக்கப்ெடுகின்றன.
யமாக்ஷத்னதத் தரும் சமாதி என்ெது, புலன்கனளயும், மனனதயும் நீக்கி, ஆன்மானவ அகத்தில்
ஒருமுகப்ெடுத்துவதாகும்.
விைிப்பு நினல சமாதி வைங்கும் வாய்ப்ெினனக் கற்ெனன பசய்து ொர்க்கலாம்.
ஒன்று அந்த இடத்து பவற்றியாகும், மற்றது விாிவனடயும் புறத்தில் விாிவானது.
ெகவான் அக ஒருமுகப்ெடுத்தலிலிருந்து யெசினார்.
புற ஒருமுகப்ெடுத்தனல அக ஒருமுகப்ெடுத்தலுடன் ஒப்ெிட முடியாது.
ெதிமூன்று ஆண்டுகள் ெதிமூன்று நாட்களாக மாறுவது மனிதன் காலத்னதத் தீர்மானிப்ெதாகும்.
காலமும் இடமும் ஆன்மாவால் தீர்மானிக்கப்ெடுகின்றன.
அதனனத் தாண்டி இருப்ெது சுய நிர்ணயமாகும்.
சுய நிர்ணயம் சுய ஆனந்தத்திற்காகயவயாகும்.
சுய ஆனந்தத்னத எவ்வாறு நாடுவது என்ெயத ெனடப்ெின் பசயல்முனறயாகும்.
ஒருமுனற தீர்மானிக்கப்ெட்டுவிட்டால், எப்பொழுதுயம அது நினலயானதாக இருக்கும் - ஒரு
நினலயான நிர்ணயம்.
நிர்ணயம் நிர்ணயிக்கப்ெடாததாக மாறுவது அகத்தில் ெிரம்மத்னத உணர்வதாகும்.
ஈஸ்வரன் சக்திக்குச் சரணனடந்து சரணாகதியின் வினளவுகனள அனுெவிக்கிறார்.
இது ெிரம்மன் தனக்யக அளிக்கும் அகண்ட வாய்ப்ொக இருக்கலாம்.
சக்தினய ெிரயயாகிப்ெதன் உாினமனயப் ெற்றி ெகவான் யெசுகிறார்.
அந்தத் தயக்கத்னதப் ெிரயயாகிக்காமல் இருப்ெனதப்ெற்றி அவர் ஒருயொதும் குறிப்ெிடவில்னல
இது ஒருயவனள ெிரம்மனுக்கு ஒரு விருப்ெமாக இல்லாமல் இருக்கலாம்.
14. “A girl who is by no means unprotected or friendless.”
A truth about the society in such circumstances is twofold.
What the general society will not tolerate anyone to do,
What part of that protection is available to the present victim.
The first is social culture and the second is the effective liberty available to every individual.
The greatness of writers is seen in their capturing the spirit of the time.
Literature is a force that helps the society to forge ahead substantially.
The authors are its spearheads.
To be able to see how these aspects emerge in a story is a measure of higher comprehension in a reader.
Gardiner’s view of protection is of importance to us from this point of view even though he had spoken
these words as consolation.
Should one have the knowledge of the infinite in the finite or better still in the infinitesimal, one can be
reading one novel and know everything about the society of that period.
That knowledge is the subtle internet.
Cambridge social History has gone into all possible details of English history of the previous centuries.
Oxford and Cambridge lost the educational race to Harvard and MIT.
Academic freedom couched in social freedom in USA makes anyone who has spent one year there adore
America.
That a man is treated as a ‘Person’ who is valuable in himself irrespective of his other endowments makes
the place invaluable to one in his own estimation.
MAN is allotted a place. No one intrudes into it or usurps his power.
Of course, there is no country where society is not stratified.
America is known for its wealth.
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Holland is as rich, but in the eyes of the immigrant, Holland does not carry that weight.
America is the only place where MAN is perceived as MAN and is treated as MAN.
What Steve has done in technology today, Jane Austen did in fiction in 1789.
The Supramental Power in the atmosphere since 1956 acts on its own without our knowledge.
Man has been activating his folly of physical Mind in Korea and Cuba and in the environment.
After 1945 the woman became a force in all senses of the word.
Its earliest ugly beginning was Lydia’s energy.
One in the West knows how much the love of youth has been liberated from conventional tyranny
since 1950.
Internet is a wonder as it created a new plane, cyberspace.
Cyberspace is the 20th century equivalent of trade two thousand years ago.
As Money was created, became a symbol of power, raised itself to the status of an institution, became the
repository of ALL social power, software has shaped itself in various ways.
There is a school of thought that sees Man, not the society.
They are the Minds that see the trees not the wood.
It is not given to the powers of human Mind to know all that the higher power has created since its descent
in terms of invisible organizations, forces, powers, etc.
The Hour of God is here.
The Man of the Hour should appear.
He must hear the MANTRA of Life, breathe it into the world that is in labour, and deliver the Revolution,
preferably as evolution.
It is that power which is pressing from below that shows itself as Tsunami, hurricane, Katrina.
They are the calls to Man, God’s call.
The real call is the call of the Infinite.
Man’s ears are sealed.
He must awake.
Or he must be awakened.
The world awaits the word.
Society offers protection and stability in thousands of ways.
It has equal number of pit falls one has to be careful.
Animals in the forest have abundant food but there are equally abundant sources of danger.
The commonest danger is thorn. Not many animals are victims to it.
How is it animals ward off thorn all the time?
A thorn, if it turns septic, can be fatal.
Society has as many traps for Man.
One subconsciously enjoys protection.
Beyond these supports and traps are several areas where Man to protect himself consciously.
Not many see such opportunities are infinite.
Opportunities as well as traps are infinite.
The one theme that is close to my heart is Man in human relationships has infinite opportunities to organize
heaven at home.
Marriage, partnership, employment, family, etc. have readily exhausted all the opportunities to
render life bitter. Why?
At any point of existence Man exhausts the opportunities.
Man’s subconscious existence is infinite.
He is so fully organized that he will allow no man or no movement touch him at such a point of
organisation.
I am not sure whether taste of ignorance will apply to this.
The most enlightened Man has a closed Mind in this.
In poverty, disease, education the attitude is obvious.
Before a society is fully structured these WORK opportunities are transparent.
In older societies too the situation is the same but more difficult to see.
Lydia could have entirely ruined the family, rendering all the other girls old maids.
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Maybe they would have had to leave the place.
Mr. Bennet hoped it would pass away. It is true but no girl would be able to marry anyone except a
domestic.
“எல்லா விதமாகவும் ொதுகாப்பும், நண்ெர்களும் இருக்கும் ஒரு பெண்.”
இத்தனகய சூைல்களில், சமூகத்னதப் ெற்றிய ஒரு உண்னம இரண்டு விதமானது.
எவரும் பசய்வனத பொதுவாக சமூகம் சகித்துக் பகாள்ளாதது,
அந்தப் ொதுகாப்ெின் எந்தப் ெகுதி தற்பொழுது ொதிக்கப்ெட்டவருக்குக் கினடக்கிறது.
முதலாவது சமூகக் கலாச்சாரம், இரண்டாவது ஒவ்பவாரு தனி நெருக்கும் உள்ள ெயனுள்ள
சுதந்திரம்.
காலத்தின் ஆன்மானவப் ெடம் ெிடித்துக் காட்டுவதில் எழுத்தாளர்களின் சிறப்பு காணப்ெடுகிறது.
இலக்கியம் சமுதாயத்னதக் கணிசமாக முன்யனற்ற உதவும் ஒரு சக்தியாகும்.
அதனன நடத்திச் பசல்ெவர்கள் கதாசிாியர்கள் ஆவர்.
ஒரு கனதயில் இந்த அம்சங்கள் எவ்வாறு பவளிப்ெடுகின்றன என்ெனதப் ொர்க்க இயல்வது, ஒரு
வாசகாின் உயர்ந்த புாிதலின் அளவீடாகும்.
கார்டினர் இந்த வார்த்னதகனள ஒரு ஆறுதலுக்காகக் கூறியிருந்தாலும், இந்தக் கண்யணாட்டத்தில்
ொதுகாப்னெப் ெற்றிய அவருனடய ொர்னவ நமக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
அளவுக்குட்ெட்டதில் அல்லது யமலும் சிறப்ொக மிகச் சிறியதில் அனந்தத்தின் அறிவு ஒருவருக்கு
உள்ளது எனில், ஒரு நாவனலப் ெடிப்ெதன் மூலம் அக்கால கட்டத்தின் சமூகத்னதப் ெற்றிய
அனனத்னதயும் ஒருவர்அறிந்துபகாள்ளலாம்.
அந்த அறிவு சூட்சும இனணயதளம் ஆகும்.
முந்னதய நூற்றாண்டுகளின் ஆங்கில வரலாற்றின் சாத்தியமாகக் கூடிய அனனத்து விவரங்களும்
யகம்ப்ாிட்ஜ் சமூக வரலாறு பகாண்டுள்ளது.
ஆக்ஸ்யொர்டும், யகம்ப்ாிட்ேும், கல்விப் ெந்தயத்தில் ொர்வார்ட் மற்றும் MIT யிடம் யதாற்று
விட்டன.
அபமாிக்காவில் சமூகச் சுதந்திரத்தில் இனணந்திருக்கும் கல்விச் சுதந்திரம், ஒரு வருடம் அங்கு
தங்கியிருந்த அனனவனரயும் அந்நாட்னடப் யொற்ற னவக்கிறது.
ஒரு மனிதனின் மற்ற திறன்கனளப் பொருட்ெடுத்தாமல், அவனது உள்ளார்ந்த மதிப்ெினன னவத்து
அவனன ஒரு மனிதனாக நடத்துவது, அவனுனடய கணிப்ெில் அந்த இடத்னத வினலமதிக்க
முடியாத ஒன்றாக மாற்றுகிறது.
மனிதனுக்பகன்று ஒரு இடம் ஒதுக்கப்ெடுகிறது. யாரும் அங்கு நுனைவதில்னல, அல்லது
அவனுனடய அதிகாரத்னதப் ெறிப்ெதில்னல.
நிச்சயமாக அடுக்கடுக்காக அனமக்கப்ெட்ட சமூகம் இல்லாத நாயட இல்னல.
அபமாிக்கா அதன் பசல்வ வளத்திற்குப் பெயர் பெற்றது.
ொலண்டும் அயத யொன்ற ஒரு ெணக்கார நாடாகும், ஆனால் குடியயறியவாின் ொர்னவயில்
ொலண்டிற்கு அந்த இடம் இல்னல.
மனிதன் மனிதனாக உணரப்ெட்டு மனிதனாக நடத்தப்ெடும் ஒயர இடம் அபமாிக்காவாகும்.
பதாைில் நுட்ெத்தில் இன்று ஸ்டீவ் ோப்ஸ் பசய்திருப்ெனத, 1789-ஆம் ஆண்டில் யேன் ஆஸ்டின்
கனதயில் பசய்தாள்.
1956-ஆம் ஆண்டு முதல் சூைலில் இருக்கும் சத்தியேீவிய சக்தி நமக்குத் பதாியாமயலயய தானாகயவ
பசயல்ெடுகிறது.
பகாாியா, கியூொ மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூைலில் மனிதன் அவனுனடய ேடநினல மனதின்
முட்டாள்தனத்னதச் பசயல்ெடுத்தி வருகிறான்.
1945-ற்குப் ெிறகு பெண் அனனத்து வனகயிலும் ஒரு சக்தியாக மாறிவிட்டாள்.
அதன் ஆரம்ெகால அருவருப்ொன பதாடக்கம் லிடியாவின் சக்தியாகும்.
1950-ஆம் ஆண்டு முதல் வைக்கமான பகாடுங்யகான்னமயிலிருந்து இனளஞர்களின் அன்பு எந்த
அளவிற்கு விடுவிக்கப்ெட்டுள்ளது என்று யமற்கத்திய நாடுகளில் இருப்ெவருக்குத் பதாியும்.
இனணயபவளி எனும் புதிய ஒரு தளத்னத உருவாக்கிய இனணயதளம் ஒரு அற்புதம் ஆகும்.
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்னதய வர்த்தகத்திற்குச் சமமாக இருெதாம் நூற்றாண்டு
இனணயபவளி திகழ்கிறது.
ெணம் உருவாகி, சக்தியின் சின்னமாக மாறி, ஒரு நிறுவனத்தின் நினலக்கு தன்னன உயர்த்திக்
பகாண்டு, அனனத்து சமூக சக்தியின் களஞ்சியமாக மாறியது யொல, பமன்பொருள் ெல்யவறு
வைிகளில் தன்னன வடிவனமத்துக் பகாண்டுள்ளது.
சமுதாயத்னதப் ொர்க்காமல் மனிதனனப் ொர்க்கும் சிந்தனனக் கருத்பதான்று உள்ளது.
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மரக்கட்னடகனளப் ொர்க்காமல் மரங்கனளப் ொர்க்கும் மனங்கள் உள்ளன.
கண்ணுக்குத் பதாியாத அனமப்புகள், சக்திகள், அதிகாரங்கள் யொன்றவற்றின் அடிப்ெனடயில்
உயர்ந்த சக்தி புவியில் இறங்கியது முதல் உருவாகியுள்ள அனனத்னதயும் அறிந்துபகாள்ளும் திறன்
மனித மனதின் சக்திகளுக்கு வைங்கப்ெடவில்னல.
இனறவன் வரும் தருணம் இங்குள்ளது.
அத்தருணத்தின் மனிதன் யதான்ற யவண்டும்.
வாழ்வின் மந்திரத்னத அவன் யகட்க யவண்டும், உனைக்கும் உலகத்திற்கு அனத அவன் வைங்க
யவண்டும், புரட்சினயப் ொிணாமமாக அளிக்க யவண்டும்.
கீைிருந்து அழுத்தும் அந்தச் சக்தியய சுனாமி, புயல், கட்ாினாவாக எழுகிறது.
அனவ மனிதனுக்கான அனைப்புகள், இனறவனது அனைப்ொகும்.
உண்னமயான அனைப்பு அனந்தத்தின் அனைப்ொகும்.
மனிதன் காதுகள் அனடக்கப்ெட்டுள்ளன.
அவன் விைித்துக்பகாள்ள யவண்டும்.
அல்லது அவனன விைிப்புறச் பசய்ய யவண்டும்.
அந்த வார்த்னதக்காக உலகம் காத்திருக்கிறது.
சமூகம் ஆயிரம் வைிகளில் ொதுகாப்னெயும், ஸ்திரத்தன்னமனயயும் அளிக்கிறது.
ஒருவர் கவனமாக இருக்க யவண்டிய அயத அளவு ஆெத்துகளும் உள்ளன.
காட்டில் விலங்குகளுக்கு ஏராளமான உணவு உள்ளது, ஆனால் அயத அளவு ஆெத்துகளும்
உள்ளன.
பொதுவான ஆெத்து முள் ஆகும். ஆனால் ெல விலங்குகள் இதனால் ொதிக்கப்ெடுவதில்னல.
எவ்வாறு விலங்குகள் எல்லா யநரமும் முள்னளத் தவிர்க்கிறது?
ஒரு முள் புனரயயாடிப்யொனால் மிகவும் ஆெத்தாக மாறும்.
சமூகத்தில் மனிதனுக்கு அது யொன்ற ெல பொறிகள் உள்ளன.
ஒருவர் ொதுகாப்ெினன ஆழ்மனதில் அனுெவிக்கிறார்.
இந்த ஆதரவுகள் மற்றும் சிக்க னவக்கும் பொறிகனளத் தாண்டி, மனிதன் தன்னுணர்யவாடு
ொதுகாத்துக்பகாள்ள யவண்டிய ெல்யவறு இடங்கள் உள்ளன.
இத்தனகய வாய்ப்புகள் அனந்தமானனவ என்ெனத ெலரும் காண்ெதில்னல.
வாய்ப்புகளும், சிக்க னவக்கும் பொறிகளும் அனந்தமாக உள்ளன.
வீட்னடயய பசார்க்கமாக மாற்றும் அளவிற்கு மனிதனுக்கு மனித உறவுகளில் அளவற்ற வாய்ப்புகள்
உள்ளன என்ெது எனக்கு மிகவும் விருப்ெமான ஒரு விஷயமாகும்.
திருமணம், கூட்டாண்னம, யவனலவாய்ப்பு, குடும்ெம் யொன்றனவ, வாழ்க்னகனயக் கசப்ொனதாக
மாற்றும் அனனத்து வாய்ப்புகனளயும் உடனடியாகத் தீர்த்து விட்டன, ஏன்?
வாழ்வின் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் மனிதன் வாய்ப்புகனளத் தீர்த்து விடுகிறான்.
மனிதனின் ஆழ்மன வாழ்வு அனந்தமானது.
இத்தனகய முனறப்ெடுத்தலின் ஒரு இடத்னதத் பதாட எந்த ஒரு மனிதனனயும் அல்லது எந்த ஒரு
இயக்கத்னதயும் அனுமதிக்க முடியாத அளவிற்கு அவன் முழுனமயாக முனறப்ெடுத்தப்
ெட்டுள்ளான்.
அறியானமயின் ருசி இதற்குப் பொருந்துமா என்ெது பதாியவில்னல.
மிகவும் பதளிவு பெற்ற மனிதனும் இதனனக் காண மறுக்கிறான்.
ஏழ்னம, யநாய், கல்வி ஆகியவற்றில் அணுகுமுனற பவளிப்ெனடயாக உள்ளது.
ஒரு சமூகம் முழுனமயாகக் கட்டனமக்கப்ெடுவதற்கு முன்பு இந்த யவனல வாய்ப்புகள்
பவளிப்ெனடயாக உள்ளன.
ெனைய சமூகங்களில் கூட நினலனம ஒயர மாதிாியானதுதான், ஆனால் காண்ெதற்கு யமலும்
கடினமாக உள்ளது.
லிடியா குடும்ெம் முழுவனதயும் ொைாக்கி, மற்ற பெண்களுக்கு திருமணம் நடக்காமல்
ஆக்கியிருப்ொள்.
ஒரு யவனள அவர்கள் அந்த ஊனர விட்யட பவளியயற யவண்டியிருந்திருக்கும்.
இது கடந்து யொகும் என்று திரு பென்னட் நம்ெினார். இது உண்னமதான், ஆனால் எந்த ஒரு
பெண்ணாலும் உள்ளூாில் இருப்ெவனரத் தவிர யவறு எவனரயும் திருமணம் பசய்துபகாள்ள
முடியாது.
15. “Who was actually staying in the colonel’s house.”
A smuggler when pursued by an arrest warrant took refuge in a minister’s house!
Substance is powerful!
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Diabetic patient given sweets by spiritual doctor remains unaffected, perhaps sweets can cure him.
A Judge when he goes wrong in his judgement is not punished, his order is overruled.
Authority in error is not punished, he loses that authority.
A corrupt politician extracted seventy five lakhs. It was extortion.
The victim died of heart attack.
The politician lost his power and twenty crores of black Money.
Staying in the colonel’s house does offer a symbolic support.
A society moves up acquiring complex constructions all the way up.
Every experience of the society solidifies into a structure, formulates itself as an organisation, gathers the
symbolic subtle energies as power.
Market, Money are such planes.
Organisations organise themselves into active interchange thus at each level creating a complex web of life
that is powerful as well as creative.
It is happening all the time at all periods of life.
In 1789 such a web of organisations came to help the house of Longbourn.
Knowing that phenomenon will help understand the society social power, social strategies at any time.
Now that Lydia is saved we understand how.
Before she was found no one could think of this possibility.
Suppose someone thinks of it, his or her thought would have cancelled its possibility.
How can one know and make it really possible?
Is there such a knowledge?
Do we have that power?
Scientists are proud of Bing Bang, not knowing whether it is true.
The carbon dating can go wrong at any point. It is unreliable.
Society is a structure. It endures and creates a great many structures.
Darwin’s evolution has a partial truth in it.
The 10th Man was strongly convinced about the loss of one Man.
In essence, how is our faith in modern theories of science more valid?
Knowledge is a sea wave, which can wash off the scientific footprints in thousands.
Present strength of society is strength of superstition.
Read the great faith of doctors in the 19 th century in leeches, bloodletting, etc. You will know the type of
faith we have.
Man does not act from his Mind, he is in his vital Mind.
Cock sure pronouncements do issue from Superstition.
Democracy is our political superstition.
It is democracy that crucified Jesus, poisoned Socrates.
We are ruled democratically, but it does not mean we should believe in it.
Sri Aurobindo says neither Sun nor earth moves, there is changes in our consciousness only.
Wickham responded. Gardiner may attribute it to the colonel. We may do so to Darcy, but the determinant
may still be different.
I am tempted to say the deep all pervasive solicitude of the feminine heart of Lizzy which made Jane marry
Bingley, wanted to prevent Wickham’s ruin and it prevailed.
It is a known phenomenon that philanderers live a long life, may be because every woman he had violated
gave her heart’s blood to his long survival.
Wickham had the solicitude of all women folk that saw him. It may not be farfetched if you see how Jane
and Lizzy put their best foot forward to have the DARSHAN of the scoundrel after he had ruined the
family.
Sri Aurobindo said searching for God is the best goal for anyone.
In countries like India, horoscope claims the attention.
Luck, ‘The Secret’ are the mania in all other countries.
All this is ignorant pursuits.
To convert the ignorant groping into an intelligent pursuit is this goal.
The Mind does not have a better pursuit than knowing how things work.
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The pursuit can be best described as seeing how the Infinite reveals itself in the Finite.
Now one is the uncertain finite movement.
That knowledge will be the knowledge of the infinite’s revelation.
Knowledge of the Movement of the Infinite, when seen in Freedom creates the adventure of the highest in
the freest atmosphere.
To him the process will be no mystery.
He may have the knowledge of the professional, the professional of the Universal existence.
One in Samadhi is lost in the intensity of the Unconscious.
Waking Samadhi is not unconsciousness.
It is consciousness of the conscious unfolding.
No example or analogy is possible.
Before telescope was invented, what example will serve the purpose?
It is a movement in which surrender matures in Self-giving.
Self-giving, to start with, is a willed process.
At a later stage the movement of one’s Self-giving becomes a part of a wider movement.
The Self, falling in love with self, initiating such a movement is one as it moves also expands, expands
infinitely.
Darcy felt the initial JOY of it.
Lizzy is incapable of it even towards Wickham as her roots are in falsehood, structure is not truth,
dynamism is led by falsehood.
Falsehood is incapable of infinity.
“கர்னலின் வீட்டில் யார் உண்னமயில் தங்கியிருந்தனர்.”
ஒரு கள்ளக் கடத்தல்காரனுக்குக் னகது ஆனண ெிறப்ெிக்கப்ெட்டபொழுது அவன் ஒரு மந்திாியின்
வீட்டில் தஞ்சமனடந்தான்.
சாரம் சக்திவாய்ந்தது.
ஒரு சக்கனர யநாயாளிக்கு ஆன்மீக மருத்துவரால் இனிப்பு வைங்கப்ெட்ட பொழுது ொதிப்பு எதுவும்
ஏற்ெடவில்னல, ஒருயவனள இனிப்பு அவனரக் குணப்ெடுத்தலாம்.
ஒரு நீதிெதியின் தீர்ப்ெில் தவறு ஏற்ெடும்பொழுது அவர் தண்டிக்கப்ெடுவதில்னல, அவரது தீர்ப்பு
மாற்றப்ெடுகிறது.
அதிகாரத்தில் இருப்ெவர் தவறு பசய்யும்பொழுது தண்டிக்கப்ெடுவதில்னல, அவர் அதிகாரத்னத
இைக்கிறார்.
ஊைல் மலிந்த ஒரு அரசியல்வாதி எழுெத்தி ஐந்து லட்சம் இலஞ்சம் வாங்கினார். இது ெணப்
ெறிமுதல் ஆகும்.
ொதிக்கப்ெட்டவர் மாரனடப்ொல் இறந்து யொனார்.
அரசியல்வாதி அதிகாரத்னத இைந்தார், இருெது யகாடி கருப்புப் ெணத்னதயும் இைந்தார்.
கர்னலின் வீட்டில் தங்கியிருப்ெது ஒரு அனடயாளாீதியான ஆதரனவ அளிக்கிறது.
எல்லா வைிகளிலும் சிக்கலான அனமப்புகனளப் பெற்றுக்பகாண்டு ஒரு சமூகம் உயருகிறது.
சமூகத்தின் ஒவ்பவாரு அனுெவமும் ஒரு கட்டனமப்ொக மாறுகிறது, தன்னன ஒரு அனமப்ொக
வடிவனமத்துக் பகாள்கிறது, அனடயாளமான சூட்சும ஆற்றல்கனள சக்தியாகப் பெறுகிறது.
சந்னதயும் ெணமும் இத்தனகய நினலகளாகும்.
அனமப்புகள் தங்கனள சுறுசுறுப்ொக ொிமாற்றங்களாக முனறப்ெடுத்திக் பகாள்கின்றன, இவ்வாறு
ஒவ்பவாரு நினலயிலும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் ஆக்கபூர்வமான வாழ்வின் சிக்கலான வனலனய
உருவாக்குகின்றன.
இது வாழ்வின் எல்லா காலங்களிலும், எல்லா யநரத்திலும் நடக்கிறது.
1789- ல் லாங்ெர்ன் குடும்ெத்திற்கு இத்தனகய அனமப்புகளின் ஒரு வனல உதவியது.
அந்த நிகழ்னவத் பதாிந்துபகாள்வது, எந்த யநரத்திலும் சமூகத்தின் சமூகச் சக்தினயயும், சமூக
உொயங்கனளயும் புாிந்துபகாள்ள உதவும்.
லிடியா காப்ொற்றப்ெட்டது எவ்வாறு என்ெது இப்பொழுது நமக்குத் பதாியும்.
அவனளக் கண்டுெிடிப்ெதற்கு முன்பு இது சாத்தியமாகும் என்று எவராலும் நினனத்துப் ொர்க்க
முடியவில்னல.
ஒருயவனள எவயரனும் அனத நினனத்திருந்தால், அவருனடய எண்ணம் அதன் சாத்தியத்னத ரத்து
பசய்திருக்கும்.
ஒருவர் எவ்வாறு அறிந்துபகாண்டு அனத உண்னமயில் சாத்தியமாக்க முடியும்.
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இத்தனகய அறிவு ஒன்று உள்ளதா?
அந்த சக்தி நமக்கு இருக்கிறதா?
ெிரெஞ்சம் எவ்வாறு உருவானது என்கிற யகாட்ொடு உண்னமயா என்று அறியாமயலயய
விஞ்ஞானிகள் அனத நினனத்துப் பெருனம பகாள்கின்றனர்.
எந்த ஒரு யநரத்திலும் கால அளவீடு தவறாகலாம். இது நம்ெத்தக்கது அல்ல.
சமூகம் ஒரு கட்டனமப்ொகும். இது நினலத்து நின்று உயாிய கட்டனமப்புகனள உருவாக்குகிறது.
டார்வினுனடய ொிணாமத்தில் ெகுதி உண்னமயய உள்ளது.
ெத்தாவது மனிதன், ஒரு மனிதன் பதானலந்துவிட்டதாக உறுதியாக நம்புகிறான்.
விஞ்ஞானத்தின் நவீன தத்துவங்களின் மீதான நமது நம்ெிக்னக எவ்வாறு பசல்லுெடியாகும்
என்ெயத இதன் சாராம்சம் ஆகும்.
அறிவு சமுத்திர அனல யொன்றது, ஆயிரக்கணக்கான விஞ்ஞான தடங்கனள இது அைிக்கவல்லது.
சமூகத்தின் தற்பொழுனதய ெலம் மூடநம்ெிக்னகயின் ெலமாகும்.
அட்னடப்பூச்சிகள் இரத்தத்னத யநாய்வாய்ப்ெட்ட உடலிலிருந்து எடுப்ெது யொன்றவற்னற நம்ெிய
19-ஆம் நூற்றாண்டு மருத்துவர்களின் உயர்ந்த நம்ெிக்னகனயப்ெற்றிப் ெடித்தால் நமக்கு நம்முனடய
நம்ெிக்னக எது எனத் பதாியும்.
மனிதன் மனதிலிருந்து பசயல்ெடுவதில்னல, அவன் அவனுனடய உணர்வு மனதில் இருக்கிறான்.
சந்யதகத்துக்கு இடமற்ற அறிவிப்புகள் மூடநம்ெிக்னகயிலிருந்து எழுகின்றன.
ேனநாயகம் நமது அரசியல்ாீதியான மூடநம்ெிக்னகயாகும்.
ேனநாயகம்தான் ஏசுனவ சிலுனவயில் அனறந்தது, சாக்ரடீஸிற்கு விஷம் பகாடுத்தது.
நாம் ேனநாயக முனறப்ெடி ஆளப்ெடுகியறாம், ஆனால் நாம் அனத நம்ெ யவண்டும் என்று
அர்த்தமில்னல.
சூாியனும் நகர்வதில்னல, பூமியும் சுற்றுவதில்னல, நம்முனடய ேீவியத்தில்தான் மாற்றங்கள்
உள்ளன என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார்.
விக்காம் ெதிலளித்தான். இது கர்னலினால் ஏற்ெட்டது என திரு கார்டினர் கூறலாம். நாம் இது
டார்சியால் நிகழ்ந்தது எனக் கூறலாம். ஆனால் தீர்மானித்தவர் யவபறாருவராகக்கூட இருக்கலாம்.
யேன்-ெிங்கிலியின் திருமணத்னத நினறயவற்றிய எலிசபெத்தின் ஊடுருவும் தன்னமனயக் பகாண்ட
பெண்னம இதயத்தின் ஆழ்ந்த அக்கனற, விக்காமின் அைினவத் தடுக்க விரும்ெியது, அது பவற்றி
பெற்றது.
பெண் ெித்தர்கள் நீண்ட நாட்கள் வாழ்வார்கள் என்ெது அறிந்த ஒன்றுதான், ஏபனனில் அவன்
பதாடர்புபகாண்ட ஒவ்பவாரு பெண்ணும் அவனது நீண்டகால உயிர்வாழ்வுக்கு தனது இதயத்னத
அவனுக்கு அளித்திருக்கலாம்.
விக்கானமச் சந்தித்த ஒவ்பவாரு பெண்ணும் அவன் மீது அக்கனற பகாண்டிருந்தனர். அவர்களது
குடும்ெத்னத அவன் அைித்த ெின்பும்கூட எலிசபெத்தும், யேனும் அவனது தாிசனத்திற்காக
ஆவலுடன் காத்திருந்தனர்.
கடவுனளத் யதடுவயத எவருக்கும் சிறந்த குறிக்யகாள் என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறியுள்ளார்.
இந்தியா யொன்ற நாடுகளில் ோதகம் கவனத்னதப் பெறுகிறது.
'அதிர்ஷ்டம்' (Luck), ‘இரகசியம்’ (Secret) ஆகியவற்றில் மற்ற நாடுகள் ஆர்வம் பகாண்டுள்ளன.
இனவ யாவுயம அறியானமயின் நாட்டம் ஆகும்.
அறியானமயின் தடுமாற்றத்னத அறிவுள்ள ெின்பதாடரலாக மாற்றுவயத இந்தக் குறிக்யகாள் ஆகும்.
விஷயங்கள் எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்ெனத அறிவனதவிட சிறந்த நாட்டம் மனதிற்கு இல்னல.
அளவுக்குட்ெட்டதில் எல்னலயற்றது எவ்வாறு தன்னனயய பவளிப்ெடுத்திக் பகாள்கிறது என்ெனதப்
ொர்ப்ெயத நாட்டம் எனச் சிறப்ொக விவாிக்கலாம்.
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இப்பொழுது ஒன்று நிச்சயமில்லாத அளவுக்குட்ெட்ட இயக்கமாகும்.
அந்த அறிவு அனந்தத்தின் பவளிப்ொட்டின் அறிவாக இருக்கும்.
அனந்தத்தின் இயக்கத்தின் அறிவு, சுதந்திரத்தில் காணப்ெடும்பொழுது, மிகவும் சுதந்திரமான
சூைலில் மிகவும் உயர்ந்த சாகசத்னத உருவாக்குகிறது.
அவருக்கு பசயல்முனற மர்மமாக இருக்காது.
பதாைில்முனற சார்ந்த அறிவு, ெிரெஞ்ச வாழ்வின் பதாைில்முனற சார்ந்த அறிவு அவருக்கு
இருக்கலாம்.
சமாதி நினலயில் இருக்கும் ஒருவர் தன்னன மறந்த நினலயின் தீவிரத்தில் தன்னன இைந்து
விடுகிறார்.
விைிப்பு நினல சமாதி தன்னினனவின்றி இருப்ெது அல்ல.
இது விைிப்புணர்வு தன்னினனயவாடு பவளிப்ெடுவதாகும்.
எந்த உதாரணயமா அல்லது ஒப்புனடனமயயா சாத்தியமில்னல.
பதானலயநாக்கி கண்டுெிடிக்கப்ெடுவதற்கு முன் எனத உதாரணமாகக் காட்ட முடியும்?
சரணாகதி சுய அர்ப்ெணத்தில் முதிர்ச்சி அனடயும் ஒரு இயக்கமாகும் இது.
சுய அர்ப்ெணம் ஆரம்ெத்தில் ஒரு விருப்ெமான பசயல்முனற ஆகும்.
ெின்னர் ஒருவரது சுய அர்ப்ெணத்தின் இயக்கம் யமலும் அகண்ட இயக்கத்தின் ஒரு ெகுதியாக
மாறுகிறது.
சுயம், தன்னுடயனயய அன்புபகாண்டு, இத்தனகய இயக்கத்னத பதாடங்குவது ஒன்று, ஏபனனில்
அது நகரும்பொழுது விாிவனடகிறது, அளவற்று விாிவனடகிறது.
டார்சி அதன் ஆரம்ெ மகிழ்ச்சினய உணர்ந்தான்.
அவளுனடய அடித்தளம் பொய்னமயில் இருந்ததாலும், அவளுனடய கட்டனமப்பு உண்னமயாக
இல்லாததாலும், அவளுனடய பசயல் திறன் பொய்னமயால் வைி நடத்தப்ெட்டதாலும்
எலிசபெத்தால் விக்காம் விஷயத்தில்கூட அவ்வாறு இருக்க முடியவில்னல.
பொய்னமக்கு அனந்தமாக இருப்ெதற்கு இயலாது.
16. “I am strongly inclined to hope for the best.”
This has come true.
To believe that it came true because he said so is superstitious.
It is the height of unconscious subtle wisdom to be so superstitious.
Our ‘rationality’ prevents us from believing this relationship.
This is an intellectual superstition.
I speak of the 10th Man, broken pencil.
Sri Aurobindo gives a few.
• Man calls zero what he does not understand.
• He mistakes the boundless finite as infinity.
• Mistaking immensity and indefinability as infinite.
• Form for the content.
• Stops at the penultimate step mistaking it to be final.
• Part for the whole.
• Misses the world inside mistaking the outer as the all.
• To ambitiously attempt something which no one has done so far.
• Taking the line of the least resistance.
• Chooses a superstition as an ideal.
e.g. Must marry a Man for love only.
• Consider the most magnificent performance as an error – Nature’s waste.
• Never to attempt what no one has attempted.
• திாிசங்கு பசார்க் ம் wishes to reach moksha with the family or the body or both.
• (Sri Aurobindo says going to heaven – not moksha – with the family is possible).
• Unable to conceive a quixotic method – to go below to go up.
• Mistake a partial goal for the final goal ⎯ Integral Reality.
• Not believing what one has been preaching.
• Trying to know ignorance while you are inside ignorance.
Man is unable to solve a small problem while endowed with great powers, for want of a perspective.
Lydia eloped because Mr. Bennet refused to act, because Lizzy refused to expose Wickham.
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The determinate here was the mother’s solicitude for the last child.
You cannot wear gold nuggets.
Gold is valuable, but the skill of making jewels is equally valuable.
Mind is born in Hamlet, but we are unable to reach the world with it.
Now it is four hundred years after it was written.
Did Shakespeare know it?
One who achieves often does not know the achievement
Does Lizzy know what she accomplished and how?
To acquire the knowledge of our achievement is a maturity.
We do not know our potentials.
Fisk is in heaven:- Any man will be in heaven if the marriage is dissolved.
People do not know it, will not act when they know it.
One shade MORE in our success is landing on Moon is not known.
One more shade of consecration overtakes moksha for the devotee.
It is so with the knowledge of unknowable.
Hence the secret, the secret of secrets lies in,
• Going in
• Reversing the step
• Going in and reversing
• The essence is secret; the secret of secrets is quintessence.
• Unity, identity, SECRET, Inside, not wishing to know are the ultimate accomplishments in the human
scheme of things.
• Like Beethoven, he must turn, better still start hearing.
Beethoven could have heard in the subtle plane.
• The HOUR is Now.
Now that the story is over anyone can know what happened.
Only a wise Man can know why it happened.
Does our knowledge of Sri Aurobindo permit us to know at least after the event how events happened, if
not earlier?
Can this knowledge be upgraded to know ‘before the event’?
Or can it become power to make it?
If so, what is the source of that knowledge in all stages?
Once you do all these and succeed at all levels, can you know what it is that you secured?
Is it knowledge or power or the learning process?
Can we describe them by known spiritual terms?
Is it a knowledge one can acquire or all can acquire?
Can it be reduced as a system of learning?
If so, how will the other dimension change – Time, Space, the receiving plane, the change it undergoes, is it
in involution or evolution? Etc.
Can we review it in terms of, Hour of God, Simultaneous Time, Ishwara, Marvel?
Has anything distantly resembling this happened to the world already?
Are there human instances?
Is there something in ‘My’ own life?
If so, are Men aware of it or unaware of it?
Is there something to be done to make the unaware aware.
How do we compare it with Luck?
Is there some semblance or resemblance in Pride and Prejudice?
What is it all about?
Is it yoga or philosophy?
Are we entirely unrelated to such phenomena?
Are we forbidden to seek it further beyond knowing it?
Is it beyond the ken of human wisdom?
Had all these questions touched me inside somewhere?
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What next?
Why?
“நல்லயத நடக்க யவண்டும் என்று நான் தீவிரமாக விரும்புகியறன்.”
இது உண்னமயாயிற்று.
அவன் அவ்வாறு கூறியதால் அது உண்னமயாகி விட்டது என்று நம்புவது மூடநம்ெிக்னகயாகும்.
இவ்வளவு மூடநம்ெிக்னகயாக இருப்ெது தன்னினனவில்லாத சூட்சும ஞானத்தின் உச்சமாகும்.
நமது ெகுத்தறிவு இந்த உறவுமுனறனய நம்புவதிலிருந்து நம்னமத் தடுக்கிறது.
இது ஒரு அறிவுசார்ந்த மூடநம்ெிக்னகயாகும்.
ெத்தாவது மனிதன், உனடந்த எழுதுயகால் ஆகியவற்னறப் ெற்றி நான் கூறி வருகியறன்.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் சிலவற்னற வைங்குகிறார்.
• தனக்குப் புாியாதனத மனிதன் பூஜ்யம் என்கிறான்.
• அளவற்ற அளவுக்குட்ெட்டனத மனிதன் அனந்தம் எனத் தவறாகப் புாிந்துபகாள்கிறான்.
• அளவற்றனதயும், விவாிக்க இயலாத தன்னமனயயும் அவன் அனந்தம் எனத் தவறாகப்
புாிந்துபகாள்கிறான்.
• வடிவத்னத சாரம் எனப் புாிந்துபகாள்கிறான்.
• முடிவானது எனத் தவறாகப் புாிந்துபகாண்டு இறுதிக்கு முந்னதய கட்டத்தில் நின்று விடுவது.
• ெகுதினய முழுனம எனப் புாிந்துபகாள்வது.
• புறயம அனனத்தும் என தவறாகப் புாிந்துபகாண்டு அக உலனகத் தவற விடுவது.
• இதுவனர யாரும் பசய்யாத ஒன்றினன யெராவலுடன் முயல்வது.
• குனறந்தெட்ச எதிர்ப்னெ எடுத்துக்பகாள்வது.
• ஒரு மூடநம்ெிக்னகனய இலட்சியமாகத் யதர்ந்பதடுப்ெது.
(உ– ம்) காதலுக்காக மட்டுயம ஒரு ஆனணத் திருமணம் பசய்துபகாள்ள யவண்டும்.
• மிகவும் சிறப்ொன ஒரு நிகழ்வினன ஒரு தவறு எனக் கருதுவது- இயற்னகயின் விரயம்.
• எவரும் முயலாதனத ஒருயொதும் முயலாமல் இருப்ெது.
• திாிசங்கு பசார்க்கம்- குடும்ெத்துடயனா அல்லது உடலுடயனா அல்லது இரண்யடாடுயமா
யமாக்ஷத்னத அனடய விரும்புவது.
• குடும்ெத்துடன் யமாக்ஷத்திற்குச் பசல்வது சாத்தியம் அல்ல, பசார்க்கத்திற்குச் பசல்வது சாத்தியம்
என்கிறார் ஸ்ரீஅரவிந்தர்.
• நனடமுனறக்கு ஒவ்வாத ஒரு முனறனய நினனத்துப் ொர்க்க முடியாதது- யமயல பசல்ல கீயை யொக
யவண்டும்.
• ெகுதியான இலக்னக இறுதி இலக்காகத் தவறாகப் புாிந்துபகாள்வது- பூரண நிதர்சனம்.
• தான் உெயதசிப்ெனத நம்ொமல் இருப்ெது.
• அறியானமக்குள் இருந்துபகாண்யட அறியானமனயத் பதாிந்துபகாள்ள முயல்வது.
பொிய ஆற்றல்கள் இருக்கும்யொதும், ஒரு பதானலயநாக்குப் ொர்னவ இல்லாததால் சிறிய
ெிரச்சினனனயத் தீர்க்க மனிதனால் முடிவதில்னல.
திரு பென்னட் பசயல்ெட மறுத்ததாலும், எலிசபெத் விக்கானம பவளிப்ெடுத்த விரும்ொததாலும்
லிடியா ஓடிப்யொக யநர்ந்தது.
கனடசி குைந்னதயிடம் இருக்கும் தாயாாின் அனுதாெம் இங்கு தீர்மானிப்ெதாக உள்ளது.
தங்கக் கட்டிகனள அணிந்துபகாள்ள முடியாது.
தங்கம் வினல மதிப்ெற்றது, ஆனால் நனககனள உருவாக்கும் திறனும் இதற்குச் சமமாக மதிப்பு
வாய்ந்தது.
ொம்பலட்டிடம் மனம் ெிறந்தது, ஆனால் அதனுடன் நம்மால் உலகத்னத அனடய இயலுவதில்னல.
அது எழுதி முடித்து இப்பொழுது நானூறு வருடங்கள் ஆகின்றன.
இது யஷக்ஸ்ெியருக்குத் பதாியுமா?
சாதிக்கும் ஒருவர் பெரும்ொலும் அதனன அறிவதில்னல.
தான் என்ன சாதித்யதாம், எவ்வாறு சாதித்யதாம் என்ெது எலிசபெத்திற்குத் பதாியுமா?
நமது சாதனனனயத் பதாிந்துபகாள்வது ஒரு முதிர்ச்சி ஆகும்.
நமக்கு நமது திறன்கள் பதாிவதில்னல.
திருமணம் முறிவனடந்தால் எந்த ஒரு மனிதனும் பசார்க்கத்தில் இருப்ொன்.
அது மக்களுக்குத் பதாியாது, அவர்களுக்கு பதாியவந்தால் அவர்கள் பசயல்ெட மாட்டார்கள்.
நமது அடுத்த பவற்றி நிலவில் இறங்குவது யொன்றது என்ெது நமக்குத் பதாிவதில்னல.
சமர்ப்ெணத்தின் யமலும் ஒரு சாயல் அன்ெருக்கு யமாக்ஷத்னத விட யமலானது.
அறியமுடியாதனத அறிவது அயத யொன்றது.
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ஆகயவ இரகசியம், இரகசியங்களின் இரகசியம் கீழ்க்கண்டவற்றில் உள்ளது.
• அகத்தினுள் பசல்வது.
• பசயல்ொட்னட மாற்றுவது.
• அகத்தில் பசன்று மாறுவது.
• சாராம்சம் இரகசியம் அகும்; இரகசியங்களின் இரகசியம் முக்கிய சாராம்சம் ஆகும்.
• ஒற்றுனம, அனடயாளம், இரகசியம், அகம், அறிந்துபகாள்ள விரும்ொதது ஆகியனவ மனிதனது
விஷயத்தில் முடிவான சாதனனகளாகும்.
• பீயதாவனனப் யொல மனிதன் மாறயவண்டும், அதற்கும் யமலாக யகட்க ஆரம்ெிக்க யவண்டும்.
பீயதாவன் சூட்சும நினலயில் யகட்டிருக்கலாம்.
• அதற்கான தருணம் இப்பொழுதுதான்.
இப்பொழுது கனத முடிந்துவிட்டதால், என்ன நடந்தது என்ெது அனனவருக்கும் பதாியும்.
ஒரு புத்திசாலியான மனிதனுக்கு மட்டுயம அது ஏன் நடந்தது என்ெது பதாியும்.
நிகழ்வுகள் எவ்வாறு நிகழ்ந்தன என்ெனதப் ெற்றி, நிகழ்விற்கு முன்னயர இல்லாவிடினும்,
நிகழ்வுகளுக்குப் ெிறகாவது அறிந்து பகாள்வதற்கு ஸ்ரீ அரவிந்தனரப் ெற்றிய நமது அறிவு
அனுமதிக்கிறதா?
நிகழ்வு நடப்ெதற்கு முன்யெ அறிந்துபகாள்ள அந்த அறினவ யமம்ெடுத்த முடியுமா?
அல்லது அனத உருவாக்கும் சக்தியாக அனத மாற்ற முடியுமா?
அவ்வாபறனில், எல்லா கட்டங்களிலும் அந்த அறிவின் ெிறப்ெிடம் எது?
இனவ அனனத்னதயும் நாம் பசய்து முடித்து, எல்லா நினலகளிலும் பவற்றி அனடந்தால், நமக்குக்
கினடத்தது என்ன என்ெது நமக்குத் பதாியுமா?
இது அறிவா, சக்தியா அல்லது கற்றுக்பகாள்ளும் பசயல்முனறயா?
பதாிந்த ஆன்மீகச் பசாற்பறாடர்கள் மூலம் அவற்னற நாம் விவாிக்க முடியுமா?
இது ஒருவயரா அல்லது அனனவருயமா பெறக்கூடிய ஒரு அறிவா?
ஒரு கற்கும் முனறயாக இதனன மாற்ற முடியுமா?
அவ்வாபறனில், காலம், இடம், பெற்றுக்பகாள்ளும் தளம், அதற்கு ஏற்ெடும் மாற்றம் யொன்ற மற்ற
ொிமாணங்கள் எவ்வாறு மாறும், இது சிருஷ்டியிலா அல்லது ொிணாமத்திலா?
இனறவன் வரும் தருணம், மூன்றாம் நினலக் காலம், ஈஸ்வரன், அற்புதம் யொன்றவற்றின்
அடிப்ெனடயில் இதனன நாம் ொிசீலிக்க முடியுமா?
இதனன ஒத்த எயதனும் உலகத்தில் ஏற்கனயவ நடந்துள்ளதா?
மனித நிகழ்வுகள் உள்ளனவா?
நமது வாழ்க்னகயில் ஏயதனும் உள்ளதா?
அவ்வாபறனில், மனிதனுக்கு அனதப்ெற்றித் பதாியுமா, அல்லது பதாிந்துபகாள்ளாமல்
இருக்கிறானா?
பதாிந்துபகாள்ளாமல் இருப்ெவனர பதாிந்துபகாள்ள னவக்க ஏதாவது பசய்ய யவண்டுமா?
இதனன அதிர்ஷ்டத்துடன் எவ்வாறு ஒப்ெிட முடியும்?
'Pride and Prejudice'-ல் ஏயதனும் இதனன ஒத்த நிகழ்வுகள் உள்ளனவா?
அனவ என்ன?
இது யயாகமா அல்லது தத்துவமா?
இது யொன்ற நிகழ்வுகளுடன் நாம் முழுவதுமாக பதாடர்ெற்றவர்களா?
அனதத் பதாிந்துபகாள்வதற்கு யமலாக நாம் அனத நாடக்கூடாதா?
இது மனித அறிவிற்கு அப்ொற்ெட்டதா?
இந்தக் யகள்விகள் அனனத்தும் நம் மனனத எங்காவது பதாட்டிருக்கின்றனவா?
அடுத்து என்ன?
ஏன்?
17. “Could he expect that her friends would not step forward?”
Though apparently farfetched or forced, these are words of the subtle social forces expressing its
wisdom, a wisdom that will never fail to act if commissioned.
Literary criticism if organised, elevated, and refined to present such features with the force of striking
precision, would have come into its own?
Literary criticism brings to the reader the literature life is to him.
It makes the unconscious insensitive reader conscious and sensitive.
The power of Goodness of Antonio, in spite of its being laced with the hatred of the Jew was made
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dramatically effective, rather socially effective in drama.
Life recognizes the power of hatred by compelling Antonio to seek the Jew’s help.
Goodness not only brings back his ship but makes Jessica run away.
Literature is the art that gives the scientifically precise knowledge of life to the reader.
Madhavi’s garland landing on Kovalan’s neck brings home to the reader the power of karma he believes in.
The powers of Life beautifully unfolding through the crevices and cracks of the situation enlightened the
reader.
The greater the refinement the greater the writer.
Science becoming art in life through unseen, unpredicted events is the process by which life becomes
literature.
Literature revealing life to the reader is Life evolving its psychic.
Such endowments of life are not Many, but infinite:• Sowerby makes Lufton feel ashamed and apologise.
• Miss Dunstable exhibits irrepressible initiative to marry Dr. Thorne.
• Even the cruelly expressive phrase Frailty puts the power of the human nature in the most precise
context of Time – a time power enjoys itself with a vengeance without shame.
• The impudence of an impudent MAN has that significance for Lizzy. She brought him there to enjoy
the balm of his subtle touch on his solitude. She met with impudence. It requires a greater intuition to
appreciate the evolutionary role of impudence.
• ததாஸ்து, if understood, will render literary criticism great.
• We love to reward goodness, punish the wrong – It is the merest shallow social life. In pre 1947 that
was hailed.
• Post 1947 period was not to honour the GOOD, but the liberated MAN. He is the untouchable,
oppressed woman, wronged communities i.e. the watchman’s right to steal, the woman of uncontrollable
physical urges must be allowed her way, the politician has a right to earn thousands, lakhs, crores. [The
‘good man’s windfall in the years of freedom are all of this category. Reward the wrong, said Tom
Peters.] In USA this was the rule in the 16th and 17th centuries. India is being liberated economically!
• Life Response was created or Life was made to Respond by many not by their conscious action but by
what they believed.
a. Roberts refused the sign any more bills.
b. Sowerby refused to be angry at Lufton.
c. Dr. Thorne refused to ‘think’ of the Will.
d. Mr. Bennet refused to allow even in his Mind another to pay for his own sins.
e. Darcy never knew he was abused.
f. Lydia never thought of right or wrong.
g. Mrs. Bennet wanted all to go to Brighton.
h. She never minded anything.
i. Crawley refused to ask for help.
Man acting along the direction of the forces of events creates Life Response.
Hamlet was attacked by pirates.
Polonius was killed.
Poison killed Gertrude.
Ayala never knew how to speak of her love.
Hamel resented help.
Lucy Dormer sticks to her Man.
Lady Tringle never wanted Tom to have Ayala.
Tom needed not Ayala but to outgrow his boyishness.
Every event is a response of life to temperament.
We live in a structured society, structured over several thousand years.
Essentially it is a subtle structure before it becomes a tangible organisation.
That organisation is one of human relationships serving as links.
At the deepest or earliest level the structure begins as energy and grows as force, power, attitude, skills,
results each of which grows in density over time.
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Subtle structure converting into more tangible ones of human relationship is social maturity.
Only a revolution can destroy these structures.
Even after destruction they readily resume their old structures in the name of new concepts.
Those structures do create the dark imperative.
Only the luminous imperative can handle it.
Its way of handling is not destruction but transformation.
In transformation Self and Spirit emerge in Matter as Supermind.
As a matter of fact this Self is nothing but Spirit.
The BOON granted to earth is this transformation.
It is the privilege of Man to be an agent of this change.
The tradition conceives of spirit as the highest part of his being.
The Spirit is that which involves in the process to emerge as Matter.
Mistaking one for the other is the cosmic-tragedy of life.
Collins can mistake what he offers as self-justifying.
It is valid for himself.
God knows in what words he proposed to Charlotte.
Whether he repeated verbatim his proposal to Lizzy or was rendered speechless by her readiness to accept
his silent willingness, we do not know.
Collins, Mrs. Bennet, Lydia are Matter, the dark Imperative.
What luminous Imperative can handle them is not known.
Whatever it is, it is true his proposal is structured.
To create a structure, to let it grow to maturity is the ultimate work of social evolution.
“அவளுனடய நண்ெர்கள் முன்வந்து தடுப்ொர்கள் என அவன் எதிர்ொர்க்க முடியுமா?"
சாத்தியமற்றதாகயவா அல்லது கட்டாயப்ெடுத்தப்ெட்டதாகயவா யதான்றினாலும் இனவ ஞானத்னத
பவளிப்ெடுத்தும் சூட்சுமமான சமூக சக்திகளின் வார்த்னதகளாகும், இந்த ஞானம்
யகாரப்ெடும்யொது ஒருயொதும் பசயல்ெடத் தவறாது.
குறிப்ெிடத்தக்க துல்லியத்தின் சக்தியயாடு இலக்கிய விமாிசனம் இத்தனகய அம்சங்கனள அளிக்கும்
வனகயில் முனறெடுத்தப்ெட்டு, யமம்ெடுத்தப்ெட்டு, யநர்த்தியாக்கப்ெட்டு அளிக்கப்ெடும்யொது
அதன் சிறப்னெப் பெறும்.
இலக்கிய விமாிசனம் வாசகருக்கு இலக்கிய வாழ்னவக் பகாண்டு வருகிறது.
தன்னுணர்வற்ற, தன்னினனவற்ற வாசகனர இது பதளிவாகவும், உணர்யவாடும் இருக்கும்
நினலக்கு மாற்றுகிறது.
ஆன்யடானியயாவின் நற்குணத்தின் சக்தி, யூதர்கள் மீது பவறுப்பு இருந்தயொதிலும், வியக்கத்
தகுந்த முனறயில் ெயனுள்ளதாக இருந்தது, மாறாக நாடகத்தில் சமூகாீதியாக ெயனுள்ளதாக
இருந்தது.
யூதர்களின் உதவினய நாட அன்யடானியானவ வற்புறுத்துவதன் மூலம் பவறுப்ெின் சக்தினய
வாழ்க்னக அனடயாளம் காண்கிறது.
நற்குணம் அவருனடய கப்ெனலத் திரும்ெக் பகாண்டு வருவயதாடு மட்டுமல்லாமல், பேசிகானவ
ஓடிப்யொக னவத்தது.
இலக்கியம் வாழ்வின் விஞ்ஞானாீதியான துல்லியமான அறினவ வாசகருக்கு அளிக்கும் கனல
ஆகும்.
யகாவலனின் கழுத்தில் மாதவியின் மானல வந்து விழுவது, வாசகர் நம்பும் கர்மத்தின் சக்தினய
அவருக்குப் புாிய னவக்கிறது.
சூழ்நினலயின் ெிளவுகள், விாிசல்கள் மூலம் வாழ்வின் ஆற்றல்கள் வாசகர் முன் அைகாக
பவளிவருகின்றன.
யநர்த்தி உயர்ந்ததாக மாறும்யொது எழுத்தாளரும் உயர்ந்தவராகிறார்.
காணப்ெடாத, கணிக்கப்ெடாத நிகழ்வுகள் மூலம் அறிவியல் வாழ்வில் கனலயாக மாறுவது வாழ்வு
இலக்கியமாக மாறும் பசயல்முனறயாகும்.
வாழ்க்னகனய வாசகருக்கு பவளிப்ெடுத்தும் இலக்கியம் என்ெது வாழ்வு னசத்தியத்னத
பவளிப்ெடுத்துவதாகும்.
வாழ்வின் இத்தனகய வளங்கள் அதிகம் இல்னல, ஆனால் அனந்தமானனவ.
• Sowerby, லுப்டனன பவட்கப்ெட னவக்கிறார், மன்னிப்பு யகட்க னவக்கிறார்.
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• டாக்டர் தார்ன்-ஐ மணந்துபகாள்ள மிஸ் டன்ஸ்யடெில் அடக்க முடியாத தன்முனனப்னெ
பவளிப்ெடுத்துகிறாள்.
• கடுனமயான பவளிப்ொடான பசாற்பறாடர்கூட மனித இயல்ெின் அதிகாரத்னத காலத்தின், ஒரு
காலத்தின் மிகத் துல்லியமான சூைலில் இருத்துகிறது. பவட்கமின்றி ஒரு வன்மத்துடன் அதிகாரம்
தன்னனயய அனுெவிக்கவும் பசய்கிறது.
• பவட்கமற்ற மனிதனின் பவட்கங்பகட்டத்தனம் எலிசபெத்திடம் அந்த முக்கியத்துவத்னதக்
பகாண்டிருந்தது. அவனது தனினமயின் மீதுள்ள அவனது சூட்சும ஸ்ொிசத்தின் ஆறுதனலப் பெற
அவள் அங்கு அவனன வரவனைத்தாள். அவள் பவட்கங்பகட்டத்தனத்னத அங்கு எதிர்பகாண்டாள்.
நாணக்யகட்டின் ொிணாமப் ெங்கினனப் புாிந்துபகாள்வதற்கு இதற்கு யமலான உள்ளுணர்வு
யதனவப்ெடுகிறது.
• ததாஸ்து என்ெது புாிந்துபகாள்ளப்ெட்டால், அது இலக்கிய விமாிசனத்னதச் சிறப்ொக அளிக்கும்.
• நாம் நல்லனதப் ொராட்டி, தவறானனதத் தண்டிக்க விரும்புகியறாம்- இது பவறும் யமயலாட்டமான
சமூக வாழ்க்னகயாகும். 1947-ற்கு முன்பு இது யொற்றப்ெட்டது.
• 1947-க்குப் ெிறகு நல்லது மதிக்கப்ெடவில்னல, ஆனால் விடுவிக்கப்ெட்ட மனிதன்
மதிக்கப்ெட்டான். அவன் தீண்டத்தகாதவன், ஒடுக்கப்ெட்ட பெண்மணி, தவறினைக்கப்ெட்ட
சமுதாயங்கள் ஆகியனவ. அதாவது காவலாளியின் திருடுவதற்கான உாினம, அடக்கமுடியாத உடல்
உந்துதல்கள் பகாண்ட பெண்னண அவள் வைியில் பசல்ல அனுமதிப்ெது, ஆயிரம், இலட்சங்கள்,
யகாடிகள் சம்ொதிக்கும் அரசியல்வாதியின் உாினம யொன்றனவ.[ சுதந்திரம் பெற்ற கால கட்டத்தில்
‘நல்ல மனிதன்’ பெற்ற பெரும் பசல்வம் இவ்வனகனயச் சார்ந்தனவ. தவற்றுக்கு பவகுமதி என டாம்
பீட்டர்ஸ் கூறினார்.] 16,17-ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இதுதான் அபமாிக்காவின் சட்டமாக இருந்தது.
இந்தியா பொருளாதாராீதியாக விடுவிக்கப்ெடுகிறது.
• வாழ்வின் எதிபராலி உருவாக்கப்ெட்டது, அல்லது ெலராலும் அவர்களது தன்னினனவுடன் கூடிய
பசயலால் அல்லாமல் அவர்கள் நம்ெியவற்றால் வாழ்வு ெதிலளிக்க னவக்கப்ெட்டது.
யமற்பகாண்டு கடன் ோமீன் ெத்திரங்களில் னகபயழுத்திட ராெர்ட்ஸ் மறுத்துவிட்டார்.
a. லுப்டன் மீது யகாெப்ெட Sowerby மறுத்தார்.
b. டாக்டர் தார்ன் ‘உயினல’ப் ெற்றி நினனக்க மறுத்தார்.
c. தான் பசய்த ொவங்களுக்கு யவபறாருவர் ெணம் பகாடுப்ெனதப்ெற்றி திரு பென்னட்
மனதால்கூட நினனக்கவில்னல.
d. தான் நிந்திக்கப்ெட்யடாம் என்று டார்சி ஒருயொதும் நினனக்கவில்னல.
e. சாி அல்லது தவறு என்ெனதப்ெற்றி லிடியா ஒருயொதும் நினனக்கவில்னல.
f. அனனவரும் ெினரட்டனுக்குச் பசல்ல யவண்டும் என்று திருமதி பென்னட் விரும்ெினாள்.
g. அவள் எனதயும் பொருட்ெடுத்தவில்னல.
h. கிராலி உதவி யகட்க மறுத்தார்.
நிகழ்வுகளின் சக்திகளின் வைிநடத்தலின்ெடி மனிதன் பசயல்ெடுவது, வாழ்வின் எதிபராலினய
உருவாக்குகிறது.
ொம்பலட் பகாள்னளயினரால் தாக்கப்ெட்டான்.
Polonius பகானல பசய்யப்ெட்டான்.
விஷம் Gertrude-ஐக் பகான்றது.
அயாலாவிற்கு தன்னுனடய காதனலப் ெற்றி எவ்வாறு யெசுவது என்யற பதாியவில்னல.
Hamel உதவினய மறுத்தார்.
Lucy Dormer தன்னுனடய ஆணுடன் பதாடர்ந்து இருந்தாள்.
டாம்-ற்கு அயாலா கினடக்க யவண்டும் என்று Lady Tringle ஒருயொதும் விரும்ெவில்னல.
அயாலா யவண்டும் என்று டாம் நினனக்கவில்னல, ஆனால் தனது சிறுெிள்னளத்தனத்னதக் கடக்க
விரும்ெினான்.
ஒவ்பவாரு நிகழ்வும் மனவுணர்விற்கு வாழ்வின் மறுபமாைியாகும்.
ெல ஆயிரம் ஆண்டுகளாகக் கட்டனமக்கப்ெட்டுள்ள ஒரு சமூகத்தில் நாம் வாழ்கியறாம்.
ஒரு உறுதியான அனமப்ொக மாறுவதற்கு முன் இது அடிப்ெனடயில் ஒரு சூட்சும கட்டனமப்ொகும்.
அந்த அனமப்பு இனணப்புகளாக பசயல்ெடும் மனித உறவாகும்.
ஆைமான அல்லது ஆரம்ெ நினலயில், அனமப்பு ஆற்றலாக ஆரம்ெித்து, ெின்னர் சக்தி, அதிகாரம்,
மனப்ொங்கு, திறன்கள், ெலன்கள் என வளர்ந்து அனவ ஒவ்பவான்றும் காலப்யொக்கில்
தீவிரமனடகின்றன.
சூட்சுமக் கட்டனமப்பு மனித உறவில் யமலும் உறுதியானதாக மாறுவது சமூக முதிர்ச்சி ஆகும்.
ஒரு புரட்சியால் மட்டுயம இந்தக் கட்டனமப்புகனள அைிக்க முடியும்.
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அைிவுக்குப் ெிறகும் புதிய கருத்துகளின் பெயாில் ெனைய கட்டனமப்புகனள அனவ தயாராக
யமற்பகாள்ளும்.
அந்தக் கட்டனமப்புகள் இருண்ட தட்ட முடியாத கட்டாயத்னத உருவாக்குகின்றன.
ஒளி பொருந்திய கட்டாயயம அதனனக் னகயாள முடியும்.
அது னகயாளும் முனற அைிப்ெதல்ல, திருவுருமாற்றுவயதயாகும்.
திருவுருமாற்றத்தில் சுயமும் ஆன்மாவும் ேடத்தில் சத்திய ேீவியமாக பவளி வருகின்றன.
உண்னமயில் இந்த சுயம் ஆன்மாயவ தவிர, யவபறதுவுமில்னல.
பூமிக்குக் கினடத்துள்ள வரம் இந்தத் திருவுருமாற்றயமயாகும்.
இந்த மாற்றத்தின் கருவியாக இருப்ெது மனிதனின் ொக்கியமாகும்.
ொரம்ொியம் ஆன்மானவ நமது ேீவனின் மிகவும் உயர்ந்த ெகுதியாகக் கருதுகிறது.
ேடமாக பவளிப்ெடுவதற்கான பசயல்முனறயில் தன்னன ஈடுெடுத்திக்பகாள்வயத ஆன்மா ஆகும்.
ஒன்னற மற்பறான்றாகத் தவறாகப் புாிந்துபகாள்வது வாழ்வின் ெிரெஞ்ச ஆெத்தாகும்.
தான் அளிக்க விரும்புவது நியாயமானதுதான் என காலின்ஸ் தவறாகப் புாிந்துபகாள்ளலாம்.
அவனுக்கு அது நியாயமானது.
சார்பலட்டிடம் அவன் எவ்வாறு திருமண யவண்டுயகாள் விடுத்தான் என்ெது கடவுளுக்யக
பவளிச்சம்.
எலிசபெத்திடம் திருமண யவண்டுயகாள் விடுத்தது யொலயவ அவன் சார்பலட்டிடம் கூறினானா,
அல்லது அவனது பமௌனமான விருப்ெத்னத அவள் உடனடியாக ஏற்றுக் பகாண்டதால் யெச்னச
இைந்தானா என்ெது நமக்குத் பதாியாது.
காலின்ஸ், திருமதி பென்னட், லிடியா மூவரும் இருளான தவிர்க்க முடியாத கட்டாயங்கள் ஆவர்.
எந்த தவிர்க்க முடியாத ஒளி அவர்கனளக் னகயாள முடியும் என்ெது பதாியவில்னல.
அது எதுவாக இருப்ெினும், அவனது திருமண யவண்டுயகாள் கட்டனமக்கப்ெட்டுள்ளது என்ெது
உண்னம.
ஒரு அனமப்னெ உருவாக்குவது, அனத முதிர்ச்சி அனடய னவப்ெது, சமூகப் ொிணாம வளர்ச்சியின்
முடிவான யவனலயாகும்.
18. “Could he expect to be noticed by the regiment again?”
Those who act, initially, act on their impulse.
Only then they give other consideration.
Progress is in the measure they reconsider.
There is only one rule of accomplishment for all – It is better to know it.
That rule is Authority accomplishes.
You must renew that Authority at higher levels.
In India it is karma, in England it is my responsibility – honour.
In Japan it is vital honour, England it is Mental honour.
In all these places it is social Authority.
Only in USA it is one’s own Authority.
Hence the progress as it extended to ‘touch’ the infinity.
The social authority must give place to individual authority and finally individuality.
Mr. Bennet first let Lydia go to Brighton.
Next, after elopement, felt the responsibility.
When Money came into the picture, he felt the entire responsibility.
Not only the problem was solved, it turned into opportunities.
The Christian idea of charity turns around and makes one a recipient of charity.
The Indian idea of karma makes NOT karma but Society the tyrant.
What is RIGHT at a given time?
Progress, constant progress, is right.
It means today must be better than yesterday.
The world does not know of Supermind.
HE wants us to aspire for what we do not know exists.
Indians have given up freedom, prosperity, thinking, honesty, to preserve the Spirit.
The Englishman has begun to bathe once in a while.
The Indian has begun to speak the Truth once in a while.
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Let us work out the answer “why Mother is not acting?”
Kumbakonam is responding after Ramapuram.
What works is who will NOTICE him?
He who should notice is HE inside.
Our reference is selfish interest.
Even in selfish interest it is the negative destruction of all around.
The reversal in India should begin with endorsing a principle that will raise all before I receive the
benefit.
Whatever I did in the sixties helped all to band together to destroy me.
Later in the village they rose, whereas earlier they never could rise or refrain from destroying the centre of
light.
I should wait for them to ask for support.
It is the version of action to losing one’s capacity to think.
More can be accomplished by INACTION than by initiating action.
Giving up Jnana kanda ends by giving up Jnana.
Where is it in one to nine? Maybe it is in nine.
Where is India today in the scale of one to nine or any scale?
Where is the world on any scale?
Is there really a point for One to begin with?
Is it IN ACTION only?
If the enlightened One goes into inaction, what happens to the rest of the world?
In 1962 it was India that prodded China into action.
It is China that responded to Mother, not the Indians.
India gave up Non-Violence even in her subconscious.
India has not accepted Non-violence for her to give it up.
What is it to accept, not to accept and to give up?
What is the truth behind non-violence?
Is it rituals?
Is it to rely on the immediate success?
Is India different from other countries in this?
If so, what is that difference?
If not, how can there be no difference?
How do we understand the outer life?
Are we so highly developed to correct the outer by the inner?
The entire accomplishment today in any country is ONLY social accomplishment, even in USA.
Individuality in USA is social individuality.
We can review each character from the point of view of their accomplishment and how they did:
• Bingley accomplished his view by silent submission.
• Charlotte accomplished NOT by her capacity but by her value.
• Collins accomplished after failure at the lowest possible level of human personality.
• Lady Catherine accomplished for Darcy by her attention lifelong.
• Lizzy accomplished for Jane, Wickham, Lydia, family and Darcy.
• Mr. Bennet accomplished for his pet daughters by honour.
• Darcy accomplished for Lizzy mainly and partly for himself.
• The Gardiners did so for Longbourn and for their pleasure of prestige by their culture.
• Lydia retained Wickham in the family for Lizzy.
• Mrs. Bennet accomplished by destruction for her last daughter.
• Caroline ‘accomplished’ for her perversity a sense of humility.
• Georgiana saw her own fulfillment in Lizzy coming there.
• Jane Austen accomplished the positive atmosphere for the society.
• Meryton accomplished by NOT being mean to Longbourn and Lydia.
• Revolution accomplished itself in evolution.
• Vital selfishness accomplished for itself Mental self-giving.
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• Mrs. Reynolds accomplished in getting a wife for Darcy.
• Pride and Prejudice is the accomplishment of that age in converting Shakespeare’s darkness into the
light of Revolution. Jane Austen, though not of a vast build of great strength rises to positive height in one
story of hers, as Thompson in “Hound of Heaven”. It is a greatness of height and in positivity if not in
width, weight and profundity.
The Truth behind Love is Strength.
The world will be crushed out of existence by one drop of love descending.
Membership fees symbolize strength that attracts knowledge.
Help, if it exists, is from the strong to the weak.
The poor, the victim to tyranny, are STRONG in their weakness, as what they need is not so much
prosperity as the strength of prosperity as prestige symbolises.
In this sense Non-violence is an invitation to violence.
The Truth behind Non-violence is Violence.
Asoka did not disband his army when he gave up war.
Law abolishing slavery could win the war, not public opinion.
Marx’s call for violent overthrow of capitalism is real.
Democracy and Liberty were ushered in by violence.
Equality too needs the same violent overthrow.
Power of consecration to take the due of Money from unwilling hands is Grace granting strength to
fairness.
Jesus and Socrates were murdered by democracy.
Veto-abolishing the Veto is organisational landmark of fairness acquiring strength.
Draupathi could get strength not from the ‘Dharma’ of Dharma’s establishment where Overmind ends.
Voluntarily giving up Selfishness is acquiring Truth.
Truth is strong, Ignorance too is equally strong.
Transformation of ignorance into knowledge is making truth strong by Spirit.
Herwig’s response is the symptom of ignorance wanting to abolish itself.
Where Auroshika and Gloria failed and Ramapuram was not positive, Herwig comes forward.
Consecration can get Money if its call is strong, endowed with the strength of the collective.
Goodwill is strength. Self-giving is strength.
Nothing can be accomplished without strength.
“மீண்டும் ெனடப்ெிாிவினரால் அவன் கவனிக்கப்ெடுவானா”
பசயல்ெடுெவர்கள் முதலில் அவர்களுனடய உந்துதலினால் பசயல்ெடுகின்றனர்.
அதற்குப் ெிறகுதான் அவர்கள் மற்றவற்னறக் கருதுவர்.
முன்யனற்றம் என்ெது அவர்கள் மறுொிசீலனன பசய்வனதப் பொறுத்தது.
அனனவருக்கும் சாதனனக்கான சட்டம் ஒன்றுதான் - அனத அறிந்துபகாள்வது நல்லது.
அதிகாரம் சாதிக்கும் என்ெயத அச்சட்டம் ஆகும்.
உயர்ந்த நினலகளில் அந்த அதிகாரத்னத நாம் புதுப்ெித்துக்பகாள்ள யவண்டும்.
இந்தியாவில் இது கர்மம், இங்கிலாந்தில் இது எனது பொறுப்பு- மாியானத.
ேப்ொனில் இது உணர்வின் மாியானத, இங்கிலாந்தில் இது மனதின் மாியானத.
இந்த எல்லா இடங்களிலும் இது சமூகாீதியான அதிகாரம் ஆகும்.
அபமாிக்காவில் மட்டுயம இது தனி ஒருவரது அதிகாரமாகும்.
அனந்தத்னத ‘ஸ்ொிசிக்க’ அது விாிவுெடுத்தப்ெடுவதால் அங்கு முன்யனற்றம் ஏற்ெடுகிறது.
சமூகாீதியான அதிகாரம் தனி நெர் அதிகாரத்திற்கும், முடிவாக தனித்துவத்திற்கும் இடம் அளிக்க
யவண்டும்.
திரு பென்னட் முதலில் லிடியானவ ெினரட்டனுக்குச் பசல்ல அனுமதித்தார்.
அடுத்து, ஓடிப்யொகும் நிகழ்வுக்குப் ெிறகு பொறுப்னெ உணர்ந்தார்.
ெணம் என்ற யெச்சு எழுந்தபொழுது அவர் முழு பொறுப்னெயும் யமற்பகாண்டார்.
ெிரச்சினன தீர்க்கப்ெட்டயதாடல்லாமல், அது வாய்ப்புகளாகவும் மாறியது.
கிருஸ்துவர்கள் கூறும் தர்மம் ஒருவனர தர்மத்னதப் பெற்றுக்பகாள்ெவராக மாற்றுகிறது.
கர்மத்னதப்ெற்றிய இந்தியாவின் கருத்து, கர்மத்னத பகாடுங்யகாலனாக ஆக்குவதில்னல,
சமூகத்னத பகாடுங்யகாலனாக மாற்றுகிறது.
ஒரு குறிப்ெிட்ட யநரத்தில் எது சாியானது?
40

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

முன்யனற்றம், இனடயறாத முன்யனற்றம் சாியானது.
இன்று, யநற்னறவிட சிறப்ொக இருக்க யவண்டும் என்ெது இதன் பொருள்.
உலகத்திற்கு சத்திய ேீவியத்னதப் ெற்றித் பதாியாது.
இருப்ெது பதாியாத ஒன்றிற்கு ெகவான் நம்னம ஆர்வப்ெடச் பசால்கிறார்.
ஆன்மானவ ொதுகாப்ெதற்காக இந்தியர்கள் சுதந்திரம், சுபீட்சம், சிந்தனன, யநர்னம ஆகியவற்னறக்
னகவிட்டனர்.
ஆங்கியலயர் எப்பொழுதாவது ஒரு முனற குளிக்க ஆரம்ெித்துள்ளனர்.
இந்தியர்கள் எப்பொழுதாவது ஒரு முனற உண்னம யெச ஆரம்ெித்துள்ளனர்.
“ஏன் அன்னன பசயல்ெடுவதில்னல” என்ெதற்கு நாம் ெதில் யதட யவண்டும்.
இராமாபுரத்திற்குப் ெிறகு கும்ெயகாணம் ெதிலளிக்கிறது.
யார் ஒருவனரக் கவனிப்ொர்கள் என்ெயத பசயல்ெடுகிறது.
ஒருவர் கவனிக்க யவண்டிது, அவருள் இருக்கும் கடவுனளயய.
நமது குறிப்பு சுயநலமான ஆர்வம் ஆகும்.
சுயநலமான ஆர்வத்தில்கூட இது சுற்றியுள்ள அனனத்தின் எதிர்மனறயான அைிவாகும்.
எல்யலாருக்கும் கினடத்த ெிறயக எனக்குக் கினடக்க யவண்டும் என்ெனத வலியுறுத்துவதிலிருந்து
இந்தியாவில் மாற்றம் பதாடங்க யவண்டும்.
அறுெதுகளில் நான் பசய்த அனனத்தும், என்னன அைிப்ெதற்கு அனனவனரயும் ஒன்று யசர்க்க
உதவியது.
ெின்னர் அவர்கள் கிராமத்தில் உயர்ந்தனர், ஆரம்ெத்தில் அவர்களால் உயரயவா அல்லது ஒளியின்
னமயத்னத அைிக்காமல் இருக்கயவா முடியவில்னல.
அவர்கள் ஆதரவு யகட்ெதற்காக நான் காத்திருக்க யவண்டும்.
ஒருவரது சிந்திக்கும் திறனன இைப்ெதற்கான பசயலின் ெதிப்பு இது.
பசயல்ெடத் பதாடங்குவனதவிட பசயல்ெடாமல் இருப்ெதன்மூலம் அதிக அளவில் சாதிக்கலாம்,
ஞானத்னதக் னகவிடுவதன் மூலம் ஞான காண்டத்னத னகவிடுவது முடிவனடகிறது.
ஒன்றிலிருந்து ஒன்ெதில் இது எங்கு உள்ளது? இது ஒன்ெதாக இருக்கலாம்.
எந்த ஒரு அளவுயகாலிலும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்ெதுவனர இந்தியா இன்று எங்குள்ளது?
எந்த ஒரு அளவுயகாலிலும் உலகம் இன்று எங்குள்ளது?
ஒருவருக்கு ஆரம்ெிப்ெதற்கு உண்னமயில் ஒரு இடம் உள்ளதா?
அது பசயலில் மட்டுயம இருக்கிறதா?
சித்தி பெற்ற ஒருவர் பசயலற்ற நினலக்குச் பசன்றால், உலகத்தில் மீதமுள்ளவர்கள் என்னாவது?
1962-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாதான் சீனானவச் பசயல்ெடத் தூண்டியது.
சீனாதான் அன்னனக்குப் ெதிலளித்தது, இந்தியர்கள் அல்ல.
இந்தியா தனது ஆழ்மனதில்கூட அெிம்னசனயக் னகவிட்டது.
அெிம்னசனயக் னக விடுவதற்கு இந்தியா அனத ஏற்றுக் பகாள்ளயவயில்னல.
ஏற்றுக்பகாள்வது, ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாதது மற்றும் னகவிடுவது என்றால் என்ன?
அெிம்னசயின் ெின்னால் இருக்கும் உண்னம என்ன?
அது சம்ெிரதாயங்களா?
அது உடனடியான பவற்றினய நம்ெி இருப்ெதா?
இதில் இந்தியா மற்ற நாடுகளிலிருந்து யவறுெட்டதா?
அவ்வாபறனில் அந்த யவறுொடு என்ன?
அவ்வாறு இல்னலபயனில், எவ்வாறு யவறுொடு இல்லாமல் இருக்கும்?
புற வாழ்னவ நாம் எவ்வாறு புாிந்துபகாள்வது?
அகத்தால் புறத்னதச் சாி பசய்யும் அளவிற்கு நாம் அவ்வளவு உயர்வாக வளர்ந்துள்யளாமா?
எந்த ஒரு நாட்டிலும், அபமாிக்காவிலும்கூட, இன்று முழு சாதனன என்ெது சமூகாீதியான சாதனன
மட்டுயம ஆகும்.
அபமாிக்காவில் தனித்துவம் சமூகாீதியான தனித்துவம் ஆகும்.
ஒவ்பவாரு கதாொத்திரத்னதயும் அவர்களது சாதனனயின் கண்யணாட்டத்திலிருந்தும், எவ்வாறு
சாதித்தனர் என்ெதிலிருந்தும் நாம் ஆராயலாம்:
• ெிங்கிலி பமௌனமான அடிெணிதல் மூலம் அவனுனடய கருத்னத நினறயவற்றிக் பகாண்டான்.
• சார்பலட் அவளுனடய திறனம மூலம் சாதிக்கவில்னல, அவளது ெண்ெின் மூலம் நினறயவற்றிக்
பகாண்டாள்.
• யதால்விக்குப் ெிறகு காலின்ஸ் மனித ஆளுனமயின் சாத்தியமாகக் கூடிய மிகவும் கீழ் நினலயில்
நினறயவற்றிக் பகாண்டான்.
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• யலடி காதாின் வாழ்நாள் முழுவதும் அளித்த அவளது கவனத்தினால், டார்சிக்காகச் சாதித்தாள்.
• யேன், விக்காம், லிடியா, குடும்ெம் மற்றும் டார்சிக்காக எலிசபெத் சாதித்தாள்.
• திரு பென்னட் தன்னுனடய பசல்லப் பெண்களுக்காக மாியானதயின் மூலம் நினறயவற்றினார்.
• முக்கியமாக எலிசபெத்திற்காகவும், ஓரளவிற்கு தனக்காகவும் டார்சி நினறயவற்றினான்.
• கார்டினர் தம்ெதியினர் லாங்ெர்னுக்காகவும், அவர்களது கலாச்சரத்தின் மூலம் அவர்களது
பகௌரவத்தின் சந்யதாஷத்திற்காகவும் சாதித்தனர்.
• லிடியா எலிசபெத்திற்காக விக்கானமக் குடும்ெத்தில் தக்க னவத்துக் பகாண்டாள்.
• திருமதி பென்னட் தன்னுனடய கனடசி பெண்ணிற்காக அைினவ ஏற்ெடுத்துவதன் மூலம்
சாதித்தாள்.
• காரலின் தன்னுனடய வக்கிரத்திற்காக ெணிவின் ஒரு உணர்வினனச் ‘சாதித்தாள்’.
• எலிசபெத் அங்கு வந்ததில் ோர்ேியானா தனது மன நினறனவ அனடந்தாள்.
• யேன் ஆஸ்டின் சமூகத்திற்காக யநர்மனறயான சூைனலப் பூர்த்தி பசய்தாள்.
லாங்ெர்னிடமும் லிடியாவிடமும் அற்ெத்தனமாக நடந்துபகாள்ளாததன் மூலம் பமாிடன் சாதித்தது.
• புரட்சி ொிணாமத்தில் தன்னனயய நினறயவற்றிக் பகாண்டது.
• உணர்வின் சுயநலம் தனக்காக மனதின் சுய அர்ப்ெணத்னதச் சாதித்துக் பகாண்டது.
• திருமதி பரனால்ட்ஸ், டார்சிக்கு ஒரு மனனவினய அளித்ததன் மூலம் சாதித்தாள்.
யஷக்ஸ்ெியாின் இருனள, புரட்சியின் ஒளியாக மாற்றியதில் ‘Pride and Prejudice’ அந்த
காலகட்டத்தின் சாதனனயாகும். தாம்சன் 'Hound of Heaven'-ல் உயர்ந்ததுயொல், யேன் ஆஸ்டின்
பொிய வலினம பகாண்ட பொிய உருவமாக இல்லாத யொதும், அவளுனடய ஒரு கனதயின் மூலம்
யநர்மனறயான உயரத்னத அனடந்தாள். அகன்றும், வலினமயுடனும், ஆழ்ந்தும் இல்னலபயனினும்
இது உயரம் மற்றும் யநர்மனறத்தன்னமயின் மகத்துவம் ஆகும்.
அன்ெின் ெின் உள்ள உண்னம வலினம ஆகும்.
கீைிறங்கும் அன்ெின் ஒரு துளி உலகத்னதயய அைித்து விடும்.
அங்கத்தினாின் கட்டணம் அறினவ ஈர்க்கும் வலினமனயக் குறிக்கிறது
உதவி என்று ஒன்று இருக்குயமயானால், அது ெலசாலியிடமிருந்து ெலவீனமானவருக்குக்
கினடப்ெதாக இருக்கும்.
ஏனை, பகாடுனமக்கு ஆளானவர் ஆகியயார் அவர்களது ெலவீனத்தில் வலினமயானவர்கள்,
ஏபனனில் அவர்களுக்குத் யதனவ பகௌரவம் குறிப்ெிடும் சுபீட்சத்தின் வலினமயய தவிர, சுபீட்சம்
அல்ல.
இந்த அர்த்தத்தில் அெிம்னச வன்முனறக்கு விடுக்கப்ெடும் ஒரு அனைப்ொகும்.
அெிம்னசக்குப் ெின்னால் இருக்கும் உண்னம வன்முனறயாகும்.
அயசாகர் யொனரக் னகவிட்டபொழுது தனது இராணுவத்னதக் கனலக்கவில்னல.
அடினமத்தனத்னத ஒைிக்கும் சட்டம் யொனர பேயிக்கலாம், பொது ேன அெிப்ெிராயத்னத அல்ல.
முதலாளித்துவத்னதத் தீவிரமாக வீழ்த்துவதற்கான கார்ல் மார்க்ஸின் அனைப்பு உண்னமயானது.
ேனநாயகமும், சுதந்திரமும் வன்முனறயால் ஏற்ெட்டன.
சமத்துவமும் இயதயொன்று தீவிரமாகத் தூக்கி ஏறியப்ெட யவண்டும்.
விருப்ெமில்லாதவர்களிடமிருந்து பெற யவண்டிய ெணத்னதப் பெற்றுக்பகாள்ள யதனவப்ெடும்
சமர்ப்ெணத்தின் சக்தி நியாயத்திற்கு அருள் வைங்கும் வலினமயாகும்.
இயயசுவும் சாக்ரடீ ும் ேனநாயகத்தால் பகானல பசய்யப்ெட்டனர்.
அனுமதிக்க மறுக்கும் அதிகாரத்னத ஒைிப்ெது நியாயம் வலினமனயப் பெறும் அனமப்புாீதியான
னமல்கல் ஆகும்.
பதய்வமனம் முடிவனடயும் தருமரது ஸ்தாெனத்தின் தர்மத்திலிருந்து திபரௌெதியால் வலினமனயப்
பெற முடியவில்னல.
சுயநலத்னதத் தானாகயவ முன்வந்து னகவிடுவது சத்தியத்னதப் பெற்றுக்பகாள்வதாகும்.
உண்னம வலினமயானது, அறியானமயும் அதற்குச் சமமாக வலினமயுனடயது.
அறியானமனய அறிவாக திருவுருமாற்றுவது, உண்னமனய ஆன்மாவின் மூலம் வலினமயுனடயதாக
மாற்றுவதாகும்.
Herwig-ன் ெதில் அறியானம தன்னனயய அைித்துக்பகாள்ள விரும்புவதற்கான அறிகுறியாகும்.
ஆயராஷிகாவும் கியளாாியாவும் யதால்வியனடந்து, இராமாபுரம் யநர்மனறயாக இல்லாதயொது,
Herwig முன் வருகிறது.
சமர்ப்ெணத்தின் அனைப்பு உறுதியாகவும், சமூகத்தின் ெலத்னதப் பெற்றும் இருந்தால் அது
பசல்வத்னத ஈட்டும்.
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நல்பலண்ணம் ெலம் ஆகும். சுய அர்ப்ெணம் ெலம் ஆகும்.
ெலம் இன்றி எனதயும் சாதிக்க முடியாது.
19. “After such an affront to Colonel Forster.”
Affront is the very opposite of pleasing.
They are felt more as sensations than feelings or ideas.
Sensations are of the body where effect is unfailing.
A lady who received a letter everyday from her lover married the postman.
Sensations are conclusive.
To know a thing is conclusive, but to know it as an expression of theoretical clarity is more than conclusive.
Polyandry extends to all brothers is experience and theory.
In disclosing each one’s secret to Krishna Draupathi revealed she was partial to Karna.
That again confirms why Karna invited her to sit on his lap.
Reputation of a bankrupt family, service done to an institution, Money gifted to another, service done to a
cause, each in its own fashion, in its own time will certainly have their exact consequence.
For one who looks back, there will be no single event that is not so described.
The description will be exact and precise.
A Man sold several of his properties and lost it in gambling.
Theft, pilfering, deceit was instinct with him.
His own grandfather became a rich man collecting jewels from robbers.
He, by a quirk of life, joined a Mother’s institution and in this respect turned over a new leaf, ceased to be
his old self.
Another man there looted the place in an unprecedented scale.
It began when this Man joined and stopped when he left there.
He ceased to steal; his Rasi retained its power.
Anyone can certainly find at least one striking event in his own life for the following principles.
• Offence offends.
• Pleasing pleases.
• Service is unforgettably remembered.
• Knowledge in the subordinate hurts the boss.
• What is given comes back. Self-giving remains alive.
• Act repeats.
• Service is rewarded by Men, institutions, cause, God.
• Reputation lingers for generations.
• Goodwill begets Goodwill.
• Purity ennobles the giver as well as receiver.
• The murderer earns for the victim.
• Status offends and betrays, finds its betrayal unresented.
• Names survive insistently around and later in the subtle life.
• Language like women loves those who take liberties.
• Language is the medium through which subtle power shifts.
• All relations are copiously infectious and contagious.
• Wrong doing intensely attracts.
• Power makes itself felt even against gods.
• Man loves to be exploited, dominated, tyrannized over.
• Humiliation is an honour.
• The greatest help comes from the worst enemy.
• Quarrel always brings to the surface greater justice.
• No action can be prevented from multiplying itself.
• The weak is strong in his own territory.
• Pitch defiles.
• Power defies sharing.
• Honour honours itself abundantly.
• Caste is the repository of social power of intensities.
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• Physically giving depletes.
• Subtly giving does not decrease can also increase much.
• Form -- all forms – express beauty.
• Form enhances power infinitely.
• Thought makes for intense relationship.
• All movements reverse after the peak.
• Great respect issues out of great humiliation.
• Bankruptcy is higher abundance.
• All is in all all the time in all respects.
• Fairness is the fad of faint foolishness.
A professor of neuro-surgery had a head injury and lapsed for seven days into a coma. As he was at
Harvard, he wrote his experiences during the coma as a book. One was “Man can do no wrong”. Everyone
read him. No one believed him. Yogically there is no wrong in the world. There is its appearance.
According to that rule Wickham is not wrong in the elopement, nor Lydia. Lady Catherine is right in her
abuse and Mrs. Bennet in her initiatives. At least Darcy finds she was not wrong in abusing him. She herself
said it was enjoyable, or her genius came out, while she was abusing him for things he was not responsible
for. Yoga too concurs with the professor and Darcy.
Right and wrong apart, we certainly can see generally and in our own lives particularly,
• The exact relationship between two acts even if separated by any length of time.
• Such relationships will often be between the finite and the infinite and the latter can be moved by the
former.
• Maybe, in a flash – in the subtle plane – the entire pattern of ALL relationships will reveal. This, if
extended, will reveal the memories of previous lives.
An experiment can be suggested that will reveal the truth of this phenomenon, but it is not easy to conceive
of it. One who is familiar with consecration and has been solving ALL his problems through that can
attempt it with a fair expectation of momentary success. If met with success, one can do so for a few
seconds. Once that endowment is there a continuous three hour – I should say three day – attempt, when
possible, will show the true power of this exercise.
Consecration is taken up at so many levels. One can view it as lying in concentric circles. Move one from
smaller inner circles to wider outer circles. At the widest circle for the individual one overcoming Space
and later Time can be felt. At one’s final level one will be on vibrations of universal dimensions. These
efforts rarely continue, come to abrupt end at the earliest opportunity. To break the obstacle one calls ⎯ it
is the calling of one’s being. One sees, though momentary, moving with wider, maybe, universal forces.
At the tether end one can see acts precipitate that in his scheme of things, are inconceivable, unbelievable
even after the occurrence, such of which he might have rarely heard of.
Darcy’s marriage is like that.
Even Bingley’s wedding is like that.
Lydia and Collins too are of that category.
Steve Jobs met with one such success.
One who is doing yoga as the one single goal of his own life if he meets with this Darsan can with
intellectual effort
• Understand The Life Divine fully and with inspirational SILENCE.
• Know His revelations in Savitri.
HE said most only in Savitri, says Mother. Also there can be nothing on earth even in the future what is not
there in Savitri. With the fullest sincerity and greatest perseverance one certainly can have this initial
glimpse. To such a one, success in yoga is possible if he should continue. He emphatically lays down
From the Highest the Greatest BOON was asked for.
It was granted.
Sincerity and surrender will secure it for MAN.
The above experiment will reveal whether they are available in the devotee. The symptoms are,
Silence will descend.
Light will reveal in the heart.
Thinking centre will move above the head.
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Silence will mature into Silence beyond Silence.
Maybe it is for a split second.
For that moment one will not exist outside.
The outside will be found inside.
Life will grow powerful.
Matter will reveal its Ananda.
No proof is necessary. It will be a Self-existent revelation.
“ொஸ்ைறர எதிர்த்து இவ்வாறு நைந்துப ாண்ை ெிைகு."
எதிர்ப்பு திருப்திப்ெடுத்துவதற்கு முற்ைிலும் எதிரானது.
உணர்வு ைா யவா அல்லது ருத்து ைா யவா இல்லாமல் அறவ பதாடு உணர்வு ைா
உணரப்ெடு ின்ைன.
பதாடுவுணர்வு உைலுக்குாி து, அதன் விறைவு யதால்வியுைாது.
ாதலனிைமிருந்து தினமும் ஒரு டிதத்றதப் பெற்ை ஒரு பெண் தொல் ாரறன மணந்தாள்.
உணர்வு ள் முடிவானறவ.
ஒரு விஷ ம் முடிவானது என்று பதாிந்துப ாள்வது, அறத ஒரு தத்துவார்த்த பதைிவின்
பவைிப்ொைா த் பதாிந்துப ாள்வது, முடிவானறதவிை யமலானது.
சய ாதரர் ளுைன் யசர்ந்து குடும்ெம் நைத்துவது அனுெவம் மற்றும் ய ாட்ொைாகும்.
ஒவ்பவாருவருறை இர சி த்றதயும் ிருஷ்ணாிைம் பவைிப்ெடுத்தி யொது, தான் ர்ணனிைம்
ொரெட்சமா இருந்தறத திபரௌெதி பவைிப்ெடுத்து ிைாள்.
ர்ணன் ஏன் அவறைத் தன் மடி ில் அமரும்ெடி கூைினான் என்ெது இதறன உறுதி பசய் ிைது.
ஒரு திவாலான குடும்ெத்தின் நற்பெ ர், ஒரு நிறுவனத்திற்குச் பசய் ப்ெட்ை யசறவ,
மற்பைாருவருக்கு வழங் ப்ெட்ை ெணம், ஒரு யநாக் த்திற் ா ச் பசய் ப்ெடும் யசறவ,
ஒவ்பவான்றும் அதனதன் ொணி ில், அதனதனுறை யநரத்தில், நிச்ச மா அவற்ைின் சாி ான
விறைறவ ஏற்ெடுத்தும்.
திரும்ெிப் ொர்க்கும் ஒருவருக்கு அவ்வாறு விவாிக் ப்ெைாத எந்த ஒரு நி ழ்வும் இருக் ாது.
வர்ணறன மி ச் சாி ா வும் துல்லி மா வும் இருக்கும்.
ஒருவர் தன்னுறை ெல பசாத்துக் றை விற்று அதறன சூதாட்ைத்தில் இழந்தார்.
திருட்டு, ைவு, ஏமாற்று ஆ ி றவ அவாிைம் இ ல்ொ இருந்தன.
அவருறை ொட்ைனார் ப ாள்றை ர் ைிைமிருந்து நற றைச் யச ாித்துப் ெணக் ாரார்
ஆனவர்.
வாழ்க்ற ில் நைந்த தற்பச லான ஒரு நி ழ்வின் மூலம் அவர் அன்றன ின் ஒரு ஸ்தாெனத்தில்
யசர்ந்து புதி மனிதனா மாைினார்.
அங்குள்ை மற்பைாரு நெர் இதுவறர நி ழ்ந்திராத அைவில் அவ்விைத்றதச் சூறை ாடினார்.
முதல் நெர் அங்கு வந்து யசர்ந்தபொழுது அது ஆரம்ெித்தது, அவர் அவ்விைத்றத விட்டு
அ ன்ைபொழுது நின்ைது.
அவர் திருடுவறத நிறுத்தினாலும்; அவருறை இராசி அதன் சக்திற த் தக் றவத்துக்
ப ாண்டிருந்தது.
ீழ்க் ண்ை ப ாள்ற ளுக்கு ஒருவர் தன்னுறை வாழ்க்ற ில் குறைந்தது ஒரு குைிப்ெிைத்தக்
நி ழ்விறன நிச்ச மா க் ண்டுெிடிக் லாம்.
• குற்ைம் புண்ெடுத்தும்.
• திருப்திப்ெடுத்துவது திருப்தி அறை ச் பசய்யும்.
• யசறவ மைக் முடி ாத வற ில் நிறனவு ப ாள்ைப்ெடும்.
• ீழ் நிறல ஊழி ாின் அைிறவ முதலாைி இரசிப்ெதில்றல.
• நாம் ப ாடுப்ெது நம்மிையம திரும்ெ வரு ிைது. சு அர்ப்ெணம் ேீவனுைன் உள்ைது.
• பச ல் மீண்டும் மீண்டும் நி ழ் ிைது.
• யசறவ மனிதர் ைாலும், நிறுவனங் ைாலும், யநாக் த்தினாலும், இறைவனாலும்
ொராட்டப்ெடுகிறது.
• பு ழ் ெல சந்ததி ளுக்குத் பதாைர் ிைது.
• நல்பலண்ணம் நல்பலண்ணத்றதப் பெறு ிைது.
• தூய்றம அைிப்ெவருக்கும் பெறுெவருக்கும் யமன்றமற அைிக் ிைது.
• ப ாறல ாரன் ொதிக் ப்ெட்ைவனுக் ா ப் ெணம் ஈட்டு ிைான்.
• அந்தஸ்து புண்ெடுத்து ிைது, துயரா ம் பசய் ிைது, அதன் துயரா ம்
தவைா க் ருதப்ெடுவதில்றல.
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• பெ ர் ள் சுற்ைிலும் விைாப்ெிடி ா வாழ் ின்ைன, ெின்னால் சூட்சும வாழ்க்ற ிலும் உள்ைன.
• பமாழி, பெண் றைப் யொல் சுதந்திரம் எடுத்துக்ப ாள்ெவர் றை யநசிக் ிைது.
• பமாழி சூட்சும சக்தி மாறும் ஊை மாகும்.
• அறனத்து பதாடர்பு ளும் அதி அைவில் பதாற்ைக்கூடி து, மற்றும் ெரவக்கூடி து.
• தவறு பசய்வது தீவிரமா ஈர்க் ிைது.
• அதி ாரம் ைவுளுக்கு எதிரா க்கூை தன்றன உணரறவக் ிைது.
• மனிதன் தான் ஒருவரால் சு நலமா ப் ெ ன்ெடுத்தப்ெடுவறதயும், ஆதிக் ம்
பசலுத்துப்ெடுவறதயும், ப ாடுறமப்ெடுத்தப்ெடுவறதயும் விரும்பு ிைான்.
• அவமானம் ஒரு ப ௌரவமாகும்.
• மி ப் பொி உதவி மி யமாசமான எதிாி ிைமிருந்து வரு ிைது.
• சண்றை ினால் எப்பொழுதும் உ ர்ந்த நீதி பமபலழு ிைது.
• எந்த ஒரு நைவடிக்ற ற யும் தன்றனய பெருக் ிக் ப ாள்வறதத் தடுக் முடி ாது.
• ெலவீனமானவர் தன்னுறை எல்றல ில் வலிறம ானவராவார்.
• குரல் ைங் ப்ெடுத்து ிைது.
• அதி ாரம் ெ ிர்ந்துப ாள்வறதத் தடுக் ிைது.
• மாி ாறத தன்றனப் பெருமைவில் மதித்துக்ப ாள் ிைது.
• ோதி, தீவிரங் ைின் சமூ சக்தி ின் ைஞ்சி ம் ஆகும்.
• ேைாீதி ா (எந்த ஒரு பொருறையும்) வழங்குவது குறை ிைது.
• சூட்சுமமா க் ப ாடுப்ெது குறைவதில்றல, யமலும் அதி ாிக் லாம்.
• வடிவம்- அறனத்து வடிவங் ளும்- அழற பவைிப்ெடுத்து ின்ைன.
• வடிவம் சக்திற அைவற்று யமம்ெடுத்து ிைது.
• எண்ணம் தீவிர உைவுமுறைக்கு வழிய ாலு ிைது.
• அறனத்து இ க் ங் ளும் உச்சத்றத அறைந்த ெிைகு மாறு ின்ைன.
• பெரும் மாி ாறத, மிகுந்த அவமானத்திலிருந்து எழு ிைது.
• திவாலான நிறல யமலான பசல்வ வைம் ஆகும்.
• எல்லா யநரத்திலும், எல்லா வற ைிலும், அறனத்தும் அறனத்திலும் உள்ைன.
• யநர்றம பதைிவற்ை முட்ைாள்தனத்தின் அர்த்தமற்ை ஒன்று.
நரம்புச் சி ிச்றச யெராசிாி ர் ஒருவருக்குத் தறல ில் அடிெட்டு எழு நாட் ள் ம க் நிறலக்குத்
தள்ைப்ெட்ைார். அவர் ஹார்வர்ட் ெல் றல ழ த்தில் இருந்ததால் ம க் நிறல ில் தனக்கு
ஏற்ெட்ை அனுெவத்றத ஒரு புத்த மா எழுதினார். 'மனிதன் தவறு பசய் முடி ாது' என்ெது ஒரு
புத்த ம். எல்யலாரும் அறதப் ெடித்தனர். எவரும் அவறர நம்ெவில்றல. ய ா ாீதி ா உல த்தில்
தவறு என்ெயத ிறை ாது. அதன் யதாற்ைம்தான் உள்ைது.
அந்த விதத்தில் ொர்த்தால் ஓடிப்யொவதில் விக் ாமும் தவறு பசய் வில்றல, லிடி ாவும் தவறு
பசய் வில்றல. யலடி ாதாின் நிந்தறன பசய்ததும், திருமதி பென்னட் தன்முறனப்பு எடுத்ததும்
சாிதான். குறைந்தெட்சம் எலிசபெத்தின் நிந்தறன ில் ைார்சி தவயைதும் ாணவில்றல. அது
சுவாரஸ் மா இருப்ெதா அவயள கூைினாள். அவன் தவயைதும் பசய் ாதயொது, அவறன
நிந்தித்ததில் அவைது யமதறம பவைி வந்தது. யெராசிாி ருைனும், ைார்சியுைனும் ய ா மும் ஒத்துப்
யொ ிைது.
சாி, தவறு என்ெறதத் தாண்டி, நிச்ச மா ப் பொதுவா வும், நமது பசாந்த வாழ்க்ற ில்
குைிப்ொ வும், நாம் ீழ்க் ண்ைவற்றைக் ாணலாம்.
• எந்த அைவு ாலத்தினால் ெிாிக் ப்ெட்டிருந்தாலும் இரண்டு பச ல் ளுக்கு இறை ிலான மி த்
துல்லி மான உைவு.
• இத்தற
உைவுமுறை பெரும்ொலும் அைவுக்குட்ெட்ைதற்கும் அனந்தத்திற்கும் இறைய
இருக்கும், அனந்தத்றத அைவுக்குட்ெட்ைதால் ந ர்த்த முடியும்.
• அறனத்து உைவுமுறை ைின் முழு வடிவமும் ஒரு யவறை சூட்சும நிறல ில் திடீபரன
பவைிப்ெடும். இது, நீட்டிக் ப்ெட்ைால், முந்றத ெிைவி ின் நிறனவு றையும் பவைிப்ெடுத்தும்.
இந்நி ழ்வின் உண்றமற பவைிப்ெடுத்தும் ஒரு யசாதறனற ப் ொிந்துறரக் லாம், ஆனால்
இறத நிறனத்துப் ொர்ப்ெது சுலெமல்ல. சமர்ப்ெணத்றத நன்கு அைிந்து, அதன் மூலம் தனது
எல்லாப் ெிரச்சிறன றையும் தீர்த்துக் ப ாள்ளும் ஒருவர், அந்த யநரத்திற் ான பவற்ைி ின்
நி ா மான எதிர்ொர்ப்புைன் இதறன மு ன்று ொர்க் லாம். பவற்ைி ிறைப்ெின், ஒருவர் இறதச்
சில வினாடி ளுக்குச் பசய் லாம். இந்தத் திைன் உறை வர், பதாைர்ந்து மூன்று மணி யநரத்திற்குமூன்று நாட் ளுக்குக்கூை- இ லும்பொழுது மு ற்சி பசய்தால், இப்ெ ிற்சி ின் உண்றம ான
சக்திற அது பவைிப்ெடுத்தும்.
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சமர்ப்ெணம் ெல நினல ைில் யமற்ப ாள்ைப்ெடு ிைது. ஒயர றம த்றதக் ப ாண்ை அடுத்தடுத்த
வட்ைங் ைில் அது இருப்ெறத ஒருவர் ாணலாம். சிைி ஒரு உள் வட்ைத்திலிருந்து பவைி ில்
இருக்கும் அ ண்ை வட்ைத்திற்கு ஒருவர் ந ர யவண்டும். மி வும் அ ண்ை வட்ைத்தில், இைத்றதயும்
ெின்னர் ாலத்றதயும் ைந்து வருவறத ஒருவர் உணர முடியும். ஒருவரது இறுதி நிறல ில், அவர்
உல ைாவி ொிமாணங் ைின் அதிர்வு ைில் இருப்ொர். இம்மு ற்சி ள் அாிதா யவ
பதாைர் ின்ைன, ஆரம்ெ நிறல ியலய திடீபரன முடிந்து விடு ின்ைன. தறைற அ ற்றுவதற்கு
ஒருவர் அறழப்றெ, அவரது ேீவனின் அறழப்றெ யமற்ப ாள் ிைார்.
தற் ாலி மா இருந்தாலும், ஒருவர் அ ண்ை ெிரெஞ்ச சக்தி யைாடு யசர்ந்து ந ருவறதக்
ாண்ொர். முடிவான நிறல ில் ஒருவர் அவருறை விஷ ங் ைில் அறவ நைந்து முடிந்த ெிைகும்,
தான் நிறனத்தும் ொர்த்திராத, நம்ெமுடி ாத, ய ள்விப்ெட்டிராத முறை ில் பச ல் ள்
நிறையவறுவறதக் ாணலாம்.
ைார்சி ின் திருமணம் இத்தற
ஒன்று.
ெிங் ிலி ின் திருமணமும் இது யொன்ையத.
லிடி ாவும், ாலின்ஸூம் கூை இவ்வற ற ச் யசர்ந்தவர் யை ஆவர்.
ஸ்டீவ் ோப்ஸ் இத்தற
ஒரு பவற்ைிற ச் சந்தித்தார்.
தனது வாழ்வின் ஒயர இலட்சி மா ய ா ம் பசய்யும் ஒருவர் இந்தத் தாிசனத்றதப் பெற்ைால்,
அவர் தனது அைிவார்ந்த மு ற்சி ால் ீழ்க் ண்ைவற்றைச் சாதிக் லாம்.
• 'தி றலப் டிறவன்'- ஐ முழுறம ா வும், ஊக் மைிக்கும் பமௌனத்துைனும் புாிந்துப ாள்ைலாம்.
• 'சாவித்ாி' ில் ெ வான் பவைிப்ெடுத்துவறதத் பதாிந்துப ாள்ைலாம்.
'சாவித்ாி' ில்தான் ெ வான் அதி ம் கூைியுள்ைார் என்று அன்றன கூறு ிைார். 'சாவித்ாி' ில்
இல்லாதது உல த்தில் எதுவும் இல்றல, இனி எதிர் ாலத்திலும் இருக் முடி ாது. முழுறம ான
உண்றமயும், மிகுந்த விைாமு ற்சியும் இருப்ெின் ஒருவர் நிச்ச மா இந்த ஆரம்ெப் ொர்னவனயப்
பெைலாம். இத்தற
ஒருவர் பதாைர்ந்தால், அவருக்கு ய ா த்தில் பவற்ைி ிறைப்ெது சாத்தி ம்.
இறதப் ெ வான் உறுதி ா க் கூறு ிைார்.
மி உ ர்ந்ததிலிருந்து மி ப் பொி வரம் ய ட் ப்ெட்ைது.
அது வழங் ப்ெட்ைது.
உண்றமயும், சரணா தியும் மனிதனுக்கு அதறன அைிக்கும்.
யமற்கூைி யசாதறன அன்ொிைம் அறவ உள்ைனவா என்ெறத பவைிப்ெடுத்தும். அதன்
அறை ாைங் ள்,
பமௌனம் ஆட்ப ாள்ளும்.
மனதில் ஒைி பவைிப்ெடும்.
சிந்தறன றம ம் தறலக்கு யமயல ந ரும்.
பமௌனத்திற்கு அப்ொலுள்ை பமௌனமா பமௌனம் முதிர்ச்சி பெறும்.
இது ஒரு க்ஷணத்திற்ய நீடிக் லாம்.
அந்தத் தருணத்திற்கு ஒருவர் பவைி ில் இருக்க மாட்ைார்.
புைம் அ த்தில் ாணப்ெடும்.
வாழ்க்ற சக்தியுள்ைதா மாறும்.
ேைம் அதனுறை ஆனந்தத்றத பவைிப்ெடுத்தும்.
எந்த ஆதாரமும் யதறவ ில்றல, இது ஒரு சு பவைிப்ொைா இருக்கும்.
20. “His temptations are not adequate to the risk.”
There is no temptation adequate to the risk because nothing can even be accomplished beginning
with temptation.
No one can sit down and write an exhaustive list of the rules of life as they are not only infinite but each
finite can act in infinite ways.
The wisdom of the world is collected under several heads.
Man acts on his five senses, in truth each emphasizes one sense.
There are people who will smell anything to understand it.
To use more than one sense is capacity.
The rare few can use all five senses. It is nearly impossible.
Senses are great human avenues for the individual to reach the universal.
Sri Aurobindo says the universe is not great in the sense that it contains the all, the asuras and all dark
things one cannot handle.
The dimension of the universe is great.
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Its characteristic is the infinite coexists with the finite there.
Senses are the faculties of the Mind in outer space.
Subjectively all the senses unite to become the sixth sense of the Mind inside.
Senses foster intellectuality.
Insight that matures into intuition is the faculty of mind on its border with the Spirit and exists in the plane
of Time.
Spirit is a mature continuation of the Mind where spatial aspects unite in Time.
Spirit in transcendence is consciousness, in the universe is space, Mind in space is senses, sense in Spirit is
Time.
Brahman in creation is Spirit existing at one end by itself and in the other opposite end as Matter.
Mind is the faculty created by Spirit in objectivising.
Supermind is the faculty created by Spirit when it is the subject – object to itself, a state of comprehension.
Comprehension is the ‘object’ of the Spirit when it begins to be conscious of itself, rather comprehend
itself.
Spirit is the first extension of Brahman.
Mind is the faculty that can see the human experience in space through senses.
Spirit can experience all of human existence inside as moment of Time.
Simultaneous Time sees space in Time, senses as thought.
Spirit comes into its own when thought ceases, better still the faculty of thought ceases to exist in form.
Knowing is of the Spirit, being is of Brahman.
Knowing is a movement inside or outside.
Being has neither outside nor inside.
The outside becoming inside Spirit rises to Brahman.
துைவைம் என்ெது புை வாழ்வு அ உணர்வாவது.
Asceticism is giving up possession of external objects.
Yoga is the asceticism of the inner life.
As long as the inner-outer configuration is there Spirit can exists.
Organisation enjoys the authority of the power of substance.
The power that rules in the substance is falsehood.
Falsehood makes substance substantial.
Immense falsehood attaining infinity becomes Truth.
Conflicts disappear when falsehood ceases to exist.
Falsehood is self-assertive ignorance, the basis of evil.
Self-assertion organises evil, self-affirmation formulates ignorance.
Self-limitation is Truth’s self-formulation of ignorance.
Atma containing itself in the universe, creates universal ignorance.
Transcendence is that which transcends limitation.
Involution is self-chosen limitation tending to ignorance and ending in evil.
Ananda is Being experiencing itself as consciousness within its own existence.
Ananda is greater the more it goes outside the consciousness of Being.
Being exists, consciousness is aware, Ananda experiences in its own sensation that is the outer sphere of
Being and consciousness.
To discover the Being in Ananda is heaven, to discover the same in ignorance is Delight.
What made Wickham run away?
It is not Wickham who took the initiative. It is she.
She is oblivious, alert, cunning and shameless or rather proud of things others will be ashamed of.
It can only mean she is entirely physical to be proud of a physical success.
Certainly he was not physical. He was vital, cunning, and unscrupulous.
How do we evaluate Wickham in the light of Mr. Gardiner’s view?
• She is not friendless.
• She is staying in the Colonel’s house.
• The regiment will not notice him.
• The reward is not adequate to the risk.
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He went with her for a short duration meaning to desert her.
She was not an issue at all.
He had nothing to risk, as exposing him exposes the family.
I would say he was thoughtless responding to momentary engagement.
About his own safety, I should say he was careless and thoughtless as he was shameless at Longbourn.
His deceit was well fashioned and it urged him along the established lives about seeing Darcy in London.
Even the adoring heart of Lizzy felt he was impudent.
The text has no mention of his impudence except two remarks,
One is from Lizzy.
The other is Bennet’s who was outraged by him.
To Mrs. Bennet he was dear Wickham.
His idea of marrying a rich woman elsewhere was real to him.
It is noteworthy there is NO thought in his mind about Lizzy at all. He was totally in going selfish, unable to
think of anyone else. There seemed to be no scheming in his Mind. He was carried on by the movement she
initiated; perhaps he lived in the moment. No thought in their minds for different reasons –- she enjoyed the
success, he enjoyed the entertainment.
A comprehensive whole
One principle of literary criticism – a principle of life – is any event, here any story, must be a whole in its
own sense. It means
• There must be an equilibrium.
• Even parts of the story must so qualify.
• It must have a sequel and an antecedent.
• It must be so from each character.
• At its own level there must be a goal, if not ideal, completed.
• There must be the balance between the dualities.
• It cannot be judged ethically, morally.
• If so judged, it must uphold its own ethics and morality in which case they must be spelt out. The
opening sentences does it.
• Equilibrium must be found in energy, force, power, skill, capacity, etc. e.g.
Caroline magnificently created a rounded perfection of her behavior in her congratulatory letter to Lizzy
⎯there is the arrogance balanced by submission.
Mrs. Bennet, though thwarted all along, had three daughters married.
The balance I speak of is attained here by removing Lydia at a distance to make that triumph a failure.
Pemberley out of bounds for her. Netherfield took itself away leaving the most neglected child to be taken
care of by her.
Collins maintained the balance by two letters of revenge.
As the second letter over-did his vengeance, life brought him to Meryton to pay his obeisance to Elizabeth.
Mrs. Bennet and Lady Lucas becoming even with each other in turn is to the point.
What is quite striking to me is how the goodwill was rewarded to Charlotte.
Lady Anne and Mr. Hurst who were quiescent retained their poise in their quiescence.
Lizzy filled in the vacuum of a mother for Georgiana at Pemberley.
“இவ்வைவு துணிச்சலான ாாி ம் பசய்வதற்கு அவனது ஆறச மட்டும் யொதுமானதா
இருக் ாது."
துணிச்சலான ாாி த்திற்கு எந்தவித ஆறசயும் யொதாது, ஏபனனில் ஆறச ினால் மட்டுயம
எறதயும் சாதிக் முடி ாது."
வாழ்வின் விதி ைின் முழுறம ான ெட்டி றல எவராலும் எழுத முடி ாது, ஏபனனில் அறவ
அைவற்ைதா மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்பவாரு சிைி விஷ மும் அைவற்ை விதங் ைில் பச ல்ெடும்.
உல த்தின் அைிவு ெல்யவறு தறலப்பு ைின் ீழ் யச ாிக் ப்ெட்டுள்ைது.
மனிதன் தன்னுறை ஐம்புலன் ைால் பச ல்ெடு ிைான், உண்றம ில் ஒவ்பவான்றும் ஒரு
உணர்விறன வலியுறுத்து ிைது.
மு ர்வதன் மூலம் ஒன்றைப் புாிந்துப ாள்ெவர் ள் உள்ைனர்.
ஒன்றுக்கு யமற்ெட்ை புலறனப் ெ ன்ெடுத்துவது திைனாகும்.
அாிதான சிலர் ஐந்து புலன் றையும் ெ ன்ெடுத்தலாம். இது பெரும்ொலும் சாத்தி மற்ைது.
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புலன் ள் மனிதன் ெிரெஞ்சத்றத அறைவதற் ான உ ர்ந்த மனித வழி ைாகும்.
அசுரர் ள் மற்றும் ஒருவரால் ற ாை முடி ாத இருண்ை விஷ ங் ள் ஆ ி அறனத்றதயும்
ெிரெஞ்சம் ப ாண்டுள்ைது என்ை அைவில் ெிரெஞ்சம் உ ர்வானதல்ல என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர்
கூறு ிைார்.
ெிரெஞ்சத்தின் ொிமாணம் பொி து.
அனந்தம் அைவுக்குட்ெட்ைதுைன் அங்கு யசர்ந்து இருப்ெது அதன் சிைப்ெி ல்ொகும்.
புலன் ள் பவைி இைத்தில் மனதின் திைன் ள்.
அ நிறல ில் எல்லா புலன் ளும் ஒன்ைிறணந்து மனதினுள்யை ஆைாவது புலனா மாறு ின்ைன.
புலன் ள் அைிவாற்ைறல வைர்க் ின்ைன.
உட்ொர்றவ யநரடி ஞானமா முதிர்ச்சி பெறுவது ஆன்மாவின் எல்றல ில் மனதின் திைனாகும்,
ாலத்தின் தைத்தில் உள்ைது.
ஆன்மா, இைம் சார்ந்த அம்சங் ள் ாலத்தில் இறணயும் மனதின் ஒரு முதிர்ந்த பதாைர்ச்சி ாகும்,
ெிரம்மத்தில் ஆன்மா ேீவி ம் ஆகும், ெிரெஞ்சத்தில் அது இைம் ஆகும், இைத்தில் மனம் புலன் ள்
ஆகும், ஆன்மாவில் புலன் ாலம் ஆகும்.
ெறைப்ெில் ெிரம்மன் ஆன்மாவா இருக் ிைது, ஒரு முறன ில் அதுவா வும், எதிர் முறன ில்
ேைமா வும் உள்ைது.
புைநிறலப்ெடுத்தலில் மனம் என்ெது ஆன்மாவால் உருவாக் ப்ெட்ை திைன் ஆகும்.
சத்தி ேீவி ம் ஒரு புாிதலின் நிறல ா , அதன் அ -புைநிறல ா உள்ை ஆன்மாவால்
உருவாக் ப்ெட்ை திைன் ஆகும்.
புாிதல் என்ெது ஆன்மா தன்றனப் ெற்ைி உணரத் பதாைங்கும்பொழுதும், தன்றனப்
புாிந்துப ாள்ளும் பொழுதும் அதன் புைப்பொருைாகும்.
ஆன்மா ெிரம்மனின் முதல் விாிவாக் ம் ஆகும்.
மனம் புலன் ள் மூலம் இைத்தில், மனித அனுெவத்றதக் ாணும் திைன் ஆகும்.
ஆன்மா, மனித வாழ்வு அறனத்றதயும் ாலத்தின் தருணமா அ த்தில் அனுெவிக் முடியும்.
மூன்ைாம் நிறலக் ாலம் ாலத்தில் இைத்றதயும், புலன் றை எண்ணமா வும் ாண் ிைது.
எண்ணம் மறையும்பொழுது ஆன்மா பவற்ைி பெறு ிைது, அதற்கும் யமலா சிந்திக்கும் திைன் தனது
வடிவத்றத இழக் ிைது.
அைிந்துப ாள்வது ஆன்மாவிற்குாி து, ேீவன் ெிரம்மத்திற்குாி து.
அைிந்துப ாள்வது அ த்தியலா அல்லது புைத்தியலா ஒரு இ க் மாகும்.
ேீவனுக்கு அ யமா புையமா இல்றல.
புைம் அ மாகும்பொழுது ஆன்மா ெிரம்மமா உ ர் ிைது.
துைவைம் என்ெது புை வாழ்வு அ உணர்வாவது.
துைவைம் புை விஷ ங் றைக் ற விடுவதாகும்.
ய ா ம் அ வாழ்வின் துைவைமாகும்.
அ ம்-புைம் இவற்ைின் வடிவறமப்பு இருக்கும்வறர ஆன்மாவால் இருக் முடியும்.
பொருைின் சக்தி ின் அதி ாரத்றத அறமப்பு ம ிழ்வுைன் அனுெவிக் ிைது.
பொருறை ஆட்சி பசய்யும் சக்தி பொய்றம ாகும்.
பொய்றம பொருறை ணிசமான அைவாக்கு ிைது.
அைவற்ை பொய்றம அனந்தத்றத அறையும்பொழுது உண்றம ா மாறு ிைது.
பொய்றம மறையும்பொழுது முரண்ொடு ள் மறை ின்ைன.
பொய்றம சு மா வலியுறுத்தப்ெடும் அைி ாறம ாகும், தீறம ின் அடிப்ெறை ாகும்.
சு வலியுறுத்தல் தீறமற ஒழுங் றமக் ிைது, சு உறுதிப்ொடு அைி ாறமற வடிவறமக் ிைது.
சு வறர றுத்தல் அைி ாறமற ப் ெற்ைி உண்றம ின் சு உருவாக் ம் ஆகும்.
ெிரெஞ்சத்தில் தன்றனய தன்னுள் ப ாண்டிருக்கும் ஆன்மா உல ைாவி அைி ாறமற
உருவாக்கு ிைது.
வறர றுத்தறலக் ைந்து பசல்வது ெிரம்மம் ஆகும்.
சிருஷ்டி சு மா த் யதர்ந்பதடுக் ப்ெட்ை ட்டுப்ொடு ஆகும். அது அைி ாறமற யநாக் ிச் பசன்று
தீறம ில் முடிவறை ிைது.
ஆனந்தம் என்ெது ேீவன் தன்னில் இருந்துப ாண்யை தன்றன ேீவி மா அனுெவிப்ெதாகும்.
ேீவனின் ேீவி த்திலிருந்து யமலும் அதி மா பவைிய பசல்லும்பொழுது ஆனந்தம் அதி மா
உள்ைது.
ேீவன் நிலவு ிைது, ேீவி ம் விழிப்புைன் உள்ைது, ேீவன் மற்றும் ேீவி த்தின் பவைி உல மான
அதனுறை சு உணர்வில் ஆனந்தம் அனுெவிக் ிைது.
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ஆனந்தத்தில் ேீவறனக் ண்ைைிவது பசார்க் மாகும், இதறனய அைி ாறம ில் ண்டு ெிடிப்ெது
சந்யதாஷமாகும்.
எது விக் ாறம ஓடும்ெடி பசய்தது?
தன்முறனப்பு எடுத்தது விக் ாம் அல்ல, லிடி ாதான்.
அவள் அைி ாதவைா வும், எச்சாிக்ற யுைனும், தந்திரமா வும், பவட் மற்றும், மற்ைவர் ள்
பவட் ப்ெடும் விஷ ங் ளுக்கு அவள் பெருறம ப ாள்ெவைா வும் இருந்தாள்.
ஒரு ேைநிறல பவற்ைிற க் குைித்துப் பெருறம ப ாள்ெவைா , முற்ைிலும் ேைாீதி ானவைா
இருந்தாள்.
அவன் நிச்ச மா ேைாீதி ா இருக் வில்றல. அவன் உணர்வுாீதி ா வும், தந்திரம்
மிக் வனா வும், ஒரு ப ாள்ற ற்ைவனா ெழி ொவங் ளுக்கு அஞ்சாதவனா வும் இருந்தான்.
திரு ார்டினாின் ொர்றவ ில் விக் ாறம நாம் எவ்வாறு ணிப்ெது?
• லிடி ாவிற்கு நண்ெர் ள் இல்லாமல் இல்றல.
• அவள் ர்னலின் இல்லத்தில் தங் ி ிருக் ிைாள்.
• ெறைவீரர் ள் விக் ாறமக் ண்டுப ாள்ை மாட்ைார் ள்.
• ெலன் ஆெத்திற்குத் தக் தா இல்றல.
அவன் சில நாட் ளுக்கு அவளுைன் பசன்ைான், அவறைக் ற விடும் மன நிறல ில் இருந்தான்.
அவள் ஒரு விஷ யம இல்றல.
அவறன பவைிப்ெடுத்துவது குடும்ெத்றத பவைிப்ெடுத்தும் என்ெதால் அவனுக்கு இதில் எந்த
ஆெத்தும் இல்றல.
அத்தருண ஈடுொட்டிற்குப் ெதிலைிக்கும் வற ில் அவன் சிந்தறன ற்று இருந்தான்.
அவனுறை ொது ாப்றெப் பொறுத்தவறர அவன் லாங்ெர்னில் பவட் மற்று இருந்றதப்யொல்,
வனக் குறைவா வும், சிந்திக் ாமலும் இருந்தான்.
அவனுறை வஞ்ச ம் சிைப்ொ வற ப்ெடுத்தப்ெட்டிருந்தது, லண்ைனில் ைார்சிற ச் சந்திக்
அவறன வலியுறுத்தி து.
எலிசபெத்தின் யொற்றும் உள்ைமும் அவன் ஒரு பவட் ங்ப ட்ைவன் என்ெறத உணர்ந்தது.
அவனுறை பவட் ங்ப ட்ைத்தனத்னதப் ெற்ைி இரண்டு குைிப்பு யை றத ில் உள்ைன.
ஒன்று எலிசபெத்திைமிருந்து.
மற்ைது அவனால் சீற்ைமறைந்த திரு பென்னட்டிடமிருந்து.
திருமதி பென்னட்டிற்கு அவன் ‘அருறம விக் ாமா ’ இருந்தான்.
யவபைாறு இைத்தில் ஒரு ெணக் ாரப் பெண்றணத் திருமணம் பசய்துப ாள்ளும் அவனது எண்ணம்
அவனுக்கு உண்றம ா இருந்தது.
எலிசபெத்றதப் ெற்ைி எந்த எண்ணமும் அவன் மனதில் இல்றல என்ெது குைிப்ெிைத்தக் து.
அவன் முற்ைிலும் சு நலமா இருந்ததால், யவறு எவறரப் ெற்ைியும் அவனால் ய ாசிக்
முடி வில்றல. அவனுறை மனதில் திட்ைம் எதுவும் இல்றல. லிடி ா ஆரம்ெித்து றவத்த
இ க் த்தில் அவன் ெ ணித்தான், அந்தத் தருணத்தில் அவன் வாழ்ந்து ப ாண்டிருந்தான் யொலும்.
அவர் ள் மனதில் பவவ்யவறு ாரணங் ைினால் எந்த எண்ணமும் இல்றல- அவள் பவற்ைிற
அனுெவித்தாள், அவன் பொழுதுயொக் ிறன ரசித்தான்.
ஒரு விாிவான முழுறம
இலக் ி விமாிசனத்தின் ஒரு ருத்து- வாழ்வின் ஒரு தத்துவம்- எந்த ஒரு நி ழ்விலும், இங்கு எந்தக்
றத ிலும், அதனுறை
ண்யணாட்ைத்தில் முழுறம ா இருக் யவண்டும். இதன் பொருள்:
• சம நிறல ஒன்று இருக் யவண்டும்.
•
றத ின் ெகுதி ள்கூை இவ்வாறு தகுதி பெை யவண்டும்.
• இதற்கு ஒரு முன் நி ழ்வும் ஒரு ெின் நி ழ்வும் இருக் யவண்டும்.
• ஒவ்பவாரு தாொத்திரத்றதப் பொறுத்தும் இவ்வாறு இருக் யவண்டும்.
• அதன் நிறல ியலய ஒரு இலட்சி ம் இல்லாவிட்ைாலும், ஒரு இலக்கு இருக் யவண்டும், அது
முழுறம அறை யவண்டும்.
• இரட்றை ளுக்கு இறைய சம நிறல இருக் யவண்டும்
• இறத பநைிமுறைாீதி ா யவா, ஒழுக் ாீதி ா யவா மதிப்ெிை முடி ாது.
• அவ்வாறு மதிப்ெிைப்ெட்ைால், அது அதன் பநைிமுறைற யும் ஒழுக் த்றதயும் நிறல நிறுத்த
யவண்டும், அது கூைப்ெை யவண்டும். முதல் வாக் ி ங் ள் இதறனச் பசய் ிைது.
• ஆற்ைல், சக்தி, விறச, திைன், திைறம யொன்ைவற்ைில் சமநிறல ண்டுெிடிக் ப்ெை யவண்டும்.
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(உ-ம்) எலிசபெத்றதப் ொராட்டி எழுதி
டிதத்தில் ாரலின் அவளுறை நைத்றத ின்
முழுறம ான பூரணத்துவத்றத பவகு சிைப்ொ உருவாக் ினாள்- அடிெணிதலின் மூலம் ஆணவம்
சமநிறலற எய்தி து.
திருமதி பென்னட், எப்பொழுதும் தடுக் ப்ெட்ைபொழுதும், மூன்று பெண் ைின் திருமணங் றையும்
நைத்தி முடித்தாள்.
அந்த பவற்ைிற த் யதால்வி ா மாற்றுவதற் ா லிடி ாறவ பவகு பதாறலவிற்கு அ ற்றுவதன்
முலம் இங்கு நான் குைிப்ெிடும் சமநிறல பெைப்ெடு ிைது.
பெம்ெர்லிக்கு அவைால் பசல்லயவ முடி ாது. மி வும் புைக் ணிக் ப்ெை குழந்றத ான அவறை,
அவயை தன்னனக் வனித்துக்ப ாள்ளும்ெடி மாற்றி, பநபதர்பீல்ட் ைத்திலிருந்து அ ன்ைது.
ெழிவாங்கும் எண்ணத்துைன் எழுதப்ெட்ை இரண்டு டிதங் ைின் மூலம் ாலின்ஸ் சமநிறலற த்
தக் றவத்தான்.
இரண்ைாவது டிதம் வன்மத்றத அதி அைவில் பவைிப்ெடுத்தி தால் எலிசபெத்திற்கு மாி ாறத
பசலுத்துவதற் ா வாழ்க்ற அவறன பமாிைனுக்கு அறழத்து வந்தது.
திருமதி பென்னட்டும், யலடி லூ ாசும் அடுத்தடுத்து ஒருவருக்கு ஒருவர் கடன் ெட்டிருந்தனர்.
சார்பலட்டிற்கு நல்பலண்ணம் எவ்வாறு வைங்கப்ெட்டது என்ெது மி வும் வி க் த்தக்
விஷ மாகும்.
அறமதி ா இருந்த யலடி ஆன் மற்றும் திரு ஹர்ஸ்ட் தங் ைது அறமதி ில் தங் ைது மன
நிறலற த் தக் றவத்துக் ப ாண்ைனர்.
பெம்ெர்லி ில் ோர்ேி ானாவிற்குத் தா ார் இல்லாத குறைற எலிசபெத் தீர்த்து றவத்தாள்.
"Do you really think so?" Cried Elizabeth, brightening up for a moment.
ஒரு க்ஷணம் பதைிவறைந்து, "நீ உண்றம ா யவ அவ்வாறு நிறனக் ிைா ா?" என்று எலிசபெத்
உரத்த குரலில் ய ட்ைாள்.
21. “Do you think so?” brightening up for a moment.
Every bad situation does contain a good hint.
The moment you respond positively, the positive openings continue.
After a fashion the same thing brought about the right end. Some hints,
• All the positive statements of the Gardiners
• Jane’s optimism.
• Father’s hope it will pass away.
• Darcy’s initial hopeful ejaculations.
• Even the mother’s lament.
• Kitty’s secret. As the secret is at home, the solution too can be at home.
• Gardiner sending Bennet in the hope of doing it himself.
• No one despaired.
These are days of Networking. It is a poor unrepresentative phrase from the point of view of the integral
nature of the social being.
Socially to reach the comprehension of the modern population it is the best possible medium.
One more dimension can be added and one major warning can be given.
The Networking is neither horizontal nor vertical but multidimensional to suit the final integrality.
The warning is more weighty.
As the concept of Networking is mechanical and lifeless, there is a danger of the society being conceived as
inert, just as one can mistake the government for the society; dress for Man, food as the nourishment for the
person, plot as the story.
Network conceived with some life from the beginning and its subtle side emphasized will have a chance to
discover the society really. Christians and Muslims in India even those who are ardent, are essentially
Hindus, rather Indians.
By this artificial lifelessness one misses the life of both.
Mother says that of the urban population in India 30% is rotten.
The prestige of the nation, I hope, will tilt the balance.
It is true in life, to positively respond to one small situation, when the spirit is kept up, takes one to the end.
Though it is not exactly like this, Mind of Light reveals itself by such an effort.
Evolution itself evolves is spoken at this context.
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In a negative context, as the negative atmosphere is fully organised – as we see in Bharata war or in Indian
Freedom – it overwhelms.
All those who go up to the penultimate step, the one aspect, the immensity, the indefinable are those
who are rooted in the tradition.
Our devotees have emerged to the extent of praying to Mother.
He who sees he slips at the last step as August 15, 1947 is still rooted in the tradition.
Several devotees come to The Life Divine through intellectuality.
To others, it is a ritual.
For a great many it is the new sloka or strotra.
Initiated into consecration, it always reveals a little of the ultimate possibility.
The shift grows from consciousness to substance.
The shift is first in the plane – gross to the subtle.
Next it is to the psychic from the self.
Then it is from the surface to the subliminal.
Further it moves from the subconscious to the inconscient.
Moving or rising to the Universal and then to Ishwara and finally to the Mother and to the Ishwara through
the Mother are stages.
ததாஸ்து, thathasthu reveals itself by the Self-Existence in action.
Page 357, especially 356 gives the stages.
How it reveals itself in one is Yoga.
After all is completed, we will know the refinement is a lot of the stages that are each involved in all
the others.
The process is therefore important, but the essence and quintessence are far more important.
Shakespeare said poetry is full of lies.
Perhaps he felt the great truths of poetry which are self-evident to the poet are in real life only lies.
He might have seen the truths of life subconsciously but in conscious awareness found them lies.
If that was real to him, there is no wonder why for two hundred years he was unknown in Europe.
It is in conformity with the principle that power comes before knowledge.
Now we have a fairly good outline of events in this story if not in all its details of comprehensiveness,
is it possible for us to tell the story to ourselves from the beginning so as to perceive the end.
That would be a good basis of Life Response or the principles of Literary criticism.
Let me try at some points where this truth emerges clearly without making it appear a stretch.
1. The opening sentence on the ‘Universal truth’.
It sets the tone for the story. The ending of the story showing this being a universal truth, those who are
strong can benefit by it.
The great vulgar excitement of Mrs. Bennet is the evidence of energy.
Mr. Bennet’s sarcastic indifference had behind it as a reality, perhaps as a thing more than real a real sense
of freedom and honour.
Energy by itself will end in disappointed ambition ridiculed by others.
The background of great energies of greater ideas realised it.
It is her energy, only her own energy, brought Bingley and Darcy there.
2. Hints that became true in the end.
Lydia says’ maybe he will choose me’.
Her irrepressible physical energy surfaces as did her elopement.
Mrs. Bennet’s impatience cancels initially.
She urges him to go, a counterproductive rule.
He went. It failed.
He jokes Bingley would choose her.
The truth is her energy is represented by Lydia.
As she is the last child, the mother’s mind was on Lydia.
‘Bingley’ here means life reward ‘Mrs. Bennet’ i.e. Lydia.
“நீ அவ்வாறு நிறனக் ிைா ா?” என்று ஒரு க்ஷணம் பதைிவறைந்து ய ட்ைாள்.
ஒவ்பவாரு யமாசமான சந்தர்ப்ெமும் ஒரு நல்ல அைிகுைிற க் ப ாண்டிருக்கும்.
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நாம் யநர்மறை ா ப் ெதிலைிக்கும்யொது யநர்மறை ான வாய்ப்பு ள் பதாைர் ின்ைன.
அயத விஷ ம் ஒரு விதமா சாி ான முடிறவக் ப ாண்டு வந்தது.
சில குைிப்பு ள்:
•
ார்டினர் தம்ெதி ள் கூைி அறனத்து நல்ல விஷ ங் ள்.
• யேனுறை நம்ெிக்ற .
• இது ைந்து யொகும் என்ை த ப்ெனாாின் நம்ெிக்ற .
• ைார்சி ின் ஆரம்ெ நம்ெிக்ற மிகுந்த பவைிப்ொடு ள்.
• தா ாாின் புலம்ெல் ள்கூை.
•
ிட்டி ின் இர சி ம். இர சி ம் வீட்டில் இருப்ெதால், தீர்வும் வீட்டியலய இருக் லாம்.
• பென்னட் தாயன பசய்வார் என்ை நம்ெிக்ற ில் ார்டினர் அவறர அனுப்புவது.
• ஒருவரும் நம்ெிக்ற இழக் வில்றல.
இறண தைத்தால் இறணந்திருக்கும் ால ட்ைம் இது. சமூ ேீவனின் ஒருங் ிறணந்த
தன்றம ின் ண்யணாட்ைத்தில் இது யமாசமான ெிரதிநிதித்துவமற்ை பசாற்பைாைர் ஆகும்.
சமூ ாீதி ா தற் ால நவீன மக் ைின் புாிதறல அறைவதற்கு இது மி ச் சிைந்த ஊை மாகும்.
யமலும் ஒரு ொிமாணத்றதச் யசர்க் லாம், ஒரு பொி எச்சாிக்ற ற யும் விடுக் லாம்.
வனலயிறணப்பு ஒயர நிறல ியலா அல்லது ெல நிறல ைியலா இல்றல, இறுதி
ஒருங் ிறணப்புக்கு ஏற்ைவாறு ெல ொிமாணங் றைக் ப ாண்டுள்ைது.
எச்சாிக்ற யமலும் ெலமானதா உள்ைது.
வனலயிறணப்ெின் உருவாக் ம் இ ந்திர தி ிலும் ேீவனற்றும் இருப்ெதால், அரசாங் த்றத
சமூ மா வும், மனிதறன உறை ாலும், உணவு மனிதனுக்கு சக்தி அைிப்ெதா வும், றத ின்
ருறவ றத ா வும் ஒருவர் தவைா க் ருதுவறதப்யொல் சமூ ம் பச லற்று இருப்ெதா க்
ருதப்ெைலாம்.
வனலயிறணப்றெ ஆரம்ெத்திலிருந்யத ேீவனுைனும், அதன் சூட்சும ெக் த்றத
வலியுறுத்துவதுைனும் உருவாக் ி ிருந்தால் உண்றம ா யவ சமூ த்றதக் ண்டுெிடிக்கும் வாய்ப்பு
ிறைத்திருக்கும். இந்தி ாவில் உள்ை ஆர்வமுள்ை ிருஸ்துவர் ளும் முஸ்லீம் ளும் அடிப்ெறை ில்
இந்துக் ள்தான், இந்தி ர் ள்தான்.
இந்த பச ற்ற ான ேீவனற்ை தன்றம ினால் ஒருவர் இரண்டின் ேீவறனயுயம இழக் ிைார்.
இந்தி ாவில் ந ரத்தில் வாழும் மக் ைில் 30 சதவீதத்தினர் சீரழிந்து உள்ைனர் என்று அன்றன
கூறு ிைார்.
நாட்டின் ப ௌரவம் சமநிறலற மாற்றும் என்ை நம்ெிக்ற இருக் ிைது.
ஆர்வத்றதத் தக் றவத்துக்ப ாள்ளும்யொது ஒரு சிைி சந்தர்ப்ெத்திற்கு யநர்மறை ா
ெதிலைிப்ெது ஒருவறர இறுதிவறர எடுத்துச் பசல்லும் என்ெது வாழ்க்ற ில் உண்றம ாகும்.
இறதப்யொல் இது துல்லி மா இல்றல என்ைாலும், மனதின் ஒைி இத்தற
மு ற்சி ால்
தன்றனய பவைிப்ெடுத்திக்ப ாள் ிைது.
ொிணாமயம பவைிப்ெடு ிைது என்று இந்தச் சூழலில் கூைப்ெடு ிைது.
ஒரு எதிர்மறை ான சூழலில், ொரதப் யொாிலும் இந்தி சுதந்திரத்திலும் நாம் ாண்ெறதப்யொல்
எதிர்மறை ான சூழல் முழுறம ா முறைப்ெடுத்தப்ெட்டிருப்ெதால் இது ஆட்ப ாள் ிைது.
றைசிக்கு முந்றத ெடி, ஒரு அம்சம், எல்றல ற்ை அைவு, விைக் முடி ாதது ஆ ி றவவறர
பசல்ெவர் ள் அறனவரும் ொரம்ொி த்தில் யவரூன்ைி வர் ள் ஆவர்.
அன்றனக்குப் ெிரார்த்தறன பசய்யும் அைவிற்கு நமது அன்ெர் ள் பவைிவந்துள்ைனர்.
ஆ ஸ்ட்15,1947 யொல றைசிப்ெடி ில் தவறுெவர் இன்னமும் ொரம்ொி த்தில் ாலூன்ைி
உள்ைார்.
ெல்யவறு அன்ெர் ள் அைிவாற்ைலின் மூலம் ‘தி றலப் டிறவன்’-ற்கு வரு ின்ைனர்.
மற்ைவர் ளுக்கு இது ஒரு சைங் ா உள்ைது.
ெலருக்கும் இது ஒரு புதி சுயலா மா யவா அல்லது ஸ்யதாத்திரமா யவா உள்ைது.
சமர்ப்ெணம் பசய்ெவர் ளுக்கு முடிவான சாத்தி த்திறன இது எப்பொழுதுயம ஓரைவிற்கு
பவைிப்ெடுத்தும்.
மாற்ைம் ேீவி த்திலிருந்து சாரத்திற்கு வைர் ிைது.
மாற்ைம் முதலில் ஸ்தூல நிறல ிலிருந்து சூட்சும நிறலக்கு நி ழ் ிைது.
அடுத்து இது சு த்தின் நிறல ிலிருந்து றசத்தி த்தின் நிறலக்கு ந ர் ிைது.
அடுத்து இது யமற்ெரப்ெிலிருந்து அடிமனதிற்குச் பசல் ிைது.
இது யமலும் ஆழ்மனதிலிருந்து ேை இருளுக்கு ந ர் ிைது.

54

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

ெிரெஞ்சத்திற்கு உ ருவது அல்லது ந ர்வது, ெிைகு ஈஸ்வரனுக்கு, முடிவா அன்றனக்கு, ெின்னர்
அன்றன மூலமா ஈஸ்வரனிைம் ந ர்வது அடுத்தடுத்த ட்ைங் ைாகும்.
ததாஸ்து சு இருத்தலின் மூலம் பச லில் தன்றனய பவைிப்ெடுத்திக்ப ாள் ிைது.
ஒருவாிைம் அது எவ்வாறு தன்றனய பவைிப்ெடுத்திக்ப ாள் ிைது என்ெயத ய ா ம் ஆகும்.
அறனத்தும் பூர்த்தி ான ெின், யநர்த்தி என்ெது ஒவ்பவான்றும் மற்ை எல்லாவற்ைிலும்
சம்ெந்தப்ெட்ை ெல ட்ைங் ள் என்ெறத நாம் அைியவாம்.
ஆ யவ பச ல்முறை முக் ி மாகும், ஆனால் சாரமும், சாராம்சமும் யமலும் முக் ி மானறவ.
விறத பொய் ள் நிறைந்தது என்று யஷக்ஸ்ெி ர் கூைியுள்ைார்.
விஞருக்கு பவைிப்ெறை ா த் பதாிந்திருக்கும் விறத ின் பொி உண்றம ள் வாழ்வில்
பொய் ள் மட்டுயம என்று அவர் உணர்ந்திருக் லாம்.
வாழ்வின் உண்றம றை அவர் ஆழ்மனதில் ண்டிருப்ொர், ஆனால் அறவ பொய் ள் என அவர்
தன்னிறனயவாடு புாிந்துப ாண்டிருப்ொர்.
அது அவருக்கு உண்றம ா இருந்திருப்ெின் ஐயராப்ொவில் எவருக்கும் இருநூறு வருைங் ளுக்கு
அவறரத் பதாி ாமல் இருந்ததில் ஆச்சாி ம் ஒன்றுமில்றல.
அைிவுக்கு முன்னால் சக்தி வரு ிைது என்ை ய ாட்ொட்டுைன் இது ஒத்துப்யொ ிைது.
இக் றத ில் விாிவான அறனத்து விவரங் ைிலும் இல்றலப ன்ைாலும், நி ழ்வு ைின் நல்ல
புாிதல் ஓரைவிற்கு இப்பொழுது நமக்கு உள்ைது. றத ின் முடிறவ உணரும் வற ில்
இக் றதற ஆரம்ெத்திலிருந்யத நமக்கு நாயம கூைிக்ப ாள்ை முடியுமா?
இது ஒரு நல்ல வாழ்வின் எதிபராலி ின் அடிப்ெறை ா யவா அல்லது இலக் ி விமர்சனத்தின்
ய ாட்ொடு ைா யவா இருக்கும்.
இந்த உண்றம பதைிவா பவைிப்ெடும் சில இைங் றைக் கூை மு ற்சிக் ியைன்,
1. 'ெிரெஞ்ச உண்றம’ற ப் ெற்ைி பதாைக் வாக் ி ம்.
இது றத ின் பதானிற அறமக் ிைது.
இது ஒரு உல ைாவி உண்றம எனக் றத ின் முடிவு ாட்டுவதால் வலிறம ானவர் ள் இதன்
மூலம் ெ னறை லாம்.
திருமதி பென்னட்டின் உ ர்ந்த அருவருக் த்தக் உற்சா ம் அவைது ஆற்ைறல
பவைிப்ெடுத்து ிைது.
திரு பென்னட்டின் ிண்ைல் நிறைந்த அலட்சி த்தின் ெின்னணி ில் ஒரு உண்றம நிறல ா ,
அதற்கும் யமலா சுதந்திரம் மற்றும் மாி ாறத ின் ஒரு உணர்வு இருந்தது.
மற்ைவர் ைால் ய லி பசய் ப்ெடும் ஏமாற்ைமறைந்த இலட்சி த்தில் ஆற்ைல் தானா யவ
முடிவறையும்.
பொி
ருத்து ைின் பொி ஆற்ைல் ைின் ெின்னணி அதறன உணர்ந்தது.
அவளுறை சக்தி மட்டுயம ெிங் ிலிற யும், ைார்சிற யும் அங்கு வரவறழத்தது.
2. இறுதி ில் உண்றம ா மாைி குைிப்பு ள்:
‘ஒருயவறை அவன் என்றனத் யதர்ந்பதடுக் லாம்’ என்று லிடி ா கூறு ிைாள்.
அவள் ஓடிப்யொனறதப் யொலயவ அவளுறை அைக் முடி ாத உைல்ாீதி ான சக்தி
யமபலழு ிைது.
திருமதி பென்னட்டின் பொறுறம ின்றம ஆரம்ெத்தில் வாய்ப்ெிறன ரத்து பசய் ிைது.
அவள் அவறரச் பசல்லும்ெடி வற்புறுத்து ிைாள், எதிரான ெலறன அைிக்கும் ஒரு சட்ைம்.
அவர் பசன்ைார். அது யதால்வியுற்ைது.
ெிங் ிலி அவறைத் யதர்ந்பதடுப்ொன் என அவர் ய லி ா க் கூறு ிைார்.
அவைது ஆற்ைல் லிடி ாவால் ெிரதிெலிக் ப்ெடு ிைது என்ெதுதான் உண்றம.
அவள் றைசிக் குழந்றத ா இருந்ததினால் தா ாாின் மனம் லிடி ா மீயத இருந்தது.
இங்கு ‘ெிங் ிலி’ என்ெது திருமதி பென்னட்’-டிற்கு, அதாவது லிடி ாவிற்கு வாழ்வு
பவகுமதி ைிப்ெதாகும்.
"Upon my word," said Mrs. Gardiner, "I begin to be of your uncle's opinion. It is really too great a violation
of decency, honour, and interest, for him to be guilty of it. I cannot think so very ill of Wickham. Can you
yourself, Lizzy, so wholly give him up, as to believe him capable of it?"
"என்றனக் ய ட்ைால், எனக்கும் உனது மாமாவின் அெிப்ெிரா ம்தான். அவன் பசய்த தவறு,
ண்ணி ம், மாி ாறத, ஆர்வம் ஆ ி வற்றைப் பெருமைவில் மீைி யத ாகும், விக் ாறமப்ெற்ைி
என்னால் இவ்வைவு யமாசமா நிறனக் முடி ாது. அவனால் இவ்வாறு பசய் முடியும் என
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உனக்குத் யதான்று ிைதா, உன்னால் அவறன முழுவதுமா க் ற விை முடியுமா, லிசி?" என்று
திருமதி. ார்டினர் ய ட்ைாள்.
22. I begin to have your uncle’s opinion.”
On the surface, it is a wife’s endorsement of the husband.
In it is there a wider reflection, positive or negative?
An act is a miniature of a wider existence.
Whatever it is, in the final analysis it is not merely indicative, but reveals the wider imperative of
community, society, life and even existence.
It is all not of one character. It can be positive or negative.
Either way it does indicate ultimately the divine imperative.
The truth of this will reveal itself to someone if he recollects his own part.
This includes all comments in joke or perversity.
If comments have that force, events too have the same thing.
It can be extended to thoughts, atmosphere and everything.
Only that one must know the divine imperative and the ways in which it expresses in life.
Mother said it of Nehru in 1930 when he was nowhere in the leadership.
Words may come out of the mouth of an arch enemy. In its own way it will fulfil itself later.
Mostly such utterances are subconscious and involuntary.
Life at all levels has something wholesome for its members which means all those who ‘accept’ it at its
level can survive easily.
Struggle is there only to those who have aspiration and ambition.
The infinity of a plane is seen in its absurd lengths in
• Indian astrology based on the earth’s position, and
• Big Bang.
• Nobel prizes go to computer economic formulas now.
Maybe it is time to dismiss the Big Bang.
It is great Non-violence ended in Gandhiji’s lifetime.
The psychological history of the world, the birth of Individuality are two extremes which together will
make the world know Him.
The theory that India voluntarily gave up her freedom, prosperity, truthfulness, honesty, even the communal
organisations looks to be an insight into history.
The answer is in 353-357.
• When you say life is infinite, literally it is infinite.
We speak of untapped potentials and unmet needs. I feel like saying the unknown potential or potentials
Man is unwilling to know.
In Pride and Prejudice we see
• That one potential of Darcy’s goodwill unknown to anyone did wonders.
It was seen earlier in Charlotte.
• Everyone has goodwill, we have to elicit it.
• The Cooperative society in the village had all the powers of the Bank.
• Imagine that no one thought of banana there.
• Hundred tons of sugarcane potential was always there. It was our village that first reached it.
• Anyone, if only he can know and exhaust all possibilities at his own level can rise not 100% but
hundred times as life expands in hundred ways and in each direction it is infinite.
• It was rice sales that made a family rich and one an industrialist.
• Imagine our village taking to essential oils. Apart from the profit, it makes the Mind technology
oriented.
• In India no new potential need be created as there is all that one needs.
• The truth is one’s own capacity is limited.
• For the finite man to become the Individual, the first step is his discovery of the infinite.
• Read the history of the world. Windmill sawing made Holland a sea-faring nation.
• Brahmins are at the top of the society first by recitation, something everyone can acquire.
• Education itself raises a Man sky high, but only a little of it is being availed of now, even in USA.
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• The computer infinitely enhanced the speed of stocks being sold.
• Every walk of life can be infinitely speeded up by the computer.
• An incident can be understood in terms of its antecedents variously.
• A direct cause or an indirect cause – Pemberley.
• A principle of life – Mrs. Crawley’s heroism brings Major Grantly.
• A compelling course of events – Mary Thorne’s inheritance.
• A principle that precedes a cause or vice versa.
• A powerful atmosphere that cannot be defied – Glencora.
• Inexperienced will and irresistible charm – Emily Wharton
• Attraction of freedom for the worn out conservative – Silverbridge.
• Petulant assertion – Lily Dale.
• Act repeats – Dr. Thorne’s marriage.
• Process over essence – Non-violence.
• Infection – Britain’s non-violence.
• Higher principle in lower plane – USA, education in work.
• Superstition – Love marriage.
• Token Act – ICPF.
• Infinite success for the surface – Food Prize.
• Inherent inner contradiction – Ideal and organization.
• Innate meanness of efficiency – Tata.
• Hard work issues stinginess.
• Determined will attracts – Lucy Roberts.
• Appearance is all – Griselda.
• The cause or link can be traced in many ways. My particular emphasis is on two things.
• The exact ACT that sanctioned its sequel.
• Social subconscious affirming through a long detour fully reflecting the character of the
character.
• Syndicate membership going to Nair for my admission is the example for the first principle.
Crawley’s scholarship attracting the wealth of the Archdeacon through Eleanor’s cheque from her
husband’s inn that deprived Harding’s income and endowed the daughter by his own demise, tallies in
detail with Crawley’s character, his circumstances, his being taken to the court and acquitted as Harding
was.
• The joy of Lizzy in abusing him negatively brought the elopement, positively brought Pemberley.
Crawley’s pride has similar consequences.
• So to change that triumph of ego into the joy of the future is the strategy to solve a problem.
That is the clue to transformation.
That way the Infinite is ready to flow into the finite.
To get one such point in the life of a strong character and take it though the twenty five steps of (353-357)
that significant page is the ultimate.
I believe one such an act from one’s own life can give him a glimpse of பூர்வ பேன்ம ஞானம் past life or
at least a complete knowledge of this life.
• The fact is The Life Divine can be best understood in literature.
The role Money played in Pride and Prejudice can explain to one.
• Its capacity to move from one plane to another plane.
Or, its capacity to bring aristocracy to the commoners.
Here we see Money’s role of integrating cash and status.
• Money buys honour.
• Consciousness of Money, rather Self-consciousness of the newly acquired wealth eludes aristocratic
status – Caroline.
• Wickham silently attracted it after a fashion.
• Willingness to pay avoids the necessity to pay making Money the instrument of goodwill i.e. Money’s
power to represent social goodwill as social power.
• Money for a family is the entire Market.
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• Money for one is social as well as personal organisation.
• Money is as much a system as VISA from the individual to the society at large.
• Money is now liberated from gold, paper and has come to be represented by a mere Number.
• Money is a great power or the greatest power positively as well as negatively.
• Money’s power rises when it is given up.
“எனக்கும் உனது மாமாவின் அெிப்ெிராயம்தான்.”
யமயலாட்டமாக இது கணவயராடு மனனவி ஒத்துப் யொவதாகும்.
இதில் யநர்மனறயான அல்லது எதிர்மனறயான அகண்ட ெிரதிெலிப்பு ஒன்று உள்ளதா?
ஒரு பசயல் ஒரு அகண்ட வாழ்வின் ஒரு சிறிய உருவம் ஆகும்.
அது எதுவாக இருப்ெினும், இறுதி ஆய்வில் அது பவறும் குறிப்ொக மட்டும் இருப்ெதில்னல,
சமுதாயம், சமூகம், வாழ்க்னக மற்றும் வாழ்வின் யமலும் விாிந்த கட்டாயத்னத பவளிப்ெடுத்துகிறது.
இனவ யாவும் ஒயர ஒரு குணத்னதச் சார்ந்தது அல்ல. இது யநர்மனறயாகவும் இருக்கலாம், அல்லது
எதிர்மனறயாகவும் இருக்கலாம்.
எப்ெடியிருந்தாலும் இது இறுதியாக பதய்வீகக் கட்டாயத்னதக் குறிக்கிறது.
ஒருவர் தனது ெங்கினன நினனவுகூர்ந்தால், இதன் உண்னம அவருக்கு பவளிப்ெடும்.
நனகச்சுனவ அல்லது வக்கிரத்தில் உள்ள எல்லா கருத்துகனளயும் இது உள்ளடக்குகிறது.
கருத்துகளுக்கு அந்த சக்தி இருப்ெின், நிகழ்வுகளும் அயத அளவு சக்தினயக் பகாண்டுள்ளன.
இனத எண்ணங்கள், சூைல் மற்றும் அனனத்திற்கும் நீட்டிக்கலாம்.
ஒருவர் பதய்வீகக் கட்டாயத்னதயும், வாழ்க்னகயில் அது பவளிப்ெடுத்தும் வைிகனளயும்
பதாிந்துபகாள்ள மட்டுயம யவண்டும்.
1930-ல் யநரு எந்தவித தனலனமப் ெதவியிலும் இல்லாதயொது அன்னன அவனரப்ெற்றி இவ்வாறு
கூறினார்.
ஒரு ெரம எதிாியின் வாயிலிருந்து வார்த்னதகள் பவளி வரலாம். அதனுனடய வைியியலயய அது
ெின்னர் தன்னன நினறயவற்றிக்பகாள்ளும்.
பெரும்ொலும் இத்தனகய வார்த்னதகள் ஆழ்மனதிலிருந்தும், தன்னிச்னசயற்றும் இருக்கும்.
எல்லா நினலகளிலும் வாழ்க்னக அதன் அங்கத்தினர்களுக்கு ஏயதா ஒன்றினன முழுநினறவாகக்
பகாண்டுள்ளது, அதன் நினலயியலயய அனத ஏற்றுக்பகாள்ெவர்கள் அனனவரும் சுலெமாக உயிர்
வாைலாம்.
ஆர்வமும், ஆனசயும் இருப்ெவர்களுக்கு மட்டுயம யொராட்டம் இருக்கும்.
ஒரு நினலயின் அனந்தம் அதன் பொருந்தாத அளவில் கீழ்க்கண்டவற்றுள் காணப்ெடுகிறது:
• பூமியின் நினலனய அடிப்ெனடயாகக் பகாண்ட இந்திய யோதிடம் மற்றும்
• Big Bang யகாட்ொடு.
• யநாெல் ொிசுகள் இப்பொழுது கணினியின் பொருளாதார சூத்திரங்களுக்கு வைங்கப்ெடுகின்றன
Big Bang யகாட்ொட்னடக் னகவிட யவண்டிய யநரம் இது.
காந்திேியின் வாழ்நாளியலயய அெிம்சாவாதம் முடிவுற்றது பொிய விஷயமாகும்.
உலகத்தின் உளவியல்ாீதியான வரலாறும் தனித்துவம் உருவானதும் ெகவானன உலகம்
அறிந்துபகாள்ள னவக்கும் இரண்டு மிக உச்ச நினலகளாகும்.
இந்தியா தனது சுதந்திரம், சுபீட்சம், உண்னம, யநர்னம மற்றும் வகுப்புவாத அனமப்புகனளயும்கூட
தானாகயவ முன்வந்து னகவிட்டது வரலாற்னறப் ெற்றிய ஒரு உட்ொர்னவ எனத் யதான்றுகிறது.
ெதில் 353-357–ஆம் ெக்கங்களில் உள்ளது.
• வாழ்க்னக அனந்தம் என்று கூறும்பொழுது அது உண்னமயில் அனந்தமாகயவ உள்ளது.
நாம் பவளிவராத ஆற்றல்கள் மற்றும் பூர்த்தி அனடயாத யதனவகனளப் ெற்றிப் யெசுகியறாம்.
அறியப்ெடாத ஆற்றல் அல்லது ஆற்றல்கனளப் ெற்றி மனிதன் பதாிந்துபகாள்ள விரும்புவதில்னல
என்று கூறலாம்.
'Pride and Prejudice'-ல் நாம் ொர்ப்ெது:
• எவரும் அறிந்திராத டார்சியின் அந்தபவாரு நல்பலண்ணம் அதிசயங்கனள ஏற்ெடுத்தியது.
இது முன்னர் சார்பலட்டிடம் காணப்ெட்டது.
• எல்யலாருக்கும் நல்பலண்ணம் இருக்கிறது, அனத நாம் பவளியய பகாண்டுவர யவண்டும்.
• கிராமத்தின் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு வங்கியின் அனனத்து அதிகாரங்களும் இருந்தன.
• அங்கு எவரும் வானைச் சாகுெடினயக் கருதவில்னல என்ெனதக் கற்ெனன பசய்து ொர்க்கலாம்.
• நூறு டன் கரும்பு சாகுெடிக்கான திறன் அங்கு எப்பொழுதுயம இருந்தது. நமது கிராமம்தான்
முதலில் அந்த இலக்கினன அனடந்தது.
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• அனனத்து சாத்தியங்கனளயும் அறிந்துபகாண்டு தனது நினலயில் அவற்னற முழுவதுமாகத்
தீர்க்கும் எவரும், நூறு சதவீதம் மட்டும் அல்லாமல், நூறு மடங்குகூட உயரலாம், ஏபனனில்
வாழ்க்னக நூறு வைிகளில் விாிவனடகிறது, ஒவ்பவாரு தினசயிலும் அது அனந்தமாக
விாிவனடகிறது.
• அாிசி வியாொரம் ஒரு குடும்ெத்னதப் ெணக்காரக் குடும்ெமாக்கியது, ஒருவனர
பதாைிலதிெராக்கியது.
• அத்தியாவசிய எண்ணங்கனள நமது கிராமம் யமற்பகாள்வதாகக் கற்ெனன பசய்யலாம், இலாெம்
பெறுவயதாடு, இது மனனத பதாைில் நுட்ெத்னத யநாக்கியதாக மாற்றுகிறது.
• இந்தியாவில் எந்த ஒரு புதிய ஆற்றனலயும் உருவாக்க யவண்டிய யதனவயில்னல, ஏபனனில்
யவண்டிய அனனத்தும் நம்மிடம் உள்ளன.
• ஒருவரது திறன் அளவுக்குட்ெட்டதாக இருப்ெதுதான் உண்னம.
• அளவுக்குட்ெட்ட மனிதன் தனிமனிதனாக மாறுவதற்கான முதல் ெடி அனந்தத்னதக்
கண்டுெிடிப்ெயதயாகும்.
• உலகத்தின் வரலாற்னறப் ெடிக்க யவண்டும். காற்றானலனயப் ெயன்ெடுத்தியது ொலண்னட
கடல் ெயணம் பசய்யும் நாடாக மாற்றியது.
• ெிராமணர்கள் முதலில் ொராயணம் பசய்வதன் மூலம் சமூகத்தில் முதலிடத்தில் உள்ளனர், இனத
அனனவருயம பசய்ய முடியும்.
• கல்வியய மனிதனன வானளாவ உயர்த்துகிறது, ஆனால் அபமாிக்காவிலும் கூட இப்பொழுது
அதில் சிறிதளயவ ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ளப்ெடுகிறது.
• பொருள்கள் விற்கப்ெடும் யவகத்னத கணினி அளவற்று அதிகாிக்கச் பசய்தது.
• வாழ்வின் அனனத்துத் துனறகனளயும் கணினியால் அளவற்று வினரவுெடுத்தலாம்.
• ஒரு சம்ெவத்னத அதன் முன்னிகழ்வுகளின் அடிப்ெனடயில் ெல்யவறு விதமாகப்
புாிந்துபகாள்ளலாம்.
• ஒரு யநரடியான காரணம் அல்லது ஒரு மனறமுகமான காரணம்- பெம்ெர்லி.
• வாழ்க்னகயின் ஒரு தத்துவம்- திருமதி கிராலியின் வீரம் யமேர் கிரான்ட்லினய அனைத்து
வருகிறது.
• நிகழ்வுகளின் வற்புறுத்தும் யொக்கு - யமாி தார்ன் வாாிசுாினமனயப் பெற்றது.
• ஒரு யநாக்கத்திற்கு முன்யொ அல்லது ெின்னயரா ஒரு பகாள்னக.
• மறுக்க முடியாத ஒரு சக்திவாய்ந்த சூைல்- கிபளன்யகாரா
• அனுெவமற்ற மன உறுதி, தடுக்க முடியாத ஈர்ப்பு- எமிலி வார்டன்.
• ெயனற்ற ெனைனமவாதியின் சுதந்திரத்தின் ஈர்ப்பு- சில்வர்ப்ாிட்ஜ்
• எாிச்சலூட்டும் வலியுறுத்தல்- லில்லி யடல்.
• பசயல் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்வது - டாக்டர் தார்னுனடய திருமணம்.
• சாராம்சத்தின் மூலம் பசய்முனற- அெிம்னச.
• பதாற்றிக்பகாள்வது- ப்ாிட்டனின் அெிம்சாவாதம்.
• கீழ் நினலயில் உயர்ந்த யகாட்ொடு- அபமாிக்கா, யவனலயில் கல்வி.
• மூடநம்ெிக்னக- காதல் திருமணம்.
• அனடயாளச் பசயல்- ICPF.
• யமற்ெரப்ெிற்கு அளவற்ற பவற்றி- உணவுப் ொிசு.
• உள்ளார்ந்த அக முரண்ொடு- இலட்சியம் மற்றும் அனமப்பு.
• பசயல்திறனின் உள்ளார்ந்த சின்னத்தனம்- டாடா
• கடின உனைப்பு கஞ்சத்தனத்னத அளிக்கிறது.
• தீர்மானமான மன உறுதி ஈர்க்கிறது- லூசி ராெர்ட்ஸ்.
• யதாற்றயம அனனத்துமாகும்-கிபரஸ்ல்டா.
• காரணத்னதயயா அல்லது இனணப்னெயயா ெல வைிகளில் கண்டுெிடிக்கலாம். எனது குறிப்ெிட்ட
வலியுறுத்தல் இரண்டு விஷயங்களில் உள்ளது.
• அதன் பதாடர்ச்சினய அனுமதித்த சாியான பசயல்.
• சமூக ஆழ்மனம் ஒரு நீண்ட மாற்றுப் ொனத வைியாக கதாொத்திரத்தின் குணத்னத முழுனமயாகப்
ெிரதிெலித்து உறுதிப்ெடுத்துவது.
• எனது யசர்க்னகக்காக திரு நாயர் சிண்டியகட் அங்கத்தினர் ெதவினயப் பெற்றது முதல்
பகாள்னகக்கு உதாரணம் ஆகும்.
எலினாாின் கணவாின் விடுதியிலிருந்து கினடத்த காயசானல மூலம் யெராயாின் பசல்வத்னத
ஈர்க்கும் கிராலியின் உதவித் பதானக, ொர்டிங்கின் வருமானத்னதத் தனட பசய்தது, அவருனடய
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மனறவினால் மகளுக்கு அனத அளித்தது ஆகியனவ, கிராலியின் குணாதிசயம், அவரது சூழ்நினல,
அவனர நீதிமன்றத்திற்கு அனைத்துச் பசன்றது, ொர்டிங்னகப் யொல் விடுவிக்கப்ெட்டது
யாவற்றுடன் விாிவாக ஒத்துப் யொகிறது.
டார்சினய நிந்தனன பசய்வதில் எழுந்த எலிசபெத்தின் மகிழ்ச்சி எதிர்மனறயாக ஓடிப்யொவனதக்
பகாண்டு வந்தது, யநர்மனறயாக பெம்ெர்லினய வைங்கியது.
கிராலியின் பெருமிதம் இயத யொன்ற ெின் வினளவுகனள ஏற்ெடுத்தியது.
• ஆகயவ அந்த அகந்னதயின் பவற்றிப் பெருமிதத்னத எதிர்காலத்தின் மகிழ்ச்சியாக மாற்றுவயத ஒரு
ெிரச்சினனனயத் தீர்க்கும் உொயமாகும்.
அதுயவ திருவுருமாற்றத்திற்கான குறிப்ொகும்.
அந்த விதத்தில் அனந்தம் அளவுக்குட்ெட்டதில் வருவதற்குத் தயாராக உள்ளது.
ஒரு வலினமயானவரது வாழ்க்னகயில் இத்தனகய ஒரு விஷயத்னதக் கருதி, அனத 353-357
ெக்கங்களில் குறிப்ெிட்டுள்ள இருெத்தி ஐந்து ெடிகள் வைியாக எடுத்துச் பசல்வயத முடிவானதாகும்.
ஒருவரது வாழ்க்னகயில் இத்தனகய ஒரு பசயல் பூர்வ ேன்ம ஞானத்தின் ஒரு ொர்னவனயயயா
அல்லது குனறந்தெட்சம் இந்தப் ெிறவியின் முழு அறினவயயா அவருக்கு அளிக்க முடியும்.
'தி னலப் டினவன்'-ஐ இலக்கியத்தின் மூலம் சிறப்ொகப் புாிந்துபகாள்ளலாம் என்ெயத உண்னம.
'Pride and Prejudice'-ல் ெணம் ஆற்றிய ெங்கு ஒருவருக்கு விளக்கத்னத அளிக்கும்.
• ஒரு நினலயிலிருந்து மற்பறாரு நினலக்கு நகருவதற்கான அதன் திறன்.
அல்லது சாதாரண மக்களுக்கு ெிரபுத்துவத்னத பகாண்டு வரும் அதன் ஆற்றல்.
ெணத்னதயும் அந்தஸ்னதயும் ஒருங்கினணப்ெதில் ெணத்தின் ெங்கினன நாம் இங்கு காண்கியறாம்.
• ெணம் மாியானதனயப் பெறுகிறது.
• ெணத்தின் ேீவியம், புதிதாக அனடயப்பெற்ற ெணத்தின் சுய ேீவியம், உயர்குடி அந்தஸ்னதத்
தவிர்க்கிறது-காரலின்.
• ஒரு வித ொணியில் விக்காம் அனமதியாக அனத ஈர்த்தான்.
• ெணத்னதத் திருப்ெி அளிப்ெதற்கான விருப்ெம், ெணத்னத நல்பலண்ணத்தின் கருவியாகச் பசய்யும்
வனகயில் ெணத்னத அளிக்கும் அவசியத்னதத் தவிர்க்கிறது. அதாவது, சமூக நல்பலண்ணத்னத
சமூக சக்தியாகப் ெிரதிெலிக்கும் ெணத்தின் சக்தி.
• ஒரு குடும்ெத்திற்குப் ெணம் முழு சந்னதயாகும்.
• ெணம் ஒருவருக்கு சமூகாீதியான மற்றும் தனிப்ெட்ட அனமப்ொகும்.
• ெணம் விசா யொன்று, தனிநொிடமிருந்து சமூகம் வனரயிலான ஒரு அனமப்ொகும்.
• ெணம் இப்பொழுது தங்கம், காகிதம் யொன்றவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்ெட்டு பவறும் ஒரு
எண்ணாகக் குறிப்ெிடப்ெடுகிறது.
• ெணம் யநர்மனறயாகவும் எதிர்மனறயாகவும் ஒரு பொிய சக்தியாக, எல்லாவற்னறயும் விடப்
பொிய சக்தியாக உள்ளது.
• ெணம் னகவிடப்ெடும்பொழுது அதன் சக்தி உயர்கிறது.
23. “It is really a too great a violation.”
Every phrase I quote against each number is a truth of life rendered into this context.
Man cannot violate his stability.
There is a physical, vital, Mental, spiritual stability by which each Man, every family, society, even an
event exists. They are sacred.
To disturb them is sacrosanct.
They are to be honoured, fostered, nourished and cherished for work.
Obviously there is a scale of forty (or) fifty grades of accomplishment.
There are equally sixty or seventy grades for understanding.
There are about a few hundred faculties like this.
Taken in all grades they will reveal as a few hundred thousand parts and sub parts.
Look at your own life from such a perspective.
What you see is infinity in action.
There is an infinity in inaction.
Action and inaction are only two of the Many that are infinite.
Usher yourself into infinity, you will be more than Man.
It is to see the infinity outside from the infinity inside.
Bring that vision to literature and Pride and Prejudice.
It is consummate yoga though in the beginning.
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This gives you the first fundamental siddhi.
The final siddhi is திாி ால திருஷ்டி Supramental Time vision.
We see then there is NO wrong anywhere.
Wrong is a human poise, not an evolutionary status.
To know of the heroism and patriotism of people amidst cowardice is redeeming.
Why India did so and how is she going to recover.
It made Vivekananda shed tears in ெலிப்ொறை in his meditation.
Maybe Indian life will directly walk into subtle plane.
The problems of the world look childish before this gigantic effort.
India is great. She will be ே த்குரு Jagat guru.
Man is privileged to be Man NOW.
Language is like woman enjoys our taking liberty with it.
This is a principle of infinity. I would like to apply it to life.
Life structures itself for survival and growth, not that it enjoys it.
What Life enjoys is the structureless stability that grows on its own dynamism that is not on the
surface.
Hence violations are not tolerated by the structures.
Confirmations are welcome.
Beyond both is the life that is live.
Darcy came and gave that touch to Meryton and was touched by it.
It will be the greatest exercise of literary criticism not yet born to take out such truisms of life from every
page of the book. Some examples,
1. I don’t mind anything but for this entail. Page 118.
The reality of marriage is the security of property for woman.
2. Handsome young men must live on something. P. 134.
Romance is superficial, base of property real.
A captivated woman does not mind being betrayed.
In betrayal Man or woman feels the deepest touch of the other.
3. My genius of abuse came out. P. 199.
Genius in life is temperamental intensity.
She who loves expresses love better by abuse.
Man expresses his love by physical tyranny.
4. Darcy was determined to please her. p. 230.
Love, as long as it remains love, is unconditional.
Luck, set in motion, comes all at once, from all sides.
5. I am a selfish creature. P. 324.
An act repeats, retains its original intensity.
6. Bingley did not betray Darcy. p. 310.
Culture expressing through courtesy is delicacy.
7. With one parting look Darcy left. P. 245.
He who accomplishes never promises.
8. Mr. Bennet called on Bingley. p. 5.
Initiative is infructuous.
Obeying the wife cancels.
We find Collins a clown, a buffoon but what is it in life that such a phenomenon arises?
By life we mean social life only.
Social life can be subdivided into one hundred expressions of it such as family life, market life, etc.
Social life is socially structured.
Under that head each different type of life has its own structure.
If you collect all these structured parts and take it out, what is left inside are pockets of energies capable of
organizing itself with a central being.
Such organisations can fall under very many heads such as
1. Anti-social organisms.
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2. More organised than the society but outside its spirit.
3. Substandard lives fully organized in themselves.
Pickpockets, loafers, prostitutes, club life, Moneylenders, brokers of various description, etc. come under
this category.
Life permits all its high and low vibrations for all these formations.
The clown belongs to this category.
The institution of ‘the Fool’ of English courts belongs to it.
Shakespeare brought in Bottom and Titania and created rich scenes of ‘love’. That is the truth of human
love. Humanity has risen to great heights of culture and refinement but most of it is left to itself.
The way in which it comes together to acquire life is hilarious in the extreme.
The world has glorified many of them over the centuries and installed them at heights of fame.
Collins does contain irrepressible energy issuing out of college training organising physical stupidity
into activity. Stupidity is potential dynamism.
He is vastly entertaining to Lady Catherine who is the female version of Collins.
Even she is vexed by him occasionally.
Literary criticism can extensively dwell on
1. Character.
2. Plot.
3. Individual events.
4. ‘Rule’ of sequence.
5. Energy of the scenes.
6. Beginning hinting at the end.
7. Rules of life enunciated.
8. Truth of life varying infinitely spread over the story.
9. Relevance of the story to the social period.
Relevance of the story to the Author’s Personality.
Relevance of the story to its central theme.
10. Irrelevance of the story to period, author, theme
that renders the work of art frivolous.
Irrelevance of the story to period, author, theme
that renders the work of art a standing wonder.
11. Genius of the creative work.
12. Where the author is most prominent where she is
most invisible.
13. The peak of the story.
14. The ebb of the spirit of writing.
15. Evaluation in traditional terms in evolutionary terms.
“இது உண்றம ில் மி ப் பொி தவறு."
ஓவ்பவாரு எண்ணிற்கு எதிரா யமற்ய ாள் ாட்ைப்ெட்டிருக்கும் ஒவ்பவாரு பசாற்பைாைரும், இச்
சூழலில் வழங் ப்ெட்ை வாழ்வின் உண்றம ாகும்.
மனிதனால் அவனது உறுதித் தன்றமற மீை முடி ாது.
ஒவ்பவாரு மனிதன், குடும்ெம், சமூ ம், நி ழ்வு ஆ ி றவ ேைம், உணர்வு, மனம் ஆன்மீ ம் ஆ ி
நிறல ைின் உறுதித் தன்றமயில் நிலவுகிறது. அறவ புனிதமானறவ.
அறவ யவறலக் ா மதிக் ப்ெை யவண்டும், ொது ாக் ப்ெை யவண்டும், யெணி வைர்க் ப்ெை
யவண்டும், யொற்ைப்ெை யவண்டும்.
சாதறன ின் நாற்ெது அல்லது ஐம்ெது நிறல ள் உள்ைன.
புாிந்துப ாள்வதற்கு அயத யொல அறுெது அல்லது எழுெது நிறல ள் உள்ைன.
இது யொன்ை சில நூறு திைன் ள் உள்ைன.
எல்லா தரங் ைிலும் எடுத்துக்ப ாண்ைால், அறவ சில லட்சம் ொ ங் ள் மற்றும் துறண
ொ ங் ைா பவைிப்ெடும்.
இத்தற
ண்யணாட்ைத்தில் நாம் நமது வாழ்க்ற ற ப் ொர்க் யவண்டும்.
நாம் ொர்ப்ெது பச லில் அனந்தம் ஆகும்.
பச லற்று இருப்ெதிலும் ஒரு அனந்தம் உள்ைது.
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பச லும், பச லற்று இருப்ெதும் எல்னலயற்ற ெலவற்றில் இரண்டு மட்டுயம ாகும்.
அனந்தத்திற்கு நம்றம எடுத்துச் பசன்ைால், நாம் மனிதறனவிை யமலா இருப்யொம்.
இது பவைி ில் இருக்கும் அனந்தத்றத உள்ைிலிருக்கும் அனந்தத்திலிருந்து ொர்ப்ெதாகும் .
அந்தப் ெர்றவற ‘Pride and Prejudice’ மற்றும் இலக் ி த்திற்குக் ப ாண்டு பசல்ல யவண்டும்.
ஆரம்ெ நிறல ா இருந்தாலும் இது முழுநிறைவான ய ா மாகும்.
இது முதல் அடிப்ெறை ‘சித்தி’ற நமக்கு அைிக் ிைது.
இறுதி ‘சித்தி’ திாி ால திருஷ்டி ாகும், சத்தி ேீவி
ாலத்தின் ொர்றவ.
அப்பொழுது தவறு என்ெது எங்குயம இல்றல என்ெறத நாம் ொர்ப்யொம்.
தவறு என்ெது ஒரு மனித நிறல, ஒரு ொிணாம நிறல அல்ல.
ய ாறழத்தனத்தின் நடுயவ மக் ைின் வீரத்றதயும் யதச ெக்திற யும் அைிந்துப ாள்வது
சிைப்ொனது.
ஏன் இந்தி ா அவ்வாறு பசய்தது, எவ்வாறு மீைப் யொ ிைது.
வியவ ானந்தர் ெலிப்ொறை ில் தி ானத்தில் இருந்தயொது இது அவறரக் ண்ணீர் சிந்த
றவத்தது.
இந்தி ரது வாழ்க்ற யநரடி ா ச் சூட்சும நிறலக்குச் பசல்லலாம்.
இந்த மி ப் பொி மு ற்சிக்கு முன் உல த்துப் ெிரச்சிறன ள் மி ச் சிைி றவ.
இந்தி ா மி உ ர்ந்த நாடு. அது ே த்குருவா மாறும்.
மனிதன் இப்பொழுது மனிதனா இருப்ெதற்கு புண்ணி ம் பசய்திருக் யவண்டும்.
தன் மீது சுதந்திரம் எடுத்துக்ப ாள்ைப்ெடுவறத ஒரு பெண் சந்யதாஷமா அனுெவிப்ெதுயொல
பமாைியும் அனுெவிக்கிறது.
இது அனந்தத்தின் ஒரு ய ாட்ொைாகும். இறத வாழ்வில் ெ ன்ெடுத்தலாம்.
உ ிர்வாழ்வதற்கும், வைருவதற்கும் வாழ்க்ற தன்றனய
ட்ைறமத்துக் ப ாள் ிைது, அறத
ம ிழ்வுைன் அனுெவிப்ெதில்றல.
வாழ்வு ம ிழ்வுைன் அனுெவிப்ெது என்னபவன்றால், யமற்ெரப்ெில் இல்லாத, அதனுறை
ஆற்ைலில் வைரும் ட்ைறமப்ெில்லாத உறுதித் தன்றமற ய ஆகும்.
ஆதலால் தவைிறழக் ப்ெடுவது ட்ைறமப்ெினால் பொறுத்துக்ப ாள்ைப்ெடுவதில்றல.
உறுதிப்ெடுத்தல் ள் வரயவற் ப்ெடு ின்ைன.
இதன் இரண்றையும் தாண்டி உள்ைது ேீவனுைன் இருக்கும் வாழ்வாகும்.
ைார்சி வந்து அந்த ஸ்ொிசத்றத பமாிைனுக்கு வழங் ினான், அதனால் ஸ்ொிசிக் ப்ெட்ைான்.
புத்த த்தின் ஒவ்பவாரு ெக் த்திலிருந்தும் இதுயொன்ை வாழ்வின் உண்றம றைக் ருதுவது,
இதுவறர பசய் ப்ெைாத இலக் ி விமர்சனத்தின் மி ப் பொி ெ ிற்சி ா இருக்கும், சில
உதாரணங் ள்,
1. இந்தச் பசாத்றதத் தவிர யவபைதுவும் எனக்கு ஒரு பொருட்ைல்ல. Page 118.
திருமணத்தின் நிதர்சனம் பெண்ணிற்கு பசாத்து அைிக்கும் ொது ாப்ொகும்.
2. அழ ான இைம் ஆண் ள் ஏயதா ஒன்ைிற் ா வாழ யவண்டும்.
ாதல் யமயலாட்ைமானது, பசாத்தின் அடித்தைம் உண்றம ானது.
வசீ ாிக் ப்ெட்ை ஒரு பெண் தனக்குத் துயரா ம் இறழக் ப்ெடுவறதப் பொருட்ெடுத்துவதில்றல.
துயரா த்தில் ஆயணா அல்லது பெண்யணா, மற்ைவாின் ஆழமான ஸ்ொிசத்றத உணர் ின்ைனர்.
3. எனது நிந்தறன ின் யமதறம பவைிப்ெட்ைது.P. 199.
வாழ்க்ற ில் யமதறம மனவுணர்வின் தீவிரம் ஆகும்.
ாதலிப்ெவள் தனது அன்றெ அவைது நிந்தறன ின் மூலம் சிைப்ொ பவைிப்ெடுத்து ிைாள்.
ஆண் தன்னுறை அன்றெ உைல்ாீதி ான ப ாடுறம ின் மூலம் பவைிப்ெடுத்து ிைான்.
4. ைார்சி அவறைத் திருப்திப்ெடுத்துவதில் உறுதி ா இருந்தான்.p. 230.
ாதல், ாதலா யவ இருக்கும்வறர நிெந்தறன ற்ைது.
அதிர்ஷ்ைம் வரும் பொழுது திடீபரனவும், எல்லாப் ெக் ங் ைிலிருந்தும் வரு ிைது.
5. நான் ஒரு சு நலவாதி.P. 324.
ஒரு பச ல் மீண்டும் மீண்டும் நி ழ் ிைது, அதன் ஆரம்ெ தீவிரத்றதத் தக் றவத்துக்ப ாள் ிைது.
6. ெிங் ிலி ைார்சிக்குத் துயரா ம் இறழக் வில்றல.
லாச்சாரம் மாி ாறத மூலம் பவைிப்ெடுவது யநர்த்தி ானதாகும்.
7. ைார்சி ஒரு விறைபெறும் ொர்றவயுைன் அ ன்ைான்.P. 245.
நிறையவற்றுெவர் ஒருயொதும் வாக் ைிப்ெதில்றல.
8. திரு பென்னட் ெிங் ிலிற ச் சந்தித்தார்.p. 5.
தன்முறனப்பு ெ னற்ைது.
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மறனவிக்குக் ீழ்ப்ெடிவது ரத்து பசய் ிைது.
ாலின்றஸ ஒரு ய ாமாைி ா வும், ய ாணங் ி ா வும் நாம் ொர்க் ியைாம், ஆனால் இத்தற
ஒரு நி ழ்வு வாழ்க்ற ில் எவ்வாறு நி ழ் ிைது?
வாழ்க்ற எனும்யொது நாம் சமூ வாழ்க்ற ற மட்டுயம குைிப்ெிடு ியைாம்.
சமூ வாழ்க்ற ற குடும்ெ வாழ்க்ற , சந்றத வாழ்க்ற யொன்ை நூறு வித பவைிப்ொடு ைா ப்
ெிாிக் லாம்.
சமூ வாழ்க்ற சமூ ாீதி ா க் ட்ைறமக் ப்ெட்டுள்ைது.
அந்தத் தறலப்ெின் ீழ் வாழ்க்ற ின் ஒவ்பவாரு வற யும் அதன் தனிப்ெட்ை ட்ைறமப்றெக்
ப ாண்டுள்ைது.
இந்தக் ட்ைறமப்பு ைின் எல்லா ொ ங் றையும் ஒன்று யசர்த்து பவைி ில் எடுத்தால், உள்யை
மீதமிருப்ெது ஒரு றம ேீவனில் தன்றனய முறைப்ெடுத்திக் ப ாள்ளும் திைன் ப ாண்ை
சக்தி ைின் இைங் யை ாகும்.
இத்தற
அறமப்பு றைக் ீழ்க் ண்ை தறலப்பு ைின் ீழ் வற ப்ெடுத்தலாம்.
1. சமூ வியராத உ ிாினங் ள்.
2. சமூ த்றதவிை யமலும் சிைப்ொ , ஆனால் அதன் யநாக் த்திற்கு அப்ொல்
முறைப்ெடுத்தப்ெட்ைறவ.
3. தரம் தாழ்ந்தவர்கள் தங் ளுக்குள் முழுறம ா முறைப்ெடுத்திக் ப ாண்டு வாழ்கின்றனர்.
இந்த அறனத்து அறமப்பு ளுக்கும் வாழ்க்ற அதன் உ ர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த அதிர்வு றை
அனுமதிக் ிைது.
ய ாமாைி இந்த வற ற ச் யசர்ந்தவன்.
ஆங் ில நீதிமன்ைங் ைின் ‘முட்ைாள்’ எனும் அறமப்பு இதறனச் யசர்ந்தது.
Bottom மற்றும் Titania-னவக் ப ாண்டு யஷக்ஸ்ெி ர் ாதலின் வைமான ாட்சி றை
உருவாக் ினார். அது மனித அன்ெின் உண்றம ாகும். லாச்சாரம் மற்றும் யநர்த்தி ின்
உ ரங் ளுக்கு மனித குலம் உ ர்ந்துள்ைது, ஆனால் அதில் ெலவும் அவற்ைிையம விைப்ெட்டுள்ைன.
வாழ்க்ற ற ப் பெறுவதற் ா அது இறணந்து வரும் விதம் உச்ச ட்ை நற ச்சுறவ ா உள்ைது.
ேைநிறல முட்ைாள்தனத்றத பச ல்ொைா ஒழுங் றமக்கும் ல்லூாிப் ெ ிற்சிலிருந்து பெற்ை
அைக் முடி ாத ஆற்ைல் ாலின்ஸிைம் உள்ைது. முட்ைாள்தனம் என்ெது வித்தா இருக்கும்
ஆற்ைலாகும்.
ாலின்ஸின் பெண்ணுருவமா இருந்த யலடி ாதாிறன அவன் ம ிழ்விப்ெனா இருந்தான்.
அவ்வப்யொது அவளும்கூை அவனால் எாிச்சல் அறைந்தாள்.
இலக் ி விமர்சனம் ீழ்க் ண்ைவற்றை விாிவா க் ருதலாம்.
1. தாொத்திரம்.
2. றத ின் ரு.
3. தனிப்ெட்ை நி ழ்வு ள்.
4. அடுத்தடுத்து நி ழ்வு ைின் ‘சட்ைம்’.
5. ாட்சி ைின் சக்தி.
6. ஆரம்ெம் இறுதிற ச் சுட்டிக் ாட்டுவது.
7. வாழ்க்ற ின் விதி றை விைக்குவது.
8. எண்ணற்ை அைவில் மாறுெடும் வாழ்க்ற ின் உண்றம றத முழுவதும் ெரவி நிற்ெது.
9. சமூ க் ால ட்ைத்திற்குக் றத பொருத்தமா இருப்ெது.
தாசிாி ாின் ஆளுறமக்குக் றத பொருத்தமா இருப்ெது.
றத ின் றம க் ருத்துக்குக் றத பொருத்தமா இருப்ெது.
10. றலப் ெணிற முக் ி மற்ைதா மாற்றும் றத ின் ால ட்ைம், தாசிாி ர், றத ின் ரு
ஆ ி வற்ைிற்குச் சம்ெந்தமில்லாமல் றத இருப்ெது.
றலப் ெணிற ஒரு பொி அற்புதமா மாற்றும் றத ின் ால ட்ைம், தாசிாி ர், றத ின் ரு
ஆ ி வற்ைிற்குச் சம்ெந்தமில்லாமல் றத இருப்ெது.
11. ெறைப்ொக் ம் மிக் பச ல்ொட்டின் யமதறம.
12. மி வும் ண்ணுக்குத் பதாி ாமல் இருக்கும் இைத்தில் ஆசிாி ர் மி வும் ெிரதானமா இருப்ெது.
13. றத ின் உச்ச ட்ைம்.
14. வழியும் எழுத்தின் ஆர்வம்.
15. ொிணாமச் பசாற்பைாைர் ைில் ொரம்ொி பசாற்பறாடர் ைின் மதிப்பீடு.
Sincerity
உண்றம.
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24. “I cannot think so ill of Wickham” – Mrs. Gardiner.
Faith is the power for yoga.
Truth is the power of the Mind.
Strength is for the body.
Sincerity is the ultimate power of relationship.
It exists at all levels.
Chastity is the physical expression of sincerity by women.
Implicit obedience serves youth.
Sincerity is the truth of clarity of the expressive soul in active living.
One can think of its power in work, comprehension, leadership, organisation, conception of ideas, love of
another, responsibility to duty, clarity of purpose.
It will broaden his intellectual prowess to insightful depth.
Intuition fixing on stability reveals the Being.
Put in other words, Sincerity to stability is the experience of Being.
One who is sincere to himself will find all others sincere to him.
It can be used to solving problems, raising the accomplishment.
Sincerity raised from Existence to Being raises the darshan from the unknown to the unknowable.
Sincerity rises vertically, expands horizontally.
Sincerity to a principle evokes a response from another across the world wedded to the same principle.
Sincerity to health cures disease, as Man enjoys the rapid deterioration of health into disease.
Sincerity to intense superstition is enjoyable life expanding in all directions.
Jane was sincere to herself.
Elizabeth was sincere to Jane.
Elizabeth, in spite of being charmed by falsehood, was sincere to the excellence of wealth and status
there.
Bennet was more sincere to his sense of honour than Lydia’s safety.
Sincerity is a psychic emotion that spreads simultaneously in all dimensions to become integrated readily.
Sincerity enjoys its birth as a sensation when the body thrills.
One drop of sincerity is marriage in heaven.
Physical sincerity cures disease, even the physicality of the Mind.
Vital sincerity floods one with not affection or love but the adoration of souls that long to be born in
sincerity in the supramental heaven.
Marriage – Human Personality
We continuously hear complaints of substandard behavior, especially in marriage. This is not so much a
deficiency of the individuals or the institution as it is a condition of social progress.
At any time society exhibits a capacity for a greater progress to evolve superior individuals or serious
organisation. Often it is a desirable culture, as honour or reliability. The rare few qualify for it. Even after
centuries those who qualify for these great statuses of society are in a minority. A time comes when the
entire society aspires for it without the energy or capacity or of course the organisation. At a later
date, maybe in another few centuries, society concedes their aspiration. Now begins the complaint. It is so
for family, wealth, status, sometimes even survival education, employment and finally marriage.
Today only a small minority is qualified for all these especially marriage. It is commendable that the society
aspires to grant these values for its members. As of today, it is not in the capacity of the society to do so
mostly for the reason of a lack of aspiration on behalf of the individual.
Marriage is an institution that fosters the highest culture of the society capable of rearing a family and
passing on to its members all the positive values of the society. The first twin qualifications are good health
and capacity to produce a sufficient income. Even at this primary level, only a small minority will qualify
for marriage. Sensing this truth subconsciously in the West the habit of remaining unmarried at least
in men came into vogue long ago. Society has not granted in India a similar right even to Men. Everyone
is coerced into marriage which is one real basic source of the untouchables. My main interest here is to
speak of the psychological equipment for marriage in Men and women. A psychological readiness to
shoulder the social responsibilities of marriage born out of one’s own inner maturity in Man or woman is a
requirement for marriage. It can be called manners in marriage or family manners. At least at the level of
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manners, that endowment must be found in one before he seeks to be married. That is needed for education,
employment, self-employment, etc. Most of the problems called social problems today are the social effort
to raise the unfit to fitness.
As India has consciously given up all her endowments she acquired long ago in favour of uniting the
territory, Society is now struggling to create a capable population that can raise itself to a desirable
level. The problem of health, employment, not to speak of divorces can be found less arduous to handle if
the present perspective changes ⎯ from the individual insufficiency to a collective effort. Awareness is an
asset in the individual and the society. Lady Lufton, Fanny Roberts qualify to be a mother or wife. Dr.
Thorne is a qualified father who combines the mother too in him. To them life responds, as they are in the
plane of Life. Man has to acquire these skills or capacities as he learns to walk or at a higher level to swim.
Children cannot walk or talk if they are not raised in a family. Family is the only institution to do this. In the
absence of that family denying its touch to the child, he will become a Steve Job, ferocious with energy.
Education that is given through the medium of culture, something I want UNESCO to consider
can do it replacing the family by the school.
The descent of 1956 has moved Truth on earth which is addressing all such social problems from below.
The Academy has great resources as ore that can be converted into metal, if this ideal captures her
imagination. Acquired from below, it is in a trickle as ‘adult education’ not imparted. Given through
organized effort, it will act like an antibiotic or cell phones. The modern urge for technology in all the
cultured cream of society can thus be channeled into positive results if the effort is organisational.
It is certainly not too much to ask for Truth and Self giving from the Fellows without being accused of
the standard of Sainthood.
There can be no compromise with Truth. Truth cannot be operative in selfishness.
Self-giving is imperative. Customer satisfaction and insurance have initiated the movement in the distant
past. It is time Insurance must cover ALL social activities and it must be the government that largely pays
the premium, keeping the individual’s contribution to a token.
“விக் ாறமப் ெற்ைி இவ்வைவு யமாசமா என்னால் நிறனக் முடி ாது" என்று திருமதி ார்டினர்
கூைினாள்.
நம்ெிக்ற ய ா த்தின் சக்தி ாகும்.
உண்றம மனதின் சக்தி ாகும்.
வலிறம உைலுக் ானது.
உண்றம உைவுமுறை ின் முடிவான சக்தி ாகும்.
இது எல்லா நிறல ைிலும் உள்ைது.
ற்பு பெண் ைின் உண்றம ின் உைல்ாீதி ான பவைிப்ொைாகும்.
முழுறம ான ீழ்ப்ெடிதல் இறைஞர் ளுக்கு உதவு ிைது.
யநர்றம, சுறுசுறுப்ொன வாழ்வில் பவைிப்ெடுத்தும் ஆன்மாவின் பதைிவின் உண்றம ாகும்.
யவறல, புாிதல், தறலறம, முறைப்ெடுத்தல், ருத்து ைின் உருவாக் ம், மற்பைாருவாின் அன்பு,
ைறம மீதான பொறுப்பு, யநாக் த்தின் பதைிவு ஆ ி வற்ைில் ஒருவர் அதன் சக்திற ப் ெற்ைி
நினனத்துப் ொர்க் லாம்.
இது அவரது அைிவின் வலிறமற உட்ொர்றவ ின் ஆழத்திற்கு விாிவுெடுத்தும்.
யநரடி ஞானம் உறுதித்தன்றம ில் நிறலப்ெடுவது ேீவறன பவைிப்ெடுத்து ிைது.
அதாவது, உறுதித்தன்றமக்கு உண்றம ா இருப்ெது ேீவனின் அனுெவம் ஆகும்.
தனக்ய உண்றம ா இருக்கும் ஒருவர் அறனவரும் அவாிைம் உண்றம ா இருப்ெறதக்
ாண்ொர்.
இது சிக் ல் றைத் தீர்ப்ெதற்கும் சாதறன றை உ ர்த்துவதற்கும் உதவும்.
உண்றமற ப் பெரு வாழ்விலிருந்து ‘சத்’திற்கு உ ர்த்துவது, தாிசனத்றத அைி ாததிலிருந்து
ெிரம்மத்திற்கு உ ர்த்து ிைது.
உண்றம ஒரு குைிப்ெிட்ை விஷ த்தில் ஆழமா வும், யமலும் ெல விஷ ங் ளுக்கும் விாிவறை ிைது.
ஒரு ப ாள்ற க்கு உண்றம ா இருப்ெது, உல த்தில் யவறு இைங் ைிலிருந்து அயத
ப ாள்ற ற ப் ெின்ெற்றுெவாிைமிருந்து ஒரு ெதிறலத் தூண்டு ிைது.
ஆயராக் ி த்திற்கு உண்றம ா இருப்ெது யநாய் றைக் குணப்ெடுத்து ிைது, ஏபனனில், உைல்
நலம் விறரவா க் குறைந்து அது வி ாதி ா மாறுவறத மனிதன் ம ிழ்வுைன் அனுெவிக் ிைான்.
தீவிர மூைநம்ெிக்ற க்கு உண்றம ா இருப்ெது எல்லா திறச ைிலும் விாிவறையும்
சந்யதாஷமான வாழ்க்ற ாகும்.
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யேன் தனக்கு உண்றம ா இருந்தாள்.
எலிசபெத் யேனுக்கு உண்றம ா இருந்தாள்.
எலிசபெத், பொய்றம ினால் வரப்ெட்ைாலும், அங் ிருந்த பசல்வம் மற்றும் அந்தஸ்தின்
உ ர்விற்கு உண்றம ா இருந்தாள்.
லிடி ாவின் ொது ாப்றெவிை தனது ப ௌரவத்திற்கு பென்னட் உண்றம ா இருந்தார்.
உண்றம எல்லா ொிமாணங் ைிலும் ஒயர சம த்தில் ெரவி உைனடி ா ஒருங் ிறணயும் ஒரு
றசத்தி உணர்ச்சி ாகும்.
உைல் சிலிர்ப்ெறையும் பொழுது உண்றம அதனன ஒரு உணர்வா ம ிழ்வுைன் அனுெவிக் ிைது.
ஒரு துைி உண்றம பசார்க் த்தில் திருமணம் யொன்ைது.
உைல்ாீதி ான உண்றம யநாற க் குணப்ெடுத்து ிைது, மனதின் ேைத் தன்றமற யும்கூை
குணப்ெடுத்து ிைது.
உணர்வின் உண்றம ொசத்றதய ா அல்லது அன்றெய ா மட்டும் ஒருவருக்கு அள்ைித்
தருவதில்றல, சத்தி ேீவி பசார்க் த்தில் உண்றமயுைன் ெிைக் ஏங்கும் ஆன்மாக் ைின்
யொற்றுதறல அைிக் ிைது.
திருமணம்- மனித ஆளுறம
யமாசமான நைத்றதற ப் ெற்ைி பு ார் றை, குைிப்ொ திருமணத்தில் நாம் பதாைர்ந்து ய ட்டு
வரு ியைாம். இது சமூ முன்யனற்ைத்தின் ஒரு நிறலய தவிர, தனி நெருறை குறைொயைா
அல்லது ஒரு அறமப்ெின் குறைொயைா அல்ல.
எந்த ஒரு ால ட்ைத்திலும் சமூ ம் சிைப்ொன தனி மனிதர் றைய ா அல்லது தீவிர
அறமப்றெய ா உருவாக்கும் ஒரு முன்யனற்ைத்திற் ான திைறன பவைிப்ெடுத்து ிைது. இது
பெரும்ொலும் மாி ாறத அல்லது நம்ெ த்தன்றம யொன்ை ஒரு விரும்ெத்தக்
லாச்சாரம் ஆகும்.
மி ச் சிலயர இதற்குத் தகுதி பெறு ின்ைனர்.
ெல நூற்ைாண்டு ளுக்குப் ெிைகும் சமூ த்தின் இந்தப் பொி நிறல ளுக்குத் தகுதி பெறுெவர் ள்
மிகக்குறைவா யவ உள்ைனர். ஆற்ையலா, திையனா அல்லது முறைப்ெடுத்தயலா இல்லாமல் சமூ ம்
முழுவதும் இதற்கு ஆர்வப்ெடும் ஒரு யநரம் வரு ிைது. ெின்னர் ஒரு ால ட்ைத்தில், சில
நூற்ைாண்டு ளுக்குப் ெிைகுகூை, சமூ ம் அவர் ைது ஆர்வத்திற்குப் ெலன் அைிக் ிைது.
இப்பொழுது குறை கூறுவது பதாைங்கு ிைது. இது குடும்ெம், பசல்வம், அந்தஸ்து, சிலசம ங் ைில்
உ ிர் வாழ்வதற் ான ல்வி, யவறல வாய்ப்பு, மற்றும் முடிவா திருமணத்திற்குக்கூை இவ்வாயை
உள்ைது.
இன்று மி ச் சிலர் மட்டுயம இவற்ைிற்கு, குைிப்ொ திருமணத்திற்குத் தகுதி உறை வர் ைா
உள்ைனர். சமூ ம் அதன் அங் த்தினர் ளுக்கு இந்தப் ெண்பு றை வழங்குவதற்கு ஆர்வப்ெடுவது
ொராட்ைத்தக் து. இன்றை நிறல ில், தனி மனிதனுக்கு ஆர்வம் இல்லாத ாரணத்தினால்
இவ்வாறு பசய்வதற்கு சமூ த்திைம் திைன் இல்றல. சமூ த்தின் மி உ ர்ந்த லாச்சாரத்றத
வைர்க்கும் ஒரு அறமப்ொ இருக்கும் திருமணம், குடும்ெத்றத வைர்த்து சமூ த்தின் அறனத்து
யநர்மறை ான ெண்பு றையும் குடும்ெத்தின் அங் த்தினர் ளுக்கு வழங்கு ிைது. நல்ல உைல்
ஆயராக் ி மும், யொதுமான அைவு வருமானத்றத ஈட்டும் திைனுயம முதல் இரண்டு தகுதி ள்
ஆகும். இந்த ஆரம்ெ நிறல ிலும்கூை மி ச் சிலயர திருமணத்திற்குத் தகுதி பெறுவர்.
இந்த உண்றமற யமற் த்தி நாடு ள் ஆழ்மனதில் உணர்ந்திருந்ததினால் திருமணம்
பசய்துப ாள்ைாமல் இருக்கும் வழக் ம், குறைந்தெட்சம் ஆண் ைிைம் மட்டுமாவது நீண்ை
ாலத்திற்கு முன்யெ நறைமுறை ில் இருந்தது. இந்தி ாவில் ஆண் ளுக்குக்கூை சமூ ம் இந்த
உாிறமற வழங் வில்றல. திருமணம் பசய்துப ாள்வதற்கு அறனவரும்
ட்ைா ப்ெடுத்தப்ெடுவது, தீண்ைத்த ாதவர் ைின் ஒரு உண்றம ான அடிப்ெறை ஆதாரமா
உள்ைது. ஆண் ள் மற்றும் பெண் ைின் திருமணத்திற் ான உைவி ல் திைறனப் ெற்ைிப் யெசுவது
இங்கு முக் ி மான விஷ ம் ஆகும். ஆண் ளுக்ய ா அல்லது பெண் ளுக்ய ா அவர் ைது அ
முதிர்ச்சி ிலிருந்து எழும், திருமணத்தின் சமூ ப் பொறுப்பு றை ஏற்றுக்ப ாள்வதற் ான மனதின்
த ார் நிறலய , திருமணத்தின் யதறவ ாகும். இதறனத் திருமணத்தில் மாி ாறத என்யைா
குடும்ெத்தின் மாி ாறத என்யைா அறழக் லாம்.
குறைந்தெட்சம் மாி ாறத ின் நிறல ில் மட்டுமாவது திருமணம் பசய்துப ாள்வதற்கு முன்பு
ஒருவர் அந்தத் திைறனப் பெற்ைிருக் யவண்டும். ல்வி, யவறல, சு பதாழில் யொன்ைறவ ைில்
இது அவசி ம். இன்று சமூ ப் ெிரச்சிறன ள் என்று அறழக் ப்ெடும் பெரும்ொலான ெிரச்சிறன ள்
தகுதி ற்ைவர் றை தகுதி உறை வர் ைா மாற்றுவதற் ான சமூ மு ற்சிய ஆகும்.
நாட்றை இறணக்கும் பொருட்டு இந்தி ா பவகு ாலத்திற்கு முன்பு தான் அறைந்திருந்த எல்லா
திைன் றையும் தன்னுணர்வுைன் ற விட்டுவிட்ைதால், சமூ ம் இப்பொழுது அதறன ஒரு
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விரும்ெத்தக் நிறலக்கு, தங் றை உ ர்த்திக்ப ாள்ைக் கூடி ஒரு திைன்வாய்ந்த மக் றை
உருவாக்குவதற்குப் யொராடிக் ப ாண்டிருக் ிைது. தற்பொழுதுள்ை ொர்றவ தனிப்ெட்ை
ெற்ைாக்குறை ிலிருந்து கூட்டு மு ற்சிக்கு மாறும்பொழுது உைல் நலப் ெிரச்சிறன, யவறல
வாய்ப்பு, அதற்கும் யமலா விவா ரத்து யொன்ைவற்றைக் ற ாள்வதில் அதி சிரமம் இருக் ாது.
விழிப்புணர்வு தனி நெருக்கும் சமூ த்திற்கும் ஒரு பசாத்தாகும்.
யலடி லுப்ைனும், Fanny Roberts - ம் தா ாரா யவா அல்லது மறனவி ா யவா இருக்கும் தகுதி
பெற்ைவர் ள் ஆவர். தந்றத ா இருக்கும் தகுதி பெற்ை ைாக்ைர் தார்ன் தாயுமா வும் விைங் ினார்.
அவர் ள் வாழ்வின் நிறல ில் இருப்ெதால் அவர் ளுக்கு வாழ்க்ற ெதிலைிக் ிைது. மனிதன்
நைக் க் ற்றுக்ப ாள்வறதப் யொலயவா அல்லது ஒரு உ ர்ந்த நிறல ில் நீச்சல்
ற்றுக்ப ாள்வறதப் யொலயவா இந்தத் திைறம றைய ா அல்லது ஆற்ைல் றைய ா
பெற்றுக்ப ாள்ை யவண்டும். குழந்றத ள் குடும்ெத்தில் வைர்க் ப்ெைாவிட்ைால் அவர் ைால்
நைக் யவா அல்லது யெசயவா முடி ாது. இதறனச் பசய்யும் ஒயர அறமப்பு குடும்ெம்
மட்டுயம ாகும். இதுயொல் ஒரு குடும்ெம் குழந்றதக்கு அதன் ஸ்ொிசத்றத அைிக் ாதயொது,
குழந்றத ஸ்டீவ் ோப்ஸ் யொல் அதீத ஆற்ைலுைன் விைங்கும்.
லாச்சாரத்தின் அடிப்ெறை ில் அைிக் ப்ெடும் ல்விற UNESCO அைிப்ெதற்கு
முன்வரயவண்டும் என நான் ருது ியைன். இதன்மூலம் குடும்ெம் பசய்வறத ெள்ைிக்கூைம்
பசய் லாம்.
1956-ஆம் ஆண்டு புவியில் இைங் ி சத்தி ேீவி ம் உண்றமற உலகுக்கு வழங் ியுள்ைது. இது
இத்தற
அறனத்து சமூ ப் ெிரச்சிறன றையும் ீழிருந்து தீர்க் ிைது. இந்த இலட்சி த்றத
அ ாபைமி யமற்ப ாண்ைால், உயலா மா மாற்ைக்கூடிய தாது யொன்ை பொி வைங் றை அது
ப ாண்டுள்ைது. ீழிருந்து பெற்றுக் ப ாண்ைதால் இது வழங் ப்ெைாத ‘முதிய ார் ல்வி ா ’ சிறு
துைி ைில் பெைப்ெடு ிைது. முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை மு ற்சியுைன் இது வழங் ப்ெட்ைால் இது ஒரு
நுண்ணு ிர்க் ப ால்லி மருந்து அல்லது ற ப்யெசி யொல் உதவும். சமூ த்தின் ெண்ெட்ை அறனத்து
உ ர் இைங் ைிலும் பதாழில்நுட்ெத்திற் ான நவீன உந்துதல், முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை மு ற்சி ின்
மூலம் யநர்மறை ான முடிவு ைா இவ்வாறு வழிநைத்தப்ெைலாம்.
ச யதாழறம நண்ெர் ைிைமிருந்து, துைவைத்தன்றம ின் தரத்றதப் ெற்ைி குற்ைம்சாட்ைாமல்,
உண்றம மற்றும் சு அர்ப்ெணத்றத யவண்டுவது நிச்ச மா மிற ா இருக் ாது.
உண்றமயுைன் சமரசம் என்ெயத இருக் முடி ாது. சு நலத்தில் உண்றம பச ல்ெைாது.
சு அர்ப்ெணம் தவிர்க் முடி ாதது. வாடிக்ற ாைாின் யசறவ மற்றும் ாப்பீட்டுத் திட்ைம்
இ க் த்றத பவகு ாலத்திற்கு முன்யெ பதாைங் ிவிட்டது. எல்லா சமூ ாீதி ான
பச ல்ொடு றையும் ாப்பீடு உள்ைைக் யவண்டும். அரசாங் ம்தான் பெரும்ொலும் ாப்பீட்டின்
பதாற ற ச் பசலுத்த யவண்டும், தனிப்ெட்ைவாின் ெங் ைிப்பு ஒரு அறை ாைமா மட்டுயம
இருக் யவண்டும்.
25. “Can you yourself wholly give him up?”
People are entirely vital. Mind is not there to think. What thinks is the vital Mind.
Liking in our life goes for understanding.
After the elopement, Mrs. Gardiner feels he cannot be wholly given up.
People do not aim at living an ideal life. They live as they are – Exist.
What is ideal living? How do men live up to it?
These are rare moments when most like to think of an ideal for him.
An ideal can be attempted at the least or the highest level.
Those who attempt it, take it in their stride, not at either ends.
Such an effort is known as seriousness.
There is a conscious level in us.
Below that it is energy that exists.
Consciousness progresses by organisation.
To organise consciousness is the gathering of all thoughts into one centralising thought.
This is a process of collecting the essence of thought into ONE idea.
For this process to be initiated all that is below must be still.
So, seriousness is to remain still, think intensely in terms of the essence of thoughts in the Mind.
Focused energy for higher action is seriousness.
To do so for a few minutes is impossible for an average person.
Doing it all the time is yogic aspiration.
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Men known to be serious do it when confronted with a situation, whoever does it for whatever problem, and
it will be solved.
If continued, all possible opportunities will open up and the same process will effectuate them until he
comes to, if ever he comes to perceive the power of NOT taking effort.
Far more can be achieved by not taking effort.
Look at people at a level you were earlier.
What their greatest effort achieves, is achieved by you effortlessly.
In one sense Mr. Bennet achieved what any other in his position would have to take great efforts for.
Both Dr. Thorne’s accomplishments demanded of him no efforts like those of Roger or Mr. Dunstable.
When all is said and done, Money and Women hold the field of life, a life that is intensely lived in
attraction.
Understanding the other Man
Man understands the other Man according to his own Mind which he does not know.
Memory is mistaken for the Mind.
At best thinking goes for Mind.
Few Men know even all the faculties of the Mind.
The joke of it is the vital passes for Mind always as when Darcy spoke ‘tolerable.’
At best Man understands what he already understands.
Of the new things he sees he sees only the facts, does not understand it.
Understanding matures in the subconscious and comes to the surface.
The only understanding is Man knowing how God acts in life.
It is not given to the Mind, not even to the soul, but to the psychic, that has converted the seven-fold
ignorance into seven-fold knowledge.
We understand parts in patches.
Our understanding in daily life is the subconscious knowledge of the body, not even of the vital or the
Mind, not to speak of the Psychic.
Man’s life is infinitesimal. He has an understanding there at the level of facts or basic functions.
Our present understanding is that of survival.
Intellect does understand but it understands what we already know.
As tradition and orthodoxy reiterates what is there, intellectuality is the instrument of tradition.
Properly speaking understanding is the function of the whole Mind not limited by the senses.
Presently it is found as intuition in work or life.
It is in fact Life knowledge.
Such a knowledge exists in the range of energy – skill – capacity.
At the level of energy it can perceive the flow of the past and future.
Its range can be a few minutes to a few hours or even years.
Energy knows, capacity achieves.
Prevision is thus described.
Prophecy has the power of fulfillment or prevention.
Knowledge of the whole of one’s life is understanding.
Darcy who had the capacity to help Longbourn had not had the knowledge to know what was happening.
Knowledge follows accomplishment.
Thirumurthi – திருமூர்த்தி
1) Complete consecration, 2) Let Thy will be done, 3) Becoming a Being of consecration is completed or
completes itself as surrender.
Surrender of Being, consciousness, power and Delight is its fullness.
The Being is surrendered by something higher than that.
He calls it the Soul in the Mind.
We are in the senses in the outer being – Space.
Tradition turns off the senses.
Sri Aravindam purifies the senses – Senses convert the Spiritual Force into Material Force. Purified senses
will see it as Spiritual Force.
Spiritual Force before it is so extended into the Universe is Spirit or our Soul.
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After the senses are purified we are in Spirit that creates Time.
Time is Spirit watching its movement.
Crossing Time is to see the Spirit, not its movements.
Such a Spirit is not in Time or the Universe but beyond in transcendence.
Surrender is a movement of a higher will.
As the unpurified authority of democracy survives as autocracy, consciousness, its power, delight will
linger.
The difference between Being and Becoming must be known to be seen.
Police that goes into action is the consciousness of the government stirring.
Its power and delight are clear – each has two sides. They are the subtle worlds.
When all the four – Being, consciousness, power, delight – are shed, ego dissolves.
Ego then becomes the Universal being.
Individual yoga through that channel becomes collective yoga.
The three powers of knowledge, emotion, will are to be perfected then.
[As any VIP can interview the Prime Minister, not become the Prime Minister, one can reach there to utilise
that power. The principle of reaching the social power for converting it into Money or education or even
organisation to found the World Government is the same.]
It is done by various ways:• Catching the movement at its origin.
• Perfecting the scope of consecration.
• Sincerity
• By an alertness that is all awareness.
• Not retaining the ‘power’ of consecration.
Let Thy Will be done is possible Now as our WILL is at hand.
Surrendering our WILL qualifies us to invoke Her Will.
One is face to face with the rebellious unwillingness to give up the privilege of one’s will.
That WILL has all the facets of human nature.
Surrender at this stage is upgraded from being an act of our soul to an inner expansive movement that
realises the JOY of surrender.
This is the surrender of Ishwara to Shakti.
Surrender now is no longer an act, but an emotion and even sensation (which is gratitude).
[At this stage surrender of an act surrenders all such acts – universal vibration.
It can surrender all existence or Existence.]
In the devotees in acute distress, intolerable pain, one vibration opens up – It is the use of pain. It converts
pain into Ananda.
Even at this level when the Man sticks to his karma the Divine does not overcome it.
It honours his freedom to suffer.
Grace at this level brings the Man’s pain to the Divine.
The Divine has the choice of doing it without pain.
At this stage Man, at his level, moving slightly spares the Divine a Himalayan effort.
Incidentally, one sees the course, in the reverse, of the Infinite determining in the finite – affirming its truths
in the determinations of the Finite.
Rosenwald acted at this level – in sales
Steve reached the other man in the intuitive use of technology.
Sensation there is gratitude.
It is a privilege to know Mother as one acting in Her Grace.
Her compassion is at this level.
One can see how he is possessed by a mental idea, vital interest or a physical prowess.
Intolerable ecstasy, unflinching rapture at this level can reveal in both sides.
One who dissipates makes for this goal.
Vedas have seen the penultimate step.
He saw the ultimate step.
“உன்னாயலய அவறன முழுறம ா க் ற விை முடியுமா?”
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மக் ள் முழுறம ா உணர்வுாீதி ா உள்ைனர். சிந்திப்ெதற்கு அங்கு மனம் இல்றல. சிந்திப்ெது
உணர்வு மனயம ாகும்.
நம் வாழ்க்ற ின் விருப்ெம் புாிந்துப ாள்ை விரும்பு ிைது.
ஓடிப்யொன நி ழ்விற்குப் ெிைகு அவறன முழுவதுமா க் ற விட்டுவிை முடி ாது என்று திருமதி
ார்டினர் நிறனக் ிைார்.
ஒரு இலட்சி வாழ்க்ற வாழ்வது மக் ைின் யநாக் மா இருப்ெதில்றல. அவர் ள் எவ்வாறு
இருக் ின்ைனயரா அவ்வாறு வாழ் ின்ைனர் - ஏயதா வாழ் ின்ைனர்.
இலட்சி வாழ்க்ற என்ைால் என்ன? மக் ள் எவ்வாறு அதற்ய ற்ைவாறு வாழ் ின்ைனர்?
இறவ ெலரும் தங் ளுக்கு என்று ஒரு இலட்சி த்றத நிறனக் விரும்பும் அாி தருணங் ைாகும்.
ஒரு இலட்சி த்றத மி வும் குறைந்தெட்சத்தியலா அல்லது மி வும் உ ர்ந்த நிறல ியலா மு ற்சி
பசய் லாம்.
இறத மு ல்ெவர் ள் அறத மி ச் சாதாரணமா எடுத்துக்ப ாள் ிைார் ள், தீவிரமா அல்ல.
இத்தற
மு ற்சி தீவிரம் என அறழக் ப்ெடு ிைது.
நம்மிைம் ஒரு தன்னுணர்வுறை நிறல உள்ைது.
அதற்குக் ீயழ இருப்ெது சக்தி ாகும்.
முறைப்ெடுத்துவதன் மூலம் ேீவி ம் முன்யனறு ிைது.
ேீவி த்றத முறைப்ெடுத்துவதற்கு எல்லா எண்ணங் றையும் ஒரு றம எண்ணமா மாற்ை
யவண்டும்.
இது எண்ணத்தின் சாராம்சத்றத ஒரு றம க் ருத்தா யச ாிக்கும் ஒரு பச ல்முறை ாகும்.
இந்தச் பச ல்முறைற பச ல்ெடுத்துவதற்கு ீழிருக்கும் அறனத்தும் நிறல ா இருக்
யவண்டும்.
எனயவ, தீவிரம் என்ெது நிறல ா இருந்துப ாண்டு, மனதிலுள்ை எண்ணங் ைின் சாராம்சத்தின்
அடிப்ெறை ில் தீவிரமா நிறனப்ெதாகும்.
உ ர்ந்த பச லுக் ான வனம் பசலுத்தும் ஆற்ைல், தீவிரம் ஆகும்.
ஒரு சில நிமிைங் ளுக்கு இவ்வாறு பசய்வது ஒரு சராசாி மனிதனுக்கு இ லாத ஒன்று.
எல்லா யநரங் ைிலும் இறதச் பசய்வது ய ா ஆர்வமாகும்.
தீவிரமா உள்ை மனிதர் ள் ஒரு சந்தர்ப்ெத்றத எதிர்ப ாள்ளும்பொழுது இறதச் பசய் ிைார் ள்.
ார் எந்தப் ெிரச்சிறனக் ா இறதச் பசய்தாலும், அந்தப் ெிரச்சிறன தீர்க் ப்ெட்டு விடும்.
பதாைர்ந்து இறதச் பசய்தால், சாத்தி மா க்கூடி அறனத்து வாய்ப்பு ளும் எழும். மு ற்சி
எடுக் ாமல் இருப்ெதன் சக்திற அவர் உணரும்யொது அயத பச ல்முறை ெலறன அைிக்கும்.
மு ற்சி எடுக் ாததன் மூலம் யமலும் அதி அைவில் ெலன் பெை முடியும்.
நாம் முன்பு இருந்த ஒரு நிறல ில் உள்ைவர் றைக் வனிக் யவண்டும்.
அவர் ைது மி ப் பொி அைவிலான மு ற்சி சாதிப்ெறத நம்மால் சுலெமா ச் சாதிக் முடியும்.
ஒரு விதத்தில், திரு பென்னட் சாதித்தறதச் சாதிப்ெதற்கு அவரது நிறல ில் இருந்த யவறு எவரும்
மி வும் பொி மு ற்சி ள் எடுக் யவண்டி ிருந்திருக்கும்.
யராேர் அல்லது திரு ைன்ஸ்யைெில் பசய்த அதி அைவு மு ற்சிற , ைாக்ைர் தார்ன் தனது இரண்டு
சாதறன ளுக்குச் பசய் வில்றல.
இறுதி ில், ெணமும் பெண்ணுயம வாழ்வில், தீவிர ஈர்ப்ெின் அடிப்ெறை ிலான வாழ்வில்,
அறனத்திற்கும் அடிப்ெறை ா உள்ைது.
மற்ை மனிதறனப் புாிந்துப ாள்வது.
மனிதன், தாயன அைி ாத தன்னுறை மனதின்ெடி மற்ை மனிதறனப் புாிந்துப ாள் ிைான்.
ஞாெ ம் மனம் எனத் தவைா ப் புாிந்துப ாள்ைப்ெடு ிைது.
சிந்தறன மனதிற்குாி து என அதி ெட்சமா க் கூைலாம்.
மனதின் அறனத்து திைன் றையும்கூை சில மனிதர் ள் அைிவர்.
ைார்சி ‘ெரவா ில்றல’ என்று கூைி உணர்வு, மனம் என தவைா ப் புாிந்துப ாள்ைப்ெடு ிைது.
அதி ெட்சமா மனிதன் ஏற் னயவ புாிந்துப ாண்டிருப்ெறதய புாிந்துப ாள் ிைான்.
அவன் ொர்க்கும் புதி விஷ ங் ைில், உண்றம றை மட்டும் ொர்க் ிைான், ஆனால்
புாிந்துப ாள்வதில்றல.
புாிதல் ஆழ்மனதில் முதிர்ச்சி அறைந்து யமபலழு ிைது.
ைவுள் வாழ்க்ற ில் எவ்வாறு பச ல்ெடு ிைார் என்ெது மட்டுயம மனிதனது ஒயர புாிதல் ஆகும்.
இது மனதினாயலா, ஆன்மாவினாயலா இ லாது. ஏழுவற அைி ாறமற ஏழுவற அைிவா
மாற்ைி றசத்தி த்திற்கு இ லும்.
நாம் ெகுதி றை சிறு ெிாிவு ைில் புாிந்துப ாள் ியைாம்.
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தினசாி வாழ்க்ற ில் நமது புாிதல் உைலின் ஆழ்மன அைிறவப் ெற்ைிய ஆகும்,
உணர்றவப்ெற்ைிய ா அல்லது மனறதப்ெற்ைிய ா அல்ல. றசத்தி த்றதப் ெற்ைி புாிதல் எனும்
யெச்சுக்ய இைமில்றல.
மனிதனது வாழ்க்ற மி க் குறு ி து. உண்றம ள் அல்லது அடிப்ெறை பச ல்ொடு ைின்
நிறல ில் அவனுக்கு அங்கு ஒரு புாிதல் உள்ைது.
நமது தற்பொழுறத புாிதல் உ ிர்வாழ்வறதப் ெற்ைிய ஆகும்.
அைிவு புாிந்துப ாள் ிைது, ஆனால் அது நமக்கு ஏற் னயவ பதாிந்தறதய புாிந்துப ாள் ிைது.
ொரம்ொி மும், மரபு வழியும் ஏற் னயவ இருப்ெறத மீண்டும் வலியுறுத்துவதால், அைிவுத் திைன்
ொரம்ொி த்தின் ருவி ாகும்.
சாி ா க் கூைப்யொனால், புாிதல் முழு மனதின் பச ல்ொைாகும், புலன் ைால்
வறர றுக் ப்ெட்டதல்ல.
தற்பொழுது இது பச லியலா அல்லது வாழ்வியலா உள்ளுணர்வா க் ாணப்ெடு ிைது.
உண்றம ில் இது வாழ்வின் அைிவாகும்.
ஆற்ைல், திைன், திைறம எனும் வாிறச ில் இத்தற
அைிவு உள்ைது.
ஆற்ைலின் நிறல ில் அது ைந்த ாலம் மற்றும் எதிர் ாலத்தின் ஓட்ைத்றத உணர முடியும்.
அதன் வீச்சு சில நிமிைங் ளுக்ய ா, சில மணி யநரங் ளுக்ய ா அல்லது வருைங் ளுக்ய ா கூை
இருக் முடியும்.
ஆற்ைலுக்குத் பதாியும், திைன் சாதிக்கும்.
வியவகம் இவ்வாறு விவாிக் ப்ெடு ிைது.
தீர்க் தாிசனத்திற்கு நிறைவு பசய்வதற்ய ா அல்லது தடுப்ெதற்ய ா யதறவ ான சக்தி உள்ைது.
ஒருவரது வாழ்வு முழுவதனனப்ெற்ைி அைியவ புாிதல் ஆகும்.
லாங்ெர்னுக்கு உதவி புாியும் திைன் ப ாண்டிருந்த ைார்சிக்கு என்ன நைக் ிைது என்று
புாிந்துப ாள்ளும் அைிவு இருக் வில்றல.
அைிவு சாதிக்கிறது.
திருமூர்த்தி
1)முழுறம ான சமர்ப்ெணம், 2) தங் ைது திருவுள்ைம் நிறையவைட்டும், 3) சமர்ப்ெணத்தின் ஒரு
ேீவனா மாறுவது சரணா தி ா பூர்த்தி அறை ிைது அல்லது சரணா தி ா தன்றனய பூர்த்தி
பசய்துப ாள் ிைது.
ேீவன், ேீவி ம், சக்தி, ஆனந்தம் ஆ ி வற்ைின் சரணா தி அதன் முழுறம ாகும்.
ேீவன் அறதவிை உ ர்ந்த ஒன்ைால் சரணனட ிைது.
அறத ெ வான் மனதின் ஆன்மா என்ைறழக் ிைார்.
நாம் பவைி ேீவனில் புலன் ைில் இருக் ியைாம்- இைம்.
ொரம்ொி ம் புலன் றை விலக் ி விடு ிைது.
ஸ்ரீ அரவிந்தம் புலன் றைத் தூய்றமப்ெடுத்து ிைது- புலன் ள் ஆன்மீ சக்திற ப்
பொருள்ாீதி ான சக்தி ா மாற்று ிைது. தூய்றமப்ெடுத்தப்ெட்ை புலன் ள் அறத ஆன்மீ
சக்தி ாகக் ாணும்.
ஆன்மீ சக்தி, அவ்வாறு ெிரெஞ்சத்தில் விாிவனடதற்கு முன் அது நமது ஆன்மா அல்லது
ஆத்மாவாகும்.
புலன் ள் தூய்றமப்ெடுத்தப்ெட்ை ெின் நாம் ாலத்றத உருவாக்கும் ஆன்மாவினுள் இருக் ியைாம்.
ாலம் அதன் இ க் த்றதக் வனிக்கும் ஆன்மா ஆகும்.
ாலத்றதக் ைப்ெது ஆன்மாறவக் ாண்ெதாகும், அதன் அறசவு றை அல்ல.
இத்தற
ஆன்மா ாலத்தியலா அல்லது ெிரெஞ்சத்தியலா இல்றல, அறதத் தாண்டி ெிரம்மத்தில்
உள்ைது.
சரணா தி உ ர்ந்த விருப்புறுதி ின் ஒரு இ க் மாகும்.
எயதச்சாதி ாரம், ேீவி ம், அதன் சக்தி என்று ேனநா த்தின் தூய்றமப்ெடுத்தப்ெைாத அதி ாரம்
நீடிப்ெதால் ஆனந்தம் பதாைர் ிைது.
சத் மற்றும் அசத்-திற்கு இறைய உள்ை யவறுொட்டிறனப் ொர்க் அது பதாிந்திருக் யவண்டும்.
பச ல்ெடும் ாவல்துறை, அரசாங் உணர்வு ைின் பச ல்ொட்டின் ேீவி ம் ஆகும்.
அதன் சக்தி மற்றும் ஆனந்தம் பதைிவா உள்ைது- ஒவ்பவான்றுக்கும் இரண்டு ெக் ங் ள் உள்ைன.
அறவ சூட்சும உல ங் ள் ஆகும்.
சத், ேீவி ம், சக்தி, ஆனந்தம் ஆ ி நான்கும் ற விைப்ெட்ைால் அ ந்றத றர ிைது.
ெின்னர் அ ந்றத உல ைாவி ேீவனா மாறு ிைது.
தனிப்ெட்ை ய ா ம் இதன் வழி ா கூட்டு ய ா மா மாறு ிைது.
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அைிவு, உணர்ச்சி, மன உறுதி ஆ ி மூன்று சக்தி ள் அப்யொது பூரணப்ெடுத்தப்ெை யவண்டும்.
[எந்த ஒரு முக் ி ஸ்தரும் ெிரதம மந்திாிற யநர் ாணல் பசய் முடியும், ஆனால் அவரால் ெிரதம
மந்திாி ஆ முடி ாது என்ெறதப் யொல, அந்த அதி ாரத்றதப் ெ ன்ெடுத்த ஒருவர் அங்கு
பசல்லலாம். சமூ ாீதி ான சக்திற ப் பெற்று, அறதப் ெணமா யவா, ல்வி ா யவா
மாற்றுவதற்ய ாஅல்லது உல அரசாங் த்றத நிறுவுவதற் ான ஒழுங் றமப்றெச் பசய்வதற்ய ா
தத்துவம் ஒன்யைதான்.]
இது ீழ்க் ண்ை ெல்யவறு வழி ைில் பசய் ப்ெடு ிைது:• இ க் த்றத அது உருவாகும் இைத்தியலய ெிடிப்ெது.
• சமர்ப்ெணத்தின் வாய்ப்ெிறனப் பூரணமாக்குவது .
• உண்றமற க் றைப்ெிடிப்ெது.
• முழுறம ா விழிப்புணர்வா இருக்கும் எச்சாிக்ற ின் மூலம்.
• சமர்ப்ெணத்தின் சக்திற த் தக் றவத்துக் ப ாள்ைாமல் இருப்ெது.
நமது விருப்ெம் அறனத்தும் நம்மிைம் இருப்ெதால் ‘தங் ைது விருப்ெம் நிறையவைட்டும்’ என்று
கூறுவது இப்பொழுது சாத்தி ம்.
நமது விருப்ெத்றதச் சரணறை ச் பசய்வதன் மூலம் அன்றன ின் விருப்ெத்றத பச ல்ெை
றவக்கும் தகுதிற நாம் பெறு ியைாம்.
ஒருவரது விருப்ெத்தின் சிைப்புாிறமற க் ற விை எதிர்த்பதழும் விருப்ெமின்றமற ஒருவர்
யநருக்கு யநரா எதிர்ப ாள் ிைார்.
அந்த விருப்ெத்திற்கு மனித சுொவத்தின் அத்தறன மு ங் ளும் இருக்கும்.
இந்தக் ட்ைத்தில் சரணறைவது நமது ஆன்மாவின் ஒரு பச லிலிருந்து, சரணறைதலின்
ம ிழ்ச்சிற உணரும் அ த்தின் விாிவான இ க் மா யமம்ெடுத்தப்ெடு ிைது.
இது ஈஸ்வரன் சக்தி ிைம் சரணறைவதாகும்.
சரணா தி இனியும் ஒரு பச லா இருப்ெதில்றல. ஒரு உணர்ச்சி ா , ஒரு உணர்வா வும், நன்ைி
உணர்வா வும்கூை உள்ைது.
[இந்தக் ட்ைத்தில் ஒரு பச லின் சரணா தி அதுயொன்ை பச ல் ள் அறனத்றதயும் சரணறை
றவக் ிைது- உல ைாவி அதிர்வு. அறனத்து வாழ்றவய ா அல்லது ஆத்மீ வாழ்றவய ா கூை
இது சரணறை றவக்கும்.]
டுறம ான து ரத்தில், தாங் முடி ாத வலி ில் உள்ை அன்ெர் ைிைம், ஒரு அதிர்வு எழு ிைது.
இது வலி ின் ெ ன்ொடு. இது வலிற ஆனந்தமா மாற்று ிைது.
இந்த நிறல ிலும்கூை மனிதன் தனது ர்மாறவப் ெற்ைிக் ப ாண்டிருக்கும்பொழுது பதய்வம்
அறதத் தவிர்ப்ெதில்றல.
துன்ெப்ெடுவதற் ான அவனது சுதந்திரத்திற்கு அது மாி ானத அைிக் ிைது.
அருள் இந்த நிறல ில் மனிதனுறை வலிற பதய்வத்திைம் எடுத்துச் பசல் ிைது.
பதய்வம் விரும்ெினால் இறத வலி ின்ைிச் பசய் லாம்.
இந்தக் ட்ைத்தில் மனிதன், அவனுறை நிறல ில், சற்று பச ல்ெட்ைால், இமால மு ற்சி
எடுப்ெதிலிருந்து பதய்வத்றத விடுவிக் லாம்.
Rosenwald விற்ெறன ில் இந்த நிறல ில் பச ல்ெட்ைார்.
பதாழில் நுட்ெத்தின் உள்ளுணர்வின் ெ ன்ொட்டில் அடுத்த மனிதறன ஸ்டீவ் பசன்ைறைந்தார்.
அங்கு இருந்தது நன்ைியுணர்வாகும்.
அன்றனற , அவருறை அருள் மூலம் பச ல்ெடும் ஒருவரா அைிவது ஒரு பெரும் யெைாகும்.
அன்றன ின் ருறண இந்த நிறல ில் உள்ைது.
ஒரு மனதின் ருத்து, உணர்வின் ஆர்வம் அல்லது உைலின் சக்தி ஆ ி வற்ைால் ஒருவர் எவ்வாறு
ஆட்ப ாள்ைப்ெட்டுள்ைார் என்ெறத ஒருவர் ாணலாம்.
தாங் முடி ாத ெரவசமும், சறைக் ாத யெரானந்தமும் இந்த நிறல ில் இரு ெக் ங் ைிலும்
பவைிப்ெடுத்தும்.
அழிச்சாட்டி ம் பசய்யும் ஒருவர் இந்த இலக் ிற்குத் த ாரா ிைார்.
யவதங் ள் இறுதிப் ெடிக்கு முந்றத ெடிற க் ண்ைன.
ெ வான் இறுதிப் ெடிற க் ண்ைார்.
"Not, perhaps, of neglecting his own interest; but of every other neglect I can believe him capable. If,
indeed, it should be so! But I dare not hope it. Why should they not go on to Scotland, if that had been the
case?"
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“அவனுறை பசாந்த நன்றம றை அவனால் புைக் ணிக் முடி ாது. மற்ை எறதப்ெற்ைியும் அவன்
வறலப்ெைமாட்ைான். இது உண்றம ா இருந்தால் ! ஆனால் அப்ெடி இருக் க் கூைாது என்று
நான் யவண்டு ியைன். அப்ெடிப னில் அவர் ள் ஏன் ஸ் ாட்லாண்டிற்குப் யொ க் கூைாது?”
26. Elizabeth grows rational. Her rationality prevails with her. It reflects the truth too.
Truth and Self-giving
எலிசபெத் வியவ த்றதப் பெறு ிைாள். அவைது ெகுத்தைிவு அவறை ஆக் ிரமித்துக் ப ாள் ிைது.
அது உண்றமற யும் ெிரதிெலிக் ிைது.
உண்றம மற்றும் சு அர்ப்ெணம்.
27. “Not perhaps of neglecting his own interests.”
For her age, Lizzy is more perceptive and penetrating.
Truth is devoid of conflicts.
Seekers of Truth try to resolve conflicts.
Conflicts can be resolved when we recognize the truth in the other.
It is known as self-giving in human relationships.
A solution to a problem requires knowing what the problem is.
Knowing how the problem is constituted, one knows what to offer in self-giving and what truth is to be
discovered.
Mentally she discovered Wickham’s truth and was disillusioned.
Vitally what she discovered was Georgiana was attracted to him.
There Georgiana became her rival whom she wanted to overcome.
What she discovered vitally in him was not a conflict but a very irresistible charm which ‘gave’ her
the impulse to elope with him.
Lydia vicariously eloped with him.
The subtle TRUTH is the elopement was the glorious subconscious fulfillment in her life.
Darcy, equally subconsciously perceiving that, moved to defeat his rival condemning him to be
Lydia’s husband for life.
The social realities to which Elizabeth was wedded proved to be obstacles in her way and devised an
alternative route for the fulfillment of the form of her urge.
Life is to be fulfilled not ethically or morally but socially.
Divine Life is to be fulfilled divinely i.e. supramentally.
One who has taken to yoga can have glimpses of his own personality in this light to know where he really is
in the scale of life.
A scale of life is most desirable for those who seek to rise in Life.
Placing oneself in that scale we will soon know the scheme of integration in life which will enable us to
accomplish the greatest work by moving the smallest item.
The question is whether life is to be understood or fulfilled or changed or transformed.
Man is unaware of what he is and what he wants, nor is he in a position to aim at anything.
For the time Austen wrote it - 1789 – the view she had was remarkable.
“There are ever so many temples, you all constantly pray but there is a lot of poverty, dirt, filth, why?” is a
question a Canadian asked an Indian.
In the West religion is organised, Bible is the most widely sold book, people are highly educated but in the
last hundred years, even thousand years no saint was born is a fact, why?
The answer is work multiplied horizontally will not yield results in a higher plane.
By asking the above question the Canadian is NOT asking the Indian a question,
but it is the beginning of his own thinking. Hence the importance of questions.
No one, to my knowledge, has asked any question so far with respect to the issues of The Life Divine.
Questions are valuable.
Belief that prevents the rising of a question is Superstition.
At Longbourn there was great expectation for bridegrooms, but the question what should be done to attract
a groom was never raised.
All that happened in the story happened unconsciously.
Only in expectation Man is conscious.
Yoga achieves without doing anything.
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Achieving by doing is a prior stage.
Achieving by thinking is a better stage.
Achieving by NOT thinking is the achievement of Silence.
Creation is an achievement by NOT being.
Capacity to be and not to be simultaneously is the capacity to achieving by NOT being.
Mr. Bennet’s seclusion in the library is ‘NOT being’ after a fashion of negatively or by being what he
should not be.
One can achieve to some extent by any of these methods – thinking, not thinking; doing, not doing; being,
not being. To go beyond that one has to know the essence and follow it. That will rise to the next plane. It is
more self-evident in trying to do things for others or make them do things.
It will work initially. Then he must take it up.
One working for another cannot be a method forever.
Working for another is Self-giving.
Self-giving can awaken another; one cannot live for the other.
Procedure is valuable, but its essence is more valuable.
Ultimately the higher is found to be higher always.
Self-interest
She recognises in him one lasting value of Self-interest.
Civilisation is the measure in which self-interest gives way to Self-interest, the ultimate ideal.
She is a great example of unselfish interest in Jane.
Her total sense of responsibility, as against Jane’s ignorance of it, towards the family is really wholesome.
His sense of honour, maybe aristocratic honour, is of course a far higher version of unselfish Selfinterest if mixed with petty selfish irresponsibility.
What is Wickham?
A gambler, a reckless loafer, an irresponsible youth of happy abandon.
Certainly he is not consciously vicious or malicious or deserves to harm the Longbourn family.
He does wish to offend the good name of Darcy.
In the elopement he was a thoughtless participant of no initiative of his.
His one urge was to gamble and seek Money for that purpose by hook or crook.
His one endowment was to take in people by his captivating manners.
Capacity that exceeds value is harmful to others and himself seems to be the rule he was living out.
Morality or conscience was not part of his thinking.
Perhaps he had been witnessing enormous wealth exhibiting itself as magnificence of life and refinement.
Perhaps the first part caught his imagination and he had been successfully at it since his father’s demise.
Not so much the way of life, but the flood of energy by way of Money movement was his attraction.
Those were the days when only racing and cards were the fields of dissipation.
The fact that he could make women respond to him was too great a power for him to resist.
He was energy without value or shame.
He was not dishonest by intention, but dishonesty was one of the useful values for him.
Dishonesty calls for a higher intelligence.
He did rise to that occasion.
"ஒருயவறை தனது பசாந்த நன்றம றைப் புைக் ணிப்ெதனால் அல்ல."
அவைது வ திற்கு எலிசபெத் அதி புாிதலும் உள்வாங் ிக்ப ாள்ளும் தன்றமனயயும்
பெற்ைிருந்தாள்.
உண்றமக்கு முரண்ொடு ள் ிறை ாது.
உண்றமற நாடுெவர் ள் முரண்ொடு றைத் தீர்க் மு ல்வர்.
மற்ைவாிைம் உண்றமற நாம் அறை ாைம் ாணும்பொழுது முரண்ொடு றைத் தீர்க் முடியும்.
இது மனித உைவு ைில் சு அர்ப்ெணமா அைி ப்ெடு ிைது.
ஒரு ெிரச்சிறனற த் தீர்ப்ெதற்கு, அந்தப் ெிரச்சிறன என்ன என்று பதாிந்திருக் யவண்டும்.
ெிரச்சிறன எவ்வாறு ட்ைறமக் ப்ெட்டுள்ைது என்ெறத அைிந்தால், சு அர்ப்ெணமா எறத
வழங் யவண்டும், எந்த உண்றமற க் ண்ைைி யவண்டும் என்ெறத ஒருவர் அைி லாம்.
மனதில் அவள் விக் ாறமப் ெற்ைி உண்றமற க் ண்ைைிந்தாள், அதனால் பதைிவு பெற்ைாள்.
ோர்ேி ானா அவன் மீது ப ாண்டிருந்த ஈர்ப்ெிறன அவள் உணர்வுாீதி ா க் ண்டுெிடித்தாள்.
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அங்கு ோர்ேி ானா அவளுக்குப் யொட்டி ாைரா மாைினாள், அவறை பவல்ல யவண்டும் என்று
விரும்ெினாள்.
உணர்வு நிறல ில் அவனிைம் அவள் ண்ைது முரண்ொடு அல்ல, அவனுைன் ஓடிப்யொ த்
தூண்டும் அவனுறை தடுக் முடி ாத வர்ச்சிய
ாகும்.
லிடி ா ெிறருக்காக அவனுைன் ஓடிப்யொனாள்.
ஓடிப்யொனது லிடி ாவின் வாழ்க்ற ில் பொி ஆழ்மன நிறைவு என்ெது சூட்சும உண்றம ாகும்.
அறத தன்னுறை ஆழ்மனதில் ைார்சி உணர்ந்து, தன்னுறை எதிாி ான அவறன வாழ்நாள்
முழுவதும் அவறன லிடி ாவின் ணவனா இருக்கும்ெடி பசய்து அவறனத் யதாற் டித்தான்.
எலிசபெத் ப ாண்டிருந்த சமூ ாீதி ான உண்றம ள் அவளுக்குத் தறை ைா விைங் ின,
அவளுறை உந்துதறல யவறு வழி ில் நிறைவு பசய்தன.
வாழ்க்ற பநைிமுறையுையனா அல்லது ஒழுக் த்துையனா அல்லாமல் சமூ ாீதி ா
நிறையவற்ைப்ெை யவண்டும்.
பதய்வீ வாழ்வு பதய்வீ மா , அதாவது சத்தி ேீவி ம மா நிறைவறை யவண்டும்.
ய ா த்றத யமற்ப ாண்டிருப்ெவர், வாழ்வின் அைவுய ாலில் தாம் உண்றம ில் எங் ிருக் ியைாம்
என்ெறதத் பதாிந்துப ாள்ை இந்தக் ண்யணாட்ைத்தில் அவருறை ஆளுறம ின்
யதாற்ைங் றைப் ொர்க் லாம்.
வாழ்க்ற ில் உ ர விரும்புவருக்கு வாழ்வின் அைவுய ால் மி வும் யவண்டி ஒன்ைாகும்.
அந்த அைவுய ாலில் நம்றம இருத்திக் ப ாண்ைால், மி ச் சிைி விஷ த்றத ந ர்த்துவதன் மூலம்
மி ப் பொி யவறலற நம்றமச் சாதிக் றவக்கும் வாழ்வின் ஒருங் ிறணக்கும் திட்ைத்றத நாம்
விறரவில் அைிந்துப ாள்ைலாம்.
வாழ்க்ற ற ப் புாிந்துப ாள்ை யவண்டுமா, திருப்திப்ெடுத்த யவண்டுமா, மாற்ை யவண்டுமா
அல்லது திருவுருமாற்ை யவண்டுமா என்ெயத ய ள்வி ாகும்.
தான் ார், தனக்கு என்ன யவண்டும் என்ெது மனிதனுக்குத் பதாி வில்றல, ஏதாவது ஒன்றை
இலக் ா றவத்துப ாள்ளும் நிறல ிலும் அவன் இல்றல.
யேன் ஆஸ்டின் இக் றதற எழுதி அந்த ால ட்ைத்தில்-1789-ல், அவளுக்கு இருந்த ொர்றவ
குைிப்ெிைத்தக் து.
“இங்கு ெல ய ாவில் ள் உள்ைன, நீங் ள் இறைவிைாது ெிரார்த்தறன பசய் ிைீர் ள், ஆனால்
இவ்வைவு ஏழ்றம, அழுக்கு, அசுத்தம் உள்ைன, இது ஏன்?” என்று னைாறவச் யசர்ந்த ஒருவர் ஒரு
இந்தி றன வினவினார்.
யமற் த்தி நாடு ைில் மதம் முறைப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது, றெெிள் மி அதி மா விற்ெறன ஆகும்
புத்த மா உள்ைது, மக் ள் மி வும் ெடித்தவர் ைா உள்ைனர், ஆனால் ைந்த நூறு ஆண்டு ைில்,
ஆ ிரம் ஆண்டு ைில்கூை எந்த ஒரு ம ானும் அங்கு ெிைக் வில்றல என்ெது உண்றம, ஏன்?
ெல துறை ைில் ெரவலா யவறல பெருகுவது உ ர்ந்த நிறல ில் ெலன் றை அைிப்ெதில்றல
என்ெதுதான் ெதிலாகும்.
யமற்கூைி ய ள்விற க் ய ட்கும் னைா நாட்டுக் ாரன் இந்தி னிைம் ஒரு ய ள்விற க்
ய ட்ெதில்றல, அது அவனது சிந்தறன ின் ஆரம்ெமா இருக்கும். அதுயவ ய ள்வி ைின்
முக் ி த்துவம் ஆகும்.
நான் அைிந்தவறர ‘தி றலப் டிறவன்’ சம்ெந்தப்ெட்ை எந்த ய ள்விற யும் எவரும் இதுவறர
ய ட்ைதில்றல.
ய ள்வி ள் மதிப்பு வாய்ந்தறவ.
ய ள்வி ய ட் க் கூைாது என்ை நம்ெிக்ற மூை நம்ெிக்ற ாகும்.
லாங்ெர்னில் மணம ன் ளுக் ான எதிர்ொர்ப்பு பொி அைவில் இருந்தது, ஆனால் மணம றன
ஈர்ப்ெதற்கு என்ன பசய் யவண்டும் என்ை ய ள்வி ஒருயொதும் எழுப்ெப்ெைவில்றல.
றத ில் நைந்த அறனத்துயம தன்னுணர்வின்ைிய நைந்தன.
எதிர்ொர்ப்ெில் மட்டுயம மனிதன் தன்னுணர்வுைன் இருக் ிைான்.
எதுவும் பசய் ாமயலய ய ா ம் சாதிக் ிைது.
யவறல பசய்து சாதிப்ெது ஒரு முந்றத
ட்ைமாகும்.
சிந்திப்ெதன் மூலம் சாதிப்ெது யமலும் சிைந்த ஒரு ட்ைமாகும்.
சிந்தறன பசய் ாமல் சாதிப்ெது பமௌனத்தின் சாதறன ாகும்.
சிருஷ்டி, இல்லாமல் இருப்ெதன் மூலம் பசய் ப்ெடும் ஒரு சாதறன ாகும்.
ஒயர சம த்தில் இருப்ெதற்கும், இல்லாமல் இருப்ெதற்குமான திைன், இல்லாமயலய சாதிக்கும்
திைன் ஆகும்.
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நூல த்தில் திரு பென்னட் தனிறம ில் இருப்ெது எதிர்மறை ா ஒரு வித ொணி ில்
இல்லாமலிருப்ெதாகும், அல்லது எவ்வாறு இருக் க் கூைாயதா அவ்வாறு இருப்ெதாகும்.
சிந்தறன, சிந்தறன பசய் ாமல் இருப்ெது; பசய்வது, பசய் ாமல் இருப்ெது; இருப்ெது,
இல்லாமலிருப்ெது ஆ ி முறை ைின் மூலம் ஒருவர் ஓரைவிற்குச் சாதிக் லாம். அறதத் தாண்டிச்
பசல்வதற்கு ஒருவருக்கு சாராம்சம் பதாிந்திருக் யவண்டும், அறதப் ெின்ெற்ை யவண்டும். அது
அடுத்த நிறலக்கு உ ரும். மற்ைவர் ளுக் ா
ாாி ங் றைச் பசய் மு ற்சிப்ெதில் அல்லது
அவர் றைச் பசய் றவப்ெதில் இது யமலும் பவைிப்ெறை ா இருக்கும்.
இது ஆரம்ெத்தில் பச ல்ெடும். ெிைகு அவன் அறத யமற்ப ாள்ை யவண்டும்.
மற்ைவருக் ா ஒருவர் யவறல பசய்வது ஒரு நிரந்தர முறை ா இருக் முடி ாது.
மற்ைவருக் ா யவறல பசய்வது சு அர்ப்ெணமாகும்.
சு அர்ப்ெணம் அடுத்தவறர விழிப்புைச் பசய் லாம், மற்ைவருக் ா ஒருவர் வாழ முடி ாது.
பச ல்முறை மதிப்புவாய்ந்தது, அதன் சாராம்சம் யமலும் மதிப்பு வாய்ந்தது.
முடிவா உ ர்ந்தது எப்பொழுதுயம உ ர்ந்ததுதான்.
சு விருப்ெம்
சு விருப்ெத்தின் ஒரு நீடித்த மதிப்ெிறன அவள் ைார்சி ிைம் அறை ாைம் ாண் ிைாள்.
நா ாி ம், சு விருப்ெம் இறுதி ான இலட்சி மான சு த்தின் விருப்ெத்திற்கு வழிய ாலுவறதப்
பொறுத்தது.
யேனிைம் அவள் ப ாண்டிருக்கும் அக் றை, சு நலமற்ை அக் றைக்கு ஒரு உ ர்ந்த
உதாரணமாகும்.
யேனிைம் இல்லாத, குடும்ெத்தின் மீதான எலிசபெத்தின் பொறுப்புணர்வு உண்றம ில்
முழுறம ானது.
அவரது பகௌரவத்தின் உணர்வு, ஒருயவனள ெிரபுத்துவ மாி ாறதகூை, அற்ெத்தனமான
சு நலமான பொறுப்ெற்ை தன்றமயுைன் யசர்க் ப்ெட்ைால், நிச்ச மா சு நலமற்ை சு
விருப்ெத்தின் மி வும் உ ர்ந்த ெதிப்ொ இருக்கும்.
விக் ாம் எப்ெடிப்ெட்ைவன்?
ஒரு சூதாடி, ஒரு பொறுப்ெற்ை யசாம்யெைி, சந்யதாஷமா க் ற விைப்ெட்ை ஒரு பொறுப்ெற்ை
இறைஞன்.
நிச்ச மா அவன் யவண்டுபமன்யை தீ வனா யவா அல்லது தீங் ிறழப்ெவனா யவா அல்லது
லாங்ெர்ன் குடும்ெத்திற்கு ப டுதல் விறைவிப்ெனா யவா இல்றல.
ைார்சி ின் நற்பெ றரக் ப டுக் யவ அவன் விரும்பு ிைான்.
ஓடிப்யொனதில் அவன் எதுவும் சிந்திக் ாமல் ெங்ய ற்ெவனா இருந்தான், அவனுறை
தன்முறனப்பு எதுவும் அதில் இல்றல.
அவனது ஒயர உந்துதல் சூதாடுவதும் அதற் ா எப்ெடி ாவது ெணத்றத நாடுவதுயம ாகும்.
வசீ ாிக்கும் நைத்றத ால் அறனவறரயும் வருவயத அவனது ஒரு பொி திைனா இருந்தது.
மதிப்றெத் தாண்டி திைன் மற்ைவர் ளுக்கும், தனக்கும் ப டுதல் விறைவிக்கும் எனும் விதிப்ெடி
அவன் வாழ்ந்துப ாண்டிருந்தான்.
பநைிமுறைய ா அல்லது மனசாட்சிய ா அவனது சிந்தறன ியலய இல்றல.
வாழ்வின் ம த்துவமா வும், யநர்த்தி ா வும் பவைிப்ெடுத்தப்ெட்ை பெரும் பசல்வத்றத அவன்
ொர்த்துக் ப ாண்டிருந்திருப்ொன் யொலும்.
ஒரு யவறை அதன் முதல் ெகுதி அவனுறை
ற்ெறனற த் தூண்டி, அவனுறை தந்றத ின்
மறைவுக்குப் ெிைகு அவன் பவற்ைி ரமா அறதப் ெின் பதாைர்ந்திருக் லாம்.
வாழ்க்ற முறைக்கு யமலா , ெணத்தின் மூலம் பெைப்ெட்ை பெரும் அைவு சக்தி அவறன ஈர்த்தது.
குதிறரப் ெந்த மும், சீட்ைாட்ைமும் மட்டுயம அன்றை
ால ட்டத்தில் சீரழி ச் பசய்யும்
விஷ ங் ைா இருந்தன.
அவனால் பெண் றை ஈர்க் முடியும் என்ெது அவனால் தவிர்க் முடி ாத மி ப் பொி சக்தி ா
இருந்தது.
ெண்யொ அல்லது அவமான உணர்யவா இல்லாத ஆற்ைல் ப ாண்ைவனா அவன் இருந்தான்.
யவண்டுபமன்யை அவன் யநர்றம ற்ைவனா இல்றல, ஆனால் அவனுக்குப் ெ னைிக்கும்
ெண்பு ைில் ஒன்ைா அது இருந்தது.
யநர்றம ின்றமக்கு உ ர்ந்த புத்திசாலித்தனம் யதறவ.
அவன் அச்சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்ைவாறு உ ர்ந்தான்.
28. “But every other neglect I can believe him capable of.”
Ego chooses a centre, concentrates on it, withdrawing from all around.
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That is efficiency, concentration that ends in சமாதி Samadhi.
Selfishness is the base; Selflessness is the outgrowth of later days.
A little selflessness vastly compensates with more intense selfishness in other areas.
We live on the surface Mind. Its tool is concentration.
The body is a concentration of physical consciousness to the point of severing all its relationship with all
others.
The vital is not so severe. It relates to likeminded people.
Mind is broader, relating to all who endorse its opinions.
That is the truth of the body, vital and Mind as truth admits of no conflicts.
Selflessness, Self-giving are only thousand or two thousand years old.
The Good Samaritan is alive in the church sermons.
Agriculture punctured that hermetically sealed selfishness by compelling a community of people to work
together.
Productively agriculture was infinite, which was seen in the rise of population.
The spiritual value of agriculture was the blunting of physical selfishness.
Transport that ensures the safety of Man and his products sent to another place is its next expression after
the village has expanded into a kingdom.
Communication is the Spirit of transformation.
The private limited company is the first expression of public security for the private service to the
community.
Insurance is a very forceful direct expression of compelling the selfish collective to be selfless towards an
individual.
The Man who dissipates, who is acutely selfish is fully capable of developing a captivating softness which
is never suspect.
But the intelligence that is in the other higher plane is always suspect.
Character formation as a finite expression of the infinite existence organising itself as a finite unit is not
only rewarding, but may turn out to be the only right study.
The first social unit is the formulated family.
Family is born by one’s own selfishness expanding to be the selfishness of the family.
It is the primary selflessness of one’s own selfishness.
His wife’s narrow insistent selfishness that excluded the husband developed an intensity that had two
effects 1) Brought four bachelors to them, 2)Drove out all the possibilities along with alienating the
husband.
His own higher benevolent selfishness to resume the role needed a breakdown of an elopement.
Her sensitivity is intense physical excitement.
It is inflexible, cannot vary its expression, is immune to social politeness.
She was intensely personal as well as selfish.
Her beauty and £5000 fortified it.
The beauty of her daughters had more than confirmed it.
Now they had no dowry she had.
Her one great asset was his value.
She was determined to crush it out of existence.
So, she handed over the response she created to him to complete it.
Studied as the flow of energy to accomplishment.
• Her energy brought four Men.
• Jane, the beautiful daughter evoked the first response.
• She went to work to complete it.
• It was not given to her to complete it.
• The strong atmosphere was broken by the elopement, its character changed, centre of power shifted to
the father.
• As far as the result is concerned the balance shifted.
Character persisted.
She remained the self-same stupid person to the end.
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• Family must widen to the village.
• Here family begins to break.
• In the expansion we observe the movements of widening organisation acquiring appropriate strategies
rediscovering the balance at a new level.
A selfish man does a service to the society by taking care of himself.
By his taking care of himself the society has one member less to take care of.
His selfishness enables others to be selfless.
Selfishness is not commendable by its smallness.
It is in selfishness great efficiency develops, leading to wider capacity.
Selfishness is the greatest ideal of the society in its initial phase of local development.
After all, Selflessness is the Selfishness of the Self.
It is Selfishness that creates the miser.
A miser, sometimes, has the other side of generosity to his own people and to himself.
Such generosity is possible because selfishness accumulated wealth.
A selfish man at his peak is almost a yogi, only that his god is himself.
Total success of selfishness eliminates the most distant possibility of its rising to the higher level.
All over the world the priestly class monopolized power until the 15th or 16th century.
Now power is fully out of bounds for priests anywhere in the world.
Selfishness is the cozy comfort of being possessed by what is smaller than itself.
It is like the Manager becoming the psychological boss of the employer.
The henpecked husband feels an inner comfort in being henpecked.
Male domination is being replaced all over the world by the female domination. Domination has shifted its
seat of power. Very soon all Men will enjoy being henpecked if married. Chastity developed purity and
perfection in the woman’s submission.
Man’s submission will lead to what is not known.
The henpecked husband flatters himself on being polite to his wife.
Manliness and humanitarianism in the henpecked husband will abolish submission or sublimate it into good
manners.
Selfishness is the manners of one who desires to obliterate his higher self.
The selfish man enjoys his selfishness and is even proud of it like Darcy.
Pride is the self-preservative emotion of any Mental attitude.
Pride on one side has the antidote of Prejudice on the other side.
“மற்ை எறதப் ெற்ைியும் அவன் வறலப்ெை மாட்ைான் என்ெது எனக்குத் பதாியும்."
அ ந்றத ஒரு றம த்றதத் யதர்ந்பதடுக் ிைது, மற்ை எல்லா இைங் ைிலிருந்தும் வில ி, அதில்
வனம் பசலுத்து ிைது.
அது சமாதி ில் முடிவறையும் திைறம, மனச் பசறிவு ஆகும்.
சு நலம் அடித்தைம் ஆகும், தன்னலமற்ைதன்றம ெிந்றத நாட் ைின் வைர்ச்சி ாகும்.
ஒரு சிைி அைவு சு நலமற்ை தன்றம மற்ை இைங் ைில் இருக்கும் தீவிர சு நலத்றதப் பெரும்
அைவில் சமன்ெடுத்து ிைது.
நாம் யமல் மனதில் வாழ் ியைாம். இதன் ருவி மனச் பசறிவு ஆகும்.
உைல் மற்ை அறனவருைன் இருக்கும் உைவிறனத் துண்டிக்கும் அைவிற்கு இருக்கும் ேைநிறல
ேீவி த்தின் பசைிவாகும்.
உணர்வு அவ்வைவு தீவிரமா இருப்ெதில்றல. தன்றனப்யொன்ை மனநிறல ப ாண்ைவர் ைிைம்
பதாைர்பு றவத்துக் ப ாள் ிைது.
மனம், அதன் அெிப்ெிரா ங் ளுைன் ஒத்துப் யொ ிைவர் றைப் பொறுத்தவறர விாிவா உள்ைது.
உண்றம எந்த முரண்ொட்றையும் அனுமதிப்ெதில்றல என்ெதால் அது உைல், உணர்வு மற்றும்
மனதின் உண்றம ாகும்.
சு நலமற்ை தன்றம, சு அர்ப்ெணம் ஆ ி இரண்டும் ஆ ிரம் அல்லது இரண்ைா ிரம் ஆண்டு ள்
மட்டுயம ெனைறம ானறவ.
ெிைருக்கு நன்றம பசய்ெவர் யதவால ெிரசங் ங்கைில் ேீவனுைன் இருக் ிைார்.
ஒரு மக் ள் சமுதா த்றத ஒன்ைிறணந்து பச ல்ெை வற்புறுத்துவதன் மூலம் விவசா ம்
சு நலத்றதத் த ர்த்தது.
உற்ெத்தி ில் விவசா ம் அைவற்ைதா இருந்தது, இது மக் ைின் வைர்ச்சி ில் ாணப்ெட்ைது.
79

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

ேைாீதி ான சு நலத்றத மழுங் டித்தயத விவசா த்தின் ஆன்மீ மதிப்ொ இருந்தது.
ிராமம் ஒரு இராஜ்ேி மா விாிவறைந்த ெிைகு, மனிதனின் ொதுகாப்பு மற்றும் அவன் விறைவித்த
பொருட் றை இன்பனாரு இைத்திற்கு அனுப்புவதில் ொது ாப்றெ உறுதி பசய்யும் யொக்குவரத்து
அதன் அடுத்த பவைிப்ொைாகும்.
பதாறலத்பதாைர்பு திருவுருமாற்ைத்தின் ஆன்மாவாகும்.
தனி ார் நிறுவனம் சமுதா த்திற்கு தனி ாாின் யசறவக் ான அரசு அைிக்கும் ொது ாப்ெின் முதல்
பவைிப்ொைாகும்.
ாப்பீடு, சு நலமான சமூ த்றத ஒரு தனி மனிதனிைம் தன்னலமற்று இருப்ெதற்குக்
ட்ைா ப்ெடுத்தும் மி வும் சக்திவாய்ந்த ஒரு யநரடி பவைிப்ொைாகும்.
மி வும் சு நலமான, அழிச்சாட்டி ம் பசய்யும் மனிதன், ஒரு யொதும் சந்யத த்றத எழுப்ொத ஒரு
வரும் பமன்றமற வைர்க்கும் திைறன முழுறம ா க் ப ாண்ைவன்.
ஆனால் யவபைாரு உ ர்ந்த நிறல ில் இருக்கும் அைிவுத்திைன் எப்பொழுதுயம சந்யத த்திற்கு
உாி து.
குணத்தின் உருவாக்கம், அைவற்ை வாழ்வின் ஒரு அைவுக்குட்ெட்ை பவைிப்ொைா , தன்றனய
ஒரு அைவுக்குட்ெட்ை ெிாிவா முறைப்ெடுத்திக்ப ாள்வது, ெ னைிப்ெயதாடு மட்டுமல்லாமல் ஒயர
சாி ான ஆய்வா இருக் க் கூடும்.
முதல் சமூ ப் ெிாிவு வடிவறமக் ப்ெட்ை குடும்ெம் ஆகும்.
ஒருவரது சு நலம் குடும்ெத்தின் சு நலமா விாிவறைவதால் குடும்ெம் உருவா ிைது.
இது ஒருவரது சு நலத்தின் அடிப்ெறை ான சு நலமற்ை தன்றம ாகும்.
ணவறன விலக் ி அவரது மறனவி ின் குறு ி வலியுறுத்தும் சு நலம் ஒரு தீவிரத்றத
உருவாக் ி து, இதற்கு இரண்டு விறைவு ள் இருந்தன.
1) நான்கு திருமணம் ஆ ாத ஆண் றை அங்கு அறழத்து வந்தது.
2) அறனத்து சாத்தி ங் றையும் வில ச் பசய்தது. ணவறனயும் அன்னி மாக் ி து.
அவரது ெங் ிறனத் பதாைருவதற்கு, ஓடிப்யொவது யொன்ை ஒரு சீர்குறலவு அவரது உ ர்ந்த ெரந்த
சு நலத்திற்குத் யதறவப்ெட்ைது.
அவைது மனவுணர்வு தீவிர உைல் உற்சா ம் ஆகும்.
இது வறைந்து ப ாடுக் ாது, அதனுறை பவைிப்ொட்றை மாற்ைாது, சமூ மாி ாறத ினால்
ொதிக் ப்ெைாது.
அவள் மி வும் தனிப்ெட்ைவைா வும் சு நலம் ப ாண்ைவைா வும் இருந்தாள்.
அவளுறை அழகும், 5000 ெவுனும் அறதப் ெலப்ெடுத்தி து.
அவளுறை பெண் ைின் அழகு அறத யமலும் உறுதிப்ெடுத்தி து.
இப்பொழுது அவர் ளுக்கு தா ாாிைம் இருந்ததுயொல் வரதட்சிறண ப ாடுக் ெணம் இல்றல.
அவைது ஒரு பொி பசாத்து, கணவரது ெண்ொகும்.
அறத முற்ைிலுமா அழிப்ெதில் அவள் உறுதி ா இருந்தாள்.
ஆ யவ அவள் உருவாக் ி வாழ்வின் சட்டத்னதப் பூர்த்தி பசய்வதற் ா அவாிைம் ஒப்ெறைத்தாள்.
சாதறனக் ான சக்தி ின் ஓட்ைமா பசய் ப்ெட்ை ஆய்வு.
• அவைது ஆற்ைல் நான்கு ஆண் றை அறழத்து வந்தது.
• அழ ி பெண்ணான யேன் முதல் மறுபமாழிற த் தூண்டினாள்.
• அறதப் பூர்த்தி பசய்வதற் ா அவள் பச ல்ெட்ைாள்.
• அவைால் அறதப் பூர்த்தி பசய் இ லவில்றல.
• வலுவான சூழல் ஓடிப்யொவதன் மூலம் ொதிப்ெனடந்தது, அதன் குணம் மாைி து, அதி ாரத்தின்
றம ம் தந்றதற யநாக் ி ந ர்ந்தது.
• முடிறவப் பொறுத்தவறர சமநிறல ந ர்ந்தது.
குணம் நீடித்தது.
அவள் இறுதிவறர அயத முட்ைாைா விைங் ினாள்.
• குடும்ெம் ிராமத்திற்கு விாிவறை யவண்டும்.
• இங்கு குடும்ெம் உறை ஆரம்ெிக் ிைது.
விாிவுெடுத்தும்யொது, விாிவறையும் அறமப்ெின் இ க் ங் ள், புதி நிறல ில் சமநிறலற
மீண்டும் ண்டுெிடித்து பொருத்தமான உத்தி றைப் பெறுவறத நாம் ாண் ியைாம்.
ஒரு சு நலவாதி தன்றனக் வனித்துக் ப ாள்வதன் மூலம் சமூ த்திற்கு ஒரு யசறவ பசய் ிைான்.
அவன் தன்றனக் வனித்துக் ப ாள்வதினால் சமூ த்திற்கு அவறனக் வனிக் யவண்டி
யதறவ ில்றல.
அவனது சு நலம் மற்ைவர் றைத் தன்னலமற்ைவர் ைா இருக் உதவு ிைது.
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சு நலம் அதன் சின்னத்தனத்தால் ொராட்டுக்கு உாி தா இல்றல.
சு நலத்தில் சிைந்த பச ல்திைன் உருவா ிைது, யமலும் அ ண்ை திைறமக்கு வழி வகுக் ிைது.
உள்ளூர் வைர்ச்சி ின் ஆரம்ெக் ட்ைத்தில் சு நலம் சமூ த்தின் மி ப் பொி இலட்சி மாகும்.
எல்லாவற்ைிற்கும் யமலா , தன்னலமற்ை தன்றம சு த்தின் சு நலமாகும்.
சு நலயம ருமிற உருவாக்கு ிைது.
ஒரு ருமி, சில சம ங் ைில் தன்னுறை மனிதர் ைிைமும் மற்றும் தன்னிைமும் உதார குணத்தின்
மறுெக்கத்னதயும் பகாண்டிருக்கிறார்.
சு நலம் பசல்வத்றத ஈட்டுவதால் இத்தற
தாராை மனப்ொன்றம சாத்தி மா ிைது.
ஒரு சு நலவாதி அவனுறை உச்ச ட்ைத்தில் ஒரு ய ா ி யொலா ிைான், ஆனால் அவயன
அவனுக்கு ைவுள்.
சு நலத்தின் முழுறம ான பவற்ைி, அது உ ர்ந்த நிறலக்கு உ ருவதற் ான பதாறலதூர
வாய்ப்றெ நீக்கு ிைது.
ெதிறனந்து அல்லது ெதினாைாம் நூற்றாண்டுவறர உல ம் முழுவதிலும் மதகுருமார் ள்
அதி ாரத்றதத் தங் ைிையம ற
ப்ெடுத்தி ிருந்தனர்.
இப்பொழுது உல பமங்கும் மதகுருமார் ளுக்கு எந்த அதி ாரமும் இல்றல.
சு நலம் அதறனவிை சிைி தா இருக்கும் ஒன்ைிறனக் ப ாண்டிருப்ெதால், அது சு மான
வசதி ா விளங்குகிறது.
இது யமலாைர், முதலாைி ின் உைவி ல்ாீதி ான தறலவனா மாறுவது யொலாகும்.
மறனவிக்கு அைங் ி இருக்கும் ணவன் அதில் ஒரு அ த்தின் சு த்றத அனுெவிக் ிைான்.
ஆண் ஆதிக் ம் உலப ங் ிலும் பெண் ஆதிக் மா மாைி வரு ிைது. ஆதிக் ம் அதன் அதி ாரத்தின்
இைத்றத மாற்ைி ிருக் ிைது. மி விறரவில் எல்லா ஆண் ளும் திருமணம் பசய்துப ாள்ளும்
ெட்சத்தில் மறனவிக்கு அைங் ி இருப்ெறத சந்யதாஷமா அனுெவிப்ொர் ள். பெண்ணின்
அடிெணிதலில் ற்பு தூய்றமற யும், பூரணத்துவத்றதயும் பெற்றுள்ைது.
மனிதனின் அடிெணிதல் அைி ப்ெைாத ஒன்ைிற்கு வழி வகுக்கும்.
மறனவிக்கு அைங் ி ிருக்கும் ணவன், தான் தன்னுறை மறனவி ிைம் மாி ாறத ா
இருப்ெதற் ா தன்றனய ொராட்டிக் ப ாள் ிைான்.
மறனவிக்கு அைங் ி ிருக்கும் ணவனிைம் இருக்கும் ஆண்றமயும், மனிதாெிமானமும்
அடிெணிதறல அ ற்றும், அல்லது அறத நல்ல ெழக் வழக் ங் ைா யமம்ெடுத்தும்.
சு நலம் தன்னுறை உ ர்ந்த சு த்றத அழிக் விரும்புெவாின் நைத்றத ாகும்.
சு நலவாதி தன்னுறை சு நலத்றத அனுெவிக் ிைான், ைார்சிற ப்யொல் அதற் ா ப்
பெருறமயும் ப ாள் ிைான்.
பெருறம எந்தபவாரு மனப்ொன்றம ின் சு ொது ாப்பு உணர்ச்சி ாகும்.
ஒரு ெக் த்தில் பெருறம மறு ெக் த்தில் அதற்கு மாற்ைா தவைான அெிப்ெிரா த்றதக்
ப ாண்டுள்ைது.
29. “Why should they not go to Scotland.”
Scotland was a red herring.
Facts will not emerge in a situation where ten are involved if one is false.
The psychological readiness of the society is to believe and spread one Man’s intentional falsehood as
against the fact of nine others.
What we call vital consciousness is this organisation.
One who is not smitten by this vibration is a free individual.
In a vital society as India, in one way or another everyone, even the best amongst us is willing to be a
victim of this vibration.
We find its active presence in India and passive presence in England.
Only the sense of ொவம், sin will deter an Indian from that.
The Westerner has a sense of self-respect.
He cannot bring himself to do what offends his self-respect.
In India self-respect is not yet formed.
What prevails is the respect society gives him.
Perhaps he keeps himself unencumbered by conditioning.
Falsehood is a resource.
It serves the intensities of social life energetically.
Society all over the world has a vital existence.
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Its vitality insists on conformity and subordination.
In the West it is enlightened by the little light of Self in the shape of respect.
To call a Man a liar is to alienate him there.
The appellation of liar is not offensive enough here in India.
The Pride of the elite is he can get the better of another by a resourceful lie.
It is an ideal weapon.
One who cannot lie is one who is incapable.
Still Life does not respond to his lies. It seeks out Truth.
The ideal is not to lie, the ideal is not to be caught.
Imprisonment is still a source of shame.
The successful part of Gandhiji’s life until 1947 was the falsehood of his fad of Non-violence.
That he spoke out truly in 1946 about his Non-violence is not widely known even among the elite.
Gandhiji’s owning that Truth and the Chinese demolishing Nehru’s Non-violence were the beginning of the
end of our falsehood.
When rumour reaches us at the 20th leg or 200th leg, we refuse to think it is rumour not news.
The truth of rumour can be best known only when it emanates from us and we hear it outside.
At a time an institution had not spent since its inception 50 crores of rupees, the founder was accused of
robbing five hundred crores.
An All-India VIP came to a town sixty times in a few years. During one of these visits he met a local Man.
Rumour had it that as soon as the VIP arrives he dashes to the local personality.
In order not to believe a rumour, one that hurts a rival, one must have the highest standard of behavior.
As யசக் ிழார், Sekkizhar, was chosen by the Chola king as his minister for the purity of three generations,
one must have had a high culture either for three generations or inherited it from the previous birth.
Lalitha boasted such a poise at the age of eighteen.
Lizzy took in all that Wickham told her about Darcy.
It is normal especially when a handsome Man flatters a young girl with full attention.
When we see Men at fifty swallowing similar news, it is a pity.
To say rumour won’t be true for more than one percent is true.
During an all-Tamilnadu hartal newspapers were suspended.
News came that nineteen persons were shot dead in Neyveli and twelve at Villupuram.
There was no shooting in either place.
The service newspapers do is to blight rumours.
They often love to voice rumours.
Man seeking intensity resorts to rumour and believes in it.
Lizzy’s comment on his impudence is a credit to her values.
His daring to tell her about Darcy in London exceled her insight.
Mr. Bennet said Wickham ‘makes love to us all’.
Even he missed it before his misadventure.
That Austen is a genius emerges at various points in the story.
What an insight into human nature for her to place Lizzy next to Wickham at the Longbourn dinner, when
he was married.
Jane Austen’s conscious evaluation of the characters and her subconscious evaluation are precise to a point.
One complements the other, not cancels.
Deceits, falsehood etc, are frowned upon.
Suppose one wants to accomplish not at the level of society but life, knowledge of deceit and falsehood is
necessary.
They are the strategies of life organized in the reverse.
One can steer clear of pick pockets, leaders of mafia.
One who is in the police cannot afford to bypass them.
When the social basis widens, as when life in free India did, that knowledge is necessary initially to curb
and contain them and later to turn them into useful members of the society.
Transformation being the goal, one suddenly discovers the infinite range of skill, capacity, and organisation
of the mafia.
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In free India they have surfaced as leaders of life and government.
Spiritual knowledge chose to limit itself as knowledge of the ritual.
At that stage they forfeited the right and power of ruling the land.
It directly deprived them of basic sustenance brought in by the higher knowledge.
Soon they descended to earning that livelihood by offering advice to those who ruled.
From the seats of power, they moved to seats of Money.
Now it is not spiritual advice to rule; it is more of a defence of what was already acquired.
In this process the casualty is truth.
Falsehood of resourcefulness was resorted to for survival.
Sacrifice of truth led to sacrifice of fact.
Later it became ‘invention’ and distortion.
At each point of descent, there was an essential sacrifice.
Spirit, truth, prosperity, respect, reputation, reliability were successively sacrified and gradually replaced by
their opposite.
Such a fall had its social consequences.
The country consciously made these sacrifices for evolution.
People availed of it with a vengeance for their material benefit.
What was gain for the country was a loss for the population.
To gain something higher the present endowments acquired from the present society must be given up and
the same capacities must be regained as the endowments of the new set up.
Those who do it consciously will rise while those who do so unconsciously may be dissolved in the
transition.
As elsewhere not what you do, but how you do it matters.
"அவர் ள் ஏன் ஸ் ாட்லாண்டிற்குப் யொ க் கூைாது?"
ஸ் ாட்லாண்ட் ஒரு தவைான திறச திருப்பும் குைிப்ொ இருந்தது.
ெத்து யெர் ள் சம்ெந்தப்ெட்ை ஒரு சூழ்நிறல ில் ஒருவர் பொய் ா இருந்தால், உண்றம ள்
பவைிவராது.
ஒன்ெது யெர் ைின் உண்றமக்கு எதிரா யவண்டுபமன்யை ஒருவரால் கூைப்ெடும் பொய்ற
நம்புவதும் ெரப்புவதும் சமூ த்தின் மனதின் த ார் நிறல ா உள்ைது.
இந்த அறமப்யெ நாம் கூறும் உணர்வின் ேீவி ம் ஆகும்.
இந்த அதிர்வினால் ொதிக் ப்ெைாத ஒருவர் சுதந்திரமான தனி நெராவார்.
இந்தி ாறவப் யொன்ை உணர்வுாீதி ான சமூ த்தில், அறனவரும் ஏயதா ஒரு விதத்தில், நம்மில்
மி ச் சிைந்தவர் ள்கூை, இந்த அதிர்வுக்குப் ெலி ா த் த ாரா இருக் ியைாம்.
இந்தி ாவில் இது சுறுசுறுப்ொ இருப்ெறதயும், இங் ிலாந்தில் பச லற்று இருப்ெறதயும் நாம்
ாண் ியைாம்.
ொவ உணர்ச்சிய ஒரு இந்தி றன அதிலிருந்து தடுத்து நிறுத்தும்.
யமற் த்தி நாட்டு மக் ளுக்கு சு மாி ாறத உணர்வு உள்ைது.
அவனது சு மாி ாறதற ப் ொதிக்கும் எறதயும் அவன் அனுமதிக் மாட்ைான்.
இந்தி ாவில் சு மாி ாறத இன்னமும் உருவா வில்றல.
சமூ ம் அவனுக்கு வழங்கும் மாி ாறதய நிலவு ிைது.
ஒருயவறை அவன் தன்றனச் சாி பசய்துப ாள்வதன் மூலம் தன்றன ணக் ிைாமல்
றவத்திருக் லாம்.
பொய்றம ஒரு வைமாகும்.
அது சமூ வாழ்க்ற ின் தீவிரங் ளுக்கு ஆற்ைலுைன் உதவு ிைது.
சமூ ம் உல ம் முழுவதும் உணர்வுாீதி ா உள்ைது.
அதன் உணர்வுநிறல இணக் ம் மற்றும் ீழ்ப்ெடிதறல வலியுறுத்து ிைது.
யமற் த்தி நாடு ைில் மாி ாறத எனும் வடிவத்தில் சு த்தின் சிறு ஒைி ால் இது அைிபவாைி
பெறு ிைது.
ஒரு மனிதறன பொய் கூறுெவன் என அறழப்ெது, அங்கு அவறன அன்னி ப்ெடுத்துவதாகும்.
பொய் யெசுெவன் எனும் ெட்ைம் இந்தி ாவில் அவ்வைவா குற்ைமா க் ருதப்ெடுவதில்றல.
மற்பைாருவாிைமிருந்து ஒரு வைமான பொய் மூலம் சிைப்ொனறதப் பெை முடியும் என்ெயத
யமற்குடி ினாின் பெருறம ஆகும்.
இது ஒரு சிைந்த ஆயுதம்.
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ஒருவரால் பொய் கூை முடி ாது எனில் அது அவருறை இ லாறம ாகும்.
இருப்ெினும் வாழ்க்ற அவரது பொய் ளுக்குப் ெதிலைிப்ெதில்றல. அது உண்றமற நாடு ிைது.
பொய் யெசாமல் இருப்ெது சிைந்தது, பொய் கூைி மாட்டிக் ப ாள்ைாமல் இருப்ெது சிைந்தது.
சிறைவாசம் இன்னமும் ஒரு அவமானச் சின்னமாகும்.
1947வறர ாந்திேி ின் வாழ்க்ற ில் பவற்ைி ரமான ெகுதி, அவரது அஹிம்றச எனும்
அர்த்தமற்ை ப ாள்ற ின் பொய்றம ாகும்.
1946-ஆம் ஆண்டில் அவர் அஹிம்றசற ப் ெற்ைி உண்றம ா ப் யெசி து சமூ த்தில் உ ர்
மட்ைத்தில் இருந்த பொி மனிதர் ளுக் ிறைய யும் ெரவலா அைி ப்ெைவில்றல.
ாந்திேி உண்றமற ஒப்புக்ப ாண்ைதும், யநருவின் அஹிம்சாவாதத்றத சீனா அழித்ததும் நமது
பொய்றம ின் முடிவின் ஆரம்ெமாகும்.
இருெது அல்லது இருநூைாம் ட்ைத்தில் வதந்தி நம்றம வந்தறையும் பொழுது, அது பசய்தி ல்ல
வதந்திதான் என்று நிறனக் நாம் மறுக் ியைாம்.
வதந்தி நம்மிைமிருந்து எழுந்து, அறத நாம் பவைி ில் ய ட்கும்பொழுது மட்டுயம அதனுறை
உண்றமற ப் ெற்ைி நாம் நன்கு அைி முடியும்.
ஒரு நிறுவனம் யதான்ைி
ாலத்திலிருந்து 50 ய ாடி ரூொய் கூை பசலவழிக் ாத நிறல ில், அறதத்
யதாற்றுவித்தவர் ஐநூறு ய ாடி ரூொய் ைவாடி தா க் குற்ைம் சாட்ைப்ெட்ைார்.
அ ில இந்தி அைவில் ெிரெலமான ஒருவர் சில வருைங் ைில் அறுெது முறை ள் ஒரு ஊருக்கு
விே ம் பசய்தார். அது யொன்ை ஒரு விே த்தின்யொது அவர் ஒரு உள்ளூர்வாசிற ச் சந்தித்தார்.
அந்தப் ெிரெலஸ்தர் ஊருக்கு வரும்யொபதல்லாம் உைனடி ா அந்த உள்ளூர்வாசிற ச் சந்திக் ச்
பசல்வதா வதந்தி எழுந்தது.
எதிராைி ஒருவறரப் புண்ெடுத்தும் ஒரு வதந்திற நம்ொமல் இருப்ெதற்கு ஒருவருக்கு மிவும்
உ ர்ந்த நைத்றத இருக் யவண்டும்.
மூன்று தறலமுறை ைின் தூய்றமக் ா யசக் ிழாறர தனது மந்திாி ா யசாழ அரசர்
யதர்ந்பதடுத்தது யொல, ஒருவர் மூன்று தறலமுறை ைா உ ர்ந்த லாச்சாரத்றதக்
ப ாண்டிருந்திருக் யவண்டும், அல்லது முந்றத ெிைவி ிலிருந்து அறதப் பெற்ைிருக் யவண்டும்.
ெதிபனட்டு வ தில் லலிதாவிற்கு அத்தற
நிறல இருந்தது.
ைார்சிற ப் ெற்ைி விக் ாம் கூைி து அறனத்றதயும் எலிசபெத் நம்ெினாள்.
ஒரு அழ ான ஆண் ஒரு பெண்ணிற்கு முழு வனம் அைித்து அவறைப் பு ழும்யொது இது
இ ல்ொனதுதான்.
ஐம்ெது வ து நிறைந்த ஆண் ள் இதுயொன்ை பசய்தி றை நம்புவது ொிதாெத்திற்குாி து.
ஒரு சதவி ிதத்திற்கு யமல் வதந்தி ைில் உண்றம இருக் ாது என்ெது உண்றம.
தமிழ ம் முழுவதும் ஒரு ஊரறைப்பு நைந்த யொது பசய்தித்தாள் ள் நிறுத்தப்ெட்ைன.
பநய்யவலி ில் ெத்பதான்ெது யெரும், விழுப்புரத்தில் ென்னிபரண்டு யெரும் சுட்டுக்
ப ால்லப்ெட்ைதா பசய்தி வந்தது.
இரண்டு இைங் ைிலும் துப்ொக் ி சூடு எதுவும் நைக் வில்றல.
பசய்தித்தாள் ள் பசய்யும் யசறவ வதந்தி றைத் தடுப்ெயத ாகும்.
வதந்தி றை பவைி ிடுவறத அறவ பெரும்ொலும் விரும்புகின்றன.
தீவிரத்றத நாடும் மனிதன் வதந்திற த் யதடுவான், அறத நம்புவான்.
அவனது பவட் ங்ப ட்ைத்தனத்றதப் ெற்ைி எலிசபெத்தின் ருத்து அவளுறை ெண்ெின்
அறை ாைம் ஆகும்.
லண்ைனில் இருக்கும் ைார்சிற ப் ெற்ைி அவன் கூைத் துணிந்தது அவைது உட்ொர்றவற
விஞ்சி து.
விக் ாம் ‘நம் அறனவறரயும் யநசிக் ிைான்’ என்று திரு பென்னட் குதர்க் மா க் கூறு ிைார்.
அவனால் ஏற்ெட்ை ொதிப்ெிற்கு முன் அவரும் அவறனப் புாிந்துப ாள்ைத் தவைி விட்ைார்.
யேன் ஆஸ்டின் ஒரு யமதாவி என்ெது இக் றத ில் ெல்யவறு இைங் ைில் பவைிப்ெடு ிைது.
விக் ாமிற்குத் திருமணம் ஆனெிைகு, லாங்ெர்னில் நைந்த இரவு விருந்தில் அவறன அடுத்து
எலிசபெத்றத உட் ார றவத்ததில் மனித சுொவத்றதப் ெற்ைி யேன் ஆஸ்டினது உட்ொர்றவ
பவைிப்ெடு ிைது.
யேன் ஆஸ்டின், ொத்திரங் றைத் தன்னுணர்வுைன் ணிப்ெதும், அவைது ஆழ்மன ணிப்பும்
துல்லி மா உள்ைன.
ஒன்று மற்பைான்றை நிறைவு பசய் ிைது, ரத்து பசய்வதில்றல.
ஏமாற்றுவது, பொய்றம யொன்ைறவ பவறுக் ப்ெடு ின்ைன.
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ஒருவர் சமூ நிறல ில் அல்லாமல், வாழ்க்ற ின் நிறல ில் சாதிக் விரும்பு ிைார் எனில்,
ஏமாற்று மற்றும் பொய்றமற ப்ெற்ைி அைிவு அவசி மா ிைது.
அறவ யநர்மாைா முறைப்ெடுத்தப்ெட்டிருக்கும் வாழ்க்ற ின் உத்தி ள் ஆகும்.
யேப்ெடித் திருைர் ள், குற்ைமிறழப்ெவர் ைின் தறலவர் ள் ஆ ிய ாறர ஒருவர் தவிர்க் லாம்.
ாவல்துறை ில் இருப்ெவர் ள் அவர் றைத் தவிர்க் முடி ாது.
சுதந்திர இந்தி ாவில் வாழ்க்ற பச ல்ெட்ைறதப்யொல் சமூ அடிப்ெறை விாிவறையும்பொழுது,
அந்த அைிவு அவர் றைக் ட்டுப்ெடுத்தவும், நிறுத்தவும், ெின்னர் சமூ த்தின் ெ னுள்ை
அங் த்தினர் ைா மாற்ைவும் அந்த அைிவு ஆரம்ெத்தில் அவசி மா உள்ைது.
திருவுருமாற்ைம் இலக் ா இருப்ெதால், திைன், ஆற்ைல் மற்றும் குற்ைம் இறழப்ெவர் ைின்
அறமப்பு ஆ ி வற்ைின் அைவற்ை ெடிற ஒருவர் திடீபரனக் ண்ைைி ிைார்.
சுதந்திர இந்தி ாவில் அவர் ள் வாழ்வு மற்றும் அரசாங் த்தின் தறலவர் ைா மாைியுள்ைனர்.
ஆன்மீ அைிவு சைங்கு ைின் அைிவா தன்றனக் ட்டுப்ெடுத்திக் ப ாண்டுள்ைது.
அந்தக் ட்ைத்தில் அவர் ள் நாட்றை ஆட்சி பசய்யும் உாிறம மற்றும் அதி ாரத்றத இழந்தனர்.
உ ர்ந்த அைிவால் அைிக் ப்ெட்ை அடிப்ெறை வாழ்வாதாரத்றத அது அவர் ளுக்கு யநரடி ா
அைிக் மறுத்தது.
விறரவில் அவர் ள் ஆட்சி புாிந்தவர் ளுக்கு அைிவுறர வழங்குவதன் மூலம் அந்த வாழ்வாதாரத்றத
சம்ொதிக் ஆரம்ெித்தனர்.
அதி ாரத்தின் இைங் ைிலிருந்து அவர் ள் ெணத்தின் இைங் ளுக்கு மாைினர்.
இப்பொழுது அவர் ள் ஆட்சி புாிவதற் ான ஆன்மீ அைிவுறரனயப் பெறுவதில்றல, ஏற் னயவ
பெற்ைறதப் ொது ாத்துக் ப ாள் ிைார் ள்.
இந்தச் பச ல்ொட்டில் உண்றம ொதிப்ெறை ிைது.
ெிறழப்ெிற் ா வைமான பொய்றம நாைப்ெடு ிைது.
உண்றமற க் ற விட்ைது நி ழ்ொட்றைக் ற விடுவதற்கு வழிவகுத்தது.
ெின்னர் இது ‘ ண்டுெிடிப்பு’ மற்றும் உருக்குறலவா மாைி து.
ீழிைங்கும் ஒவ்பவாரு ட்ைத்திலும் ஒரு அடிப்ெறை ான தி ா ம் இருந்தது.
ஆன்மா, உண்றம, சுபீட்சம், மாி ாறத, பு ழ், நம்ெ த்தன்றம ஆ ி றவ அடுத்தடுத்து தி ா ம்
பசய் ப்ெட்ைன, அவற்ைின் யநபரதிரானறவ ைால் ெடிப்ெடி ா மாற்ைி அறமக் ப்ெட்ைன.
அத்தற
ஒரு வீழ்ச்சி அதன் சமூ விறைவு றைக் ப ாண்டிருந்தது.
ொிணாம வைர்ச்சிக் ா நாடு தன்னுணர்யவாடு இந்தத் தி ா ங் றைச் பசய்தது.
மக் ள் தங் ைது பொருள்ாீதி ான நன்றமக் ா அறத ஒரு வன்மத்துைன் பெற்றுக் ப ாண்ைனர்.
நாட்டிற்கு இலாெமா இருந்தது மக் ளுக்கு நஷ்ைமா ிற்று.
ஏதாவது உ ர்ந்தறதப் பெறுவதற்கு தற்பொழுறத சமூ த்திலிருந்து பெற்றுக்ப ாண்ை
தற்பொழுறத திைன் றைக் ற விட்டு, புதி அறமப்ெிலிருந்து அயத ஆற்ைல் றை வைங் ைா த்
திரும்ெப் பெற்றுக்ப ாள்ை யவண்டும்.
தன்னுணர்யவாடு இதறனச் பசய்ெவர் ள் உ ருவர், தன்னுணர்வின்ைிச் பசய்ெவர் ள் மாற்ைம்
ஏற்ெடும் ாலங் ைில் றரந்து விைலாம்.
மற்ை இைங் றைப்யொல் என்ன பசய் ியைாம் என்ெது முக் ி மல்ல, எவ்வாறு பசய் ியைாம்
என்ெயத முக் ி ம்.
"In the first place," replied Mr. Gardiner, "there is no absolute proof that they are not gone to Scotland."
"முதலாவதா , அவர் ள் ஸ் ாட்லாண்டிற்குப் யொ வில்றல என்ெதற்கு முழுறம ான ஆதாரம்
எதுவுமில்றல" என்று திரு ார்டினர் ெதிலைித்தார்."
30. “There is no absolute proof they have not gone to Scotland.”
The basic rule is enunciated here by Holmes “Get the facts first”.
Secondly, it is not possible to get absolute proof for everything or anything.
The question is how you will act in the absence of essential facts.
Again the rule is in the absence of one fact or several facts, do what is utmost possible for you and exhaust
yourself rightly with common sense.
That is what Gardiner did.
He had absolutely no information, not even a single clue. He sent Mr. Bennet home, accepted the entire
responsibility to find them and was committed in spirit for any expenses involved – Darcy presented
himself.
He found them, negotiated the wedding, secured a commission and sought their help to officiate at the
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wedding. The rule is totally exact and correct.
The rule can be stated as: when the right thing cannot be done any longer, do
the next possible thing.
Every event in the story can be given as something that explains a rule.
It can be done, we can almost say, on any page in any story.
Life is a continuous movement.
There are transitions, developments, turns reversals, stoppage of work.
Theory of social development has a rule for every stage and every part of it.
Maybe most of these rules are obvious facts.
Because of the fact, it is obvious, but it does not mean it is not governed by a rule.
Some of these rules are:
Women are more practical than men.
One who does not act cannot be considered energyless. His energy will be in potential, static.
Growth is growth of form.
Growth or decay is a process of formation in opposite directions.
Offence in a weak atmosphere strengthens the other person, the rival.
Each one must limit his action to his own positive phase.
The mother is more attached to the last child.
The eldest child takes after the father.
Marriage is the only pleasant preservative of a woman’s life.
Goodwill never fails.
Intensity released fulfils itself.
Completion of an act, apart from several essential endowments, needs a dexterous handling so that its subtle
requirements will be met.
Creative Moment
I am trying to comment on every line of the book.
For us they are story events.
For the author it is a creative movement.
What do we mean by a creative moment or movement?
There comes an inspiring moment in the life of an author.
Lending himself to its force of life, he participates in that movement.
A creative personality makes the moment creative by his personality.
Creativity can be that of life, Mind, Spirit or involution or evolution.
It is not one determinism that works but a combination of several determinisms.
Of them human choice that directs becomes the most powerful.
The human choice constantly alters; it can be creative or determinative.
An event has several dimensions of Space, Time, causality, involution, evolution, Spacelessness,
Timelessness, etc.
Human choice has a greater influence on all of them.
Everything is creative.
The author sets in motion the creative force of a MOMENT.
It is an infinite motion in infinite directions creatively released by a creative consciousness.
At each moment there are several possibilities.
In the given moment Darcy’s decision to move in moved matters.
The moment Darcy decided to trace them, the entire circumstances came under the control of his decision.
Worry opens the being deeper than usual.
All Darcy’s initiative, thinking, planning became effective.
As a personality his own move was deeper.
Lizzy and others passive ly cooperated without disturbing his efforts out of helplessness.
Jane Austen has the social vision in the psychological dimension.
It is possible for us as readers to follow the movements set in.
It is an expansive exercise for us to exert ourselves like this.
Creative moments are different from evolutionary ones.
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One is guided by the demands of evolution and the other by creatively.
Mother’s moments are evolutionarily creative with an extra dimension of Mother’s creative consciousness.
Devotees can enter into it.
Creativity
Creativity belongs to the author, the plot, the characters, the events, etc.
The author releases his creativity through all these things.
She can release their creativity by her action.
What is creativity?
The higher potentials of a thing released by the encouragement of circumstances coming into play is
creativity.
A plane has the creativity of all the higher planes involved in it.
It is not an uni-dimensional upward movement.
At every step each event reveals a multi-dimensional creativity.
We notice only the striking, the unexpected.
Wickham’s elopement was totally unexpected.
Lizzy could never have expected Darcy to go for Lydia.
It was a moment of great creativity, one of reversal.
His coming into the picture altered the whole picture.
Having discovered Lydia, the creativity could have ended there.
She could have been handed over to Mr. Gardiner and Darcy left.
There was a further development.
He got her married.
Creativity did not end there.
He paid off his debts.
Nor did it come to a stop there.
He got him a commission.
It continued.
He brought Bingley to Longbourn.
He confessed and made Jane’s wedding possible.
He again came back to marry her.
This is unidimensional creativity.
I am able to see only a few other things.
Lady Catherine was activated to visit Longbourn.
Mr. Bennet was energised to accept full responsibility.
Darcy was disclosed by Lydia.
We see Jane suppressing news of Darcy from Lydia.
Bingley would not betray Darcy to Jane.
Caroline’s reversal was characteristic.
Collins activated himself twice in a sense of revenge.
Lady Catherine herself reversed by visiting Pemberley.
“அவர் ள் ஸ் ாட்லாண்டிற்குப் யொ வில்றல என்ெதற்கு முழுறம ான ஆதாரம் எதுவுமில்றல."
'உண்றம றை முதலில் பெை யவண்டும்' என்ெது இங்கு பஷர்லாக் யஹாம்ஸ் கூைியுள்ை
அடிப்ெறை விதி ஆகும்.
இரண்ைாவதா , எல்லாவற்ைிற்கும் அல்லது எதற்கும் முழுறம ான ஆதாரம் ிறைப்ெது
சாத்தி மல்ல.
அடிப்ெறை உண்றம ள் இல்லாதயொது நாம் எவ்வாறு பச ல்ெடுயவாம் என்ெதுதான் ய ள்வி.
ஒன்யைா அல்லது அதற்கு யமற்ெட்ை உண்றம யைா இல்லாதயொது, நம்மால் இ ன்ை
சாத்தியமானனதச் பசய்து, இ ல்ெைிவின் மூலம் நம்றம முழுறம ா த் தீர்த்துக்ப ாள்ை யவண்டும்
என்ெயத சட்ைமாகும்.
ார்டினர் அறதத்தான் பசய்தார்.
அவருக்கு ஒரு த வலும் முற்ைிலுமா க் ிறைக் வில்றல, ஒரு துப்பும்கூை ிறைக் வில்றல. அவர்
திரு பென்னட்றை வீட்டிற்குத் திருப்ெி அனுப்ெினார், அவர் றைக் ண்டுெிடிக்கும் முழு
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பொறுப்றெயும் தாயன ஏற்றுக்ப ாண்ைார், அதற் ான பசலவு றை ஏற்றுக்ப ாள்ைத்
தீர்மானித்தார்- ைார்சி அங்கு வந்து யசர்ந்தான்.
அவன் அவர் றைக் ண்டுெிடித்தான், அவர் ைது திருமணத்றதப் யெசி முடித்தான், விக் ாமிற்கு
யவறல பெற்றுத் தந்தான், ார்டினர் தம்ெதி றை திருமணத்றத நைத்தி றவக் யவண்டினான்.
சட்ைம் முழுறம ா பூரணமா வும், சாி ா வும் உள்ைது.
இனியும் சாி ான விஷ த்றதச் பசய் முடி வில்றல எனில், சாத்தி மாகும் அடுத்த விஷ த்றதச்
பசய் யவண்டும் என்ெயத சட்ைமாகும்.
றத ிலுள்ை ஒவ்பவாரு நி ழ்றவயும் ஒரு விதி ின் விைக் மா க் கூைலாம்.
எந்தபவாரு கனதயின் எந்த ஒரு ெக் த்திலும் இவ்வாறு பசய் முடியும் என்று நாம் கூைலாம்.
வாழ்க்ற ஒரு பதாைர்ச்சி ான இ க் மாகும்.
மாற்ைங் ள், வைர்ச்சி ள், தறல ீழ் மாற்ைங் ள், யவறல நின்று யொதல் ஆ ி றவ உள்ைன.
சமூ வைர்ச்சிக் ய ாட்ொடு ஒவ்பவாரு ட்ைத்திற்கும், அதன் ஒவ்பவாரு ெகுதிக்கும் ஒரு விதிற க்
ப ாண்டுள்ைது.
பெரும்ொலான இந்த விதி ள் பவைிப்ெறை ா உண்றம ா இருக் லாம்.
உண்றம ா இருப்ெதினால், இது பவைிப்ெறை ானது, ஆனால் இது ஒரு விதி ால்
பச ல்ெடுத்தப்ெடுவதில்றல என்று பொருைல்ல.
இந்த விதி ைில் சில:
பெண் ள் ஆண் றைவிை தார்த்தவாதி ள்.
பச ல்ெைாமல் இருப்ெவருக்கு ஆற்ைல் இல்றல எனக் ருத முடி ாது. அவரது ஆற்ைல் வித்தா
இருக்கும், இ ங் ாமல் இருக்கும்.
வைர்ச்சி என்ெது வடிவத்தின் வைர்ச்சி ாகும்.
வைர்ச்சிய ா அல்லது சிறதயவா எதிபரதிரான திறச ைில் உருவாக் த்தின் ஒரு
பச ல்முறை ாகும்.
வலிறம ற்ை சூழலில் தாக்குவது யொட்டி ாைரா இருப்ெவறர ெலப்ெடுத்து ிைது.
ஒவ்பவாருவரும் தனது பச றல தனது யநர்மறை ான ட்ைத்திற்குள் வறர றைப்ெடுத்திக்
ப ாள்ை யவண்டும்.
தா ார் றைசி குழந்றத ிைம் மி வும் ொசமுைன் இருப்ொர்.
மூத்த குழந்றத தந்றதற க் ப ாண்டிருக்கும்.
ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்ற ில் திருமணம் மட்டுயம ஒரு இனிறம ான ொது ாப்ொகும்.
நல்பலண்ணம் ஒருயொதும் தவைாது.
விடுவிக் ப்ெட்ை தீவிரம் தன்றனய நிறைவு பசய்து ப ாள் ிைது.
ஒரு பச ல் நிறைவறைவதற்கு, ெல்யவறு முக் ி மான திைன் ளுக்கு யமலா , அதன் சூட்சும
யதறவ றைப் பூர்த்தி பசய்யும் அைவிற்கு திைறம ான ற ாளுதல் யதறவப்ெடு ிைது.
ஆக் பூர்வமான தருணம்.
இப்புத்த த்திலுள்ை ஒவ்பவாரு வாிக்கும் ருத்து பதாிவிக் மு லு ியைன்.
நமக்கு அறவ றத ின் நி ழ்வு ள்.
தாசிாி ருக்கு இது ஒரு ஆக் பூர்வமான இ க் மாகும்.
ஆக் பூர்வமான தருணம் அல்லது ஆக் பூர்வமான இ க் ம் என்ைால் என்ன?
ஒரு எழுத்தாைாின் வாழ்வில் ஒரு எழுச்சியூட்டும் தருணம் அப்பொழுது எழு ிைது.
வாழ்வின் சக்திக்குத் தன்றன உட்ெடுத்திக்ப ாள்வதன் மூலம் அவர் அந்த இ க் த்தில்
ெங்ய ற் ிைார்.
ெறைக்கும் திைன் ப ாண்ை ஒருவர் தருணத்றத தன்னுறை ஆளுறம ால் ஆக் பூர்வமா
மாற்று ிைார்.
வாழ்வு, மனம், ஆன்மா, சிருஷ்டி அல்லது ொிணாமத்தினுறை தா ெறைப்ொற்ைல் இருக் லாம்.
பச ல்ெடுவது ஒரு தீர்மானிக்கும் திைன் அல்ல, ெல்யவறு தீர்மானிக்கும் திைன் ைின் லறவ ாகும்.
அவற்ைில் இ க்கும் மனித விருப்ெம் மி வும் சக்திவாய்ந்ததா மாறு ிைது.
மனித விருப்ெம் இறைவிைாது மாறு ிைது; அது ஆக் பூர்வமா யவா அல்லது தீர்மானிப்ெதா யவா
இருக் லாம்.
ஒரு நி ழ்வு இைம், ாலம், ாரணம், சிருஷ்டி, ொிணாமம், இைமின்றம, ாலமின்றம ஆ ி ெல
ொிமாணங் றைக் ப ாண்ைது.
மனித விருப்ெம் அறவ அறனத்தின் மீதும் அதி தாக் த்றதக் ப ாண்டுள்ைது.
அறனத்தும் ெறைப்ொற்ைல் உறை து.
ஆசிாி ர் ஒரு தருணத்தின் ெறைக்கும் சக்திற இ க் த்தில் பச ல்ெை றவக் ிைார்.
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இது ஒரு ெறைக்கும் ேீவி த்தால் ெறைப்ொற்ைலுைன் விடுவிக் ப்ெட்ை அைவற்ை திறச ைில்
அைவற்ை இ க் மாகும்.
ஒவ்பவாரு தருணத்திலும் ெல்யவறு சாத்தி ங் ள் உள்ைன.
ஒரு குைிப்ெிட்ை தருணத்தில் பச ல்ெை யவண்டும் என் ிை ைார்சி ின் தீர்மானம் விஷ ங் றைச்
பச ல்ெடுத்தி து.
ைார்சி அவர் றைக் ண்டுெிடிக் முடிவு பசய்த உையன சூழல் முழுவதும் அவனுறை முடிவின்
ட்டுப்ொட்டிற்குள் வந்தது.
வறல ேீவறன வழக் த்றதவிை அதி மா ஆழத்தில் விழிப்புைச் பசய் ிைது.
ைார்சி ின் தன்முறனப்பு, சிந்தறன, திட்ைமிைல் அறனத்தும் ெ னைித்தன.
ஒரு மனிதனா அவனது பச ல்ொடு ஆழமா இருந்தது.
தங் ைது உதவி ற்ை நிறல ினால் எலிசபெத்தும், மற்ைவர் ளும் அவனது மு ற்சி ளுக்கு
இறையூறு விறைவிக் ாமல் அறமதி ா ஒத்துறழத்தனர்.
யேன் ஆஸ்டின் மயனாாீதி ான ொிமாணத்தில் சமூ ப் ொர்றவற க் ப ாண்டிருந்தாள்.
றத ின் இ க் ங் றை வாச ர் ைா நம்மால் புாிந்துப ாள்ை முடியும்.
இதுயொல் நம்றம ஈடுெடுத்திக்ப ாள்ை இது ஒரு விாிவான பச ல்முறை ாகும்.
ெறைக்கும் தருணங் ள் ொிணாம தருணங் ைிலிருந்து மாறுெட்ைறவ.
ஒன்று ொிணாமத்தின் எதிர்ொர்ப்பு ைால் வழிநைத்தப்ெடு ிைது, மற்பைான்று ெறைப்ொற்ைலினால்
வழிநைத்தப்ெடு ிைது.
அன்றன ின் தருணங் ள் அன்றன ின் ெறைப்புத் திைனுறை ேீவி த்தின் ஒரு கூடுதல்
ொிமாணத்துைன் ொிணாமாீதி ா ெறைப்ொற்ைல் ப ாண்ைறவ.
அன்ெர் ள் இதில் நுறழ முடியும்.
ெறைக்கும் திைன்.
ெறைப்ொற்ைல் - ஆசிாி ர், றதக் ரு, தாொத்திரங் ள், நி ழ்வு ள் யொன்ைவற்ைிற்குச்
பசாந்தமானது.
ஆசிாி ர் இறவ அறனத்தின் மூலம் தனது ெறைப்ொற்ைறல பவைிப்ெடுத்து ிைார்.
அவைது பச லின் மூலம் அவர் ைது ெறைப்ொற்ைறல அவள் பவைிப்ெடுத்தலாம்.
ெறைக்கும் திைன் என்ைால் என்ன?
சூழ்நிறல ள் வழங்கும் ஊக் த்தினால் பவைி ிைப்ெடும் ஒரு விஷ த்தின் உ ர்ந்த சாத்தி ங் ள்
பச ல்ொட்டிற்கு வருவயத ெறைக்கும் திைனாகும்.
ஒரு நிறல அதில் பதாைர்புள்ை அறனத்து உ ர் நிறல ைின் ெறைப்ொற்ைறலயும் ப ாண்டுள்ைது.
இது ஒரு ொிமாணம் ப ாண்ை யமல்யநாக் ி இ க் ம் அல்ல.
ஒவ்பவாரு ெடி ிலும் ஒவ்பவாரு நி ழ்வும் ெல ொிமாணப் ெறைப்ொற்ைறல பவைிப்ெடுத்து ிைது.
வனத்றத ஈர்ப்ெறதயும், எதிர்ொர்க் ாதறதயும் மட்டுயம நாம் வனிக் ியைாம்.
விக் ாம் ஓடிப்யொனது முற்ைிலும் எதிர்ொராதது.
லிடி ாறவக் ண்டுெிடிக்கும் ெணி ில் ைார்சி இைங்குவான் என்று எலிசபெத் ஒருயொதும்
எதிர்ொர்த்திருக் மாட்ைாள்.
ஒரு மாற்ைமா , பொி ெறைப்ொற்ைல் மிக் ஒரு தருணமா அது இருந்தது.
அவன் அந்த விஷ த்திற்குள் வருவது விஷ ம் முழுவறதயுயம மாற்ைி து.
லிடி ாறவக் ண்டுெிடித்தவுைன் ெறைப்ொற்ைல் அங்ய ய முடிவறைந்திருக் லாம்.
அவறை ார்டினாிைம் ஒப்ெறைத்துவிட்டு ைார்சி அ ன்ைிருக் லாம்.
இதற்கு யமலும் ஒரு முன்யனற்ைம் இருந்தது.
அவளுறை திருமணத்றத ைார்சி நைத்தி றவத்தான்.
ெறைப்ொற்ைல் அங்கும் முடிவறை வில்றல.
அவனுறை
ைன் றை அவன் அறைத்தான்.
அத்துைன் அது முடிவறை வில்றல.
அவனுக்கு யவறலயும் பெற்றுத் தந்தான்.
இது பதாைந்தது.
அவன் ெிங் ிலிற லாங்ெர்னுக்கு அறழத்து வந்தான்.
அவன் தன்னுறை தவற்ைிறன ஒப்புக் ப ாண்டு, யேனுறை திருமணத்றத சாத்தி மாக் ினான்.
எலிசபெத்றதத் திருமணம் பசய்துப ாள்ை மீண்டும் அவன் அங்கு வந்தான்.
இது ெல ொிமாணங் றைக் ப ாண்ை ெறைப்ொற்ைலாகும்.
யவறு ஒரு சில விஷ ங் றை மட்டுயம என்னால் ொர்க் முடி ிைது.
யலடி ாதாின் லாங்ெர்னுக்கு விே ம் பசய்வதற்கு ஊக் ம் அைிக் ப்ெட்ைாள்.
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முழுப் பொறுப்றெயும் யமற்ப ாள்ை திரு பென்னட் சக்தி அைிக் ப்ெட்ைார்.
ைார்சி லிடி ாவால் பவைிப்ெடுத்தப்ெட்ைாள்.
லிடி ாவிைமிருந்து ிறைத்த ைார்சிற ப் ெற்ைி பசய்திற யேன் கூைாமல் தவிர்த்தறத நாம்
ாண் ியைாம்.
ைார்சிற ப் ெற்ைி யேனிைம் கூைி ெிங் ிலி அவறனக் ாட்டிக் ப ாடுக் மாட்ைான்.
ாரலினுறை மாற்ைம் குைிப்ெிைத்தக் து.
ெழிவாங்கும் உணர்வுைன் ாலின்ஸ் இரண்டு முறை பச ல்ெட்ைான்.
பெம்ெர்லிக்கு விே ம் பசய்ததன் மூலம் யலடி ாதாினும் மாைினாள்.
"Oh! But their removing from the chaise into an hackney coach is such a presumption! And, besides, no
traces of them were to be found on the Barnet road."
ஓ! குதிறர வண்டி ிலிருந்து வாைற வண்டிக்கு அவர் ள் மாைி து பவறும் ஒரு ஊ ம் தான்!
யமலும் அவர் ள் ொர்பனட் சாறல ில் இருந்ததற்கான எந்த அறை ாைங்களும் இல்றல."
31. "Their removing from the chaise is such a presumption.”
One who evades the society has infinite scope unless the finite he evades is that Infinite’s frontal
appearance.
The finite in a certain poise has the power to reveal the Infinite.
The other side of that poise is that poise acquiring infinite dimension.
In ‘Catch Me If You Can’ they found the culprit evading very successfully.
When imprisoned he was found more knowledgeable in tracing false cheques than the expert.
He can act infinitely on either side.
Human choices can change the sides.
Mind of Light offers that knowledge permanently.
As and when one comes to Mother closely, the attack is more powerful.
The most powerful attack is the most powerful opportunity.
Human life progresses horizontally.
Yoga is a vertical growth.
Changing from one to the other is shifting from involution to evolution.
The definition of Divine is the Spirit emerging in Nature.
Nature is the terrain of creation.
It is being passing through Time and Space.
In that sense each stage is the nature of the previous stage.
Consciousness, nature, object, power overlap.
Problem is human.
Solving the problem is human exercising his choice positively.
Absence of problem is consciousness.
Converting problems into opportunities is changing involution into evolution.
A devotee can face evil and escape.
He can transform evil personally.
To change evil universally the devotee must be a universal personality.
One who repeats endlessly is one to whom that theme is of endless interest.
As what he has said is not there in his Mind he repeats.
One speaks to have the experience of speech.
Experience lives as long as it is of interest.
Interest is the experience of freshness and its energy in an event.
Experience, enlightenment, education, interest, expansiveness are closely allied themes worth
distinguishing as sensation.
Tracing people is easier today than in Lydia’s time.
Of course, is it possible a time will come where no man can be lost as in Lydia’s sense.
What was elopement in Lydia is romance today.
Society that was an organised but unformed force of darkness till 1900, has become today an ocean of
energy desiring to organise itself as an effective tool to compel itself to act as a source of benevolence to the
individual.
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The infinite energy of the social existence is gradually becoming an infinite power of social progress.
The almost white Silence visible to subtle vision pervades humanity so that its finite looking powers may
turn into infinitely creative power of social magnificence.
There is a transformation at each level.
There is a reversal at each point.
The part endeavours to become the whole at many points.
The breath of the Lord is there everywhere.
Lydia is the ‘avatar’.
Wickham is a ‘vibhuti’.
The Mental Society that disintegrates, regathers itself as Supramental humanity.
India’s sacrifice is humanity’s readiness for progress.
It looks strange, sounds wild that Truth and Prosperity are to be sacrificed so that they may be repossessed
as higher Truth and abundant Prosperity.
Still it is true and necessary.
To know the process of this loss that leads to that gain is the Process of Creation.
He who does not see this process in the smallest of acts is not going to discover it in greater acts.
The physical Mind has faith in material power.
The thinking Mind has faith in the subtle power.
Power, even spiritual power, has the capacity to build up the ego to its near infinite stature.
Only the psychic can exercise that restraining power over ego.
Lydia and Wickham are the emerging ‘psychic’ souls.
Opportunities and problems are positive and negative outer experiences.
Triumph and worry are corresponding inner experiences.
The soul can move from experience to existence.
Moving away from individual experience or existence it can reach the universal experience or existence.
Beyond there are corresponding statuses in transcendence.
Man is anxious to stop and experience. It is human enjoyment.
Human life is the eternity of enjoyable experience of human ignorance.
A great truth is ignorance is as enjoyable as knowledge.
Brahman seeking experience in becoming is creation.
Man seeking cessation of experience is moksha.
Darcy ‘realising’ Wickham as his better part or at least other part is a widening of the scope of knowledge.
Realisation is moving to another state for its experience.
The same experience in one’s own place is evolutionary growth.
Spirit is infinite.
To realise the infinity of the Infinite is spirituality.
Even infinity, eternity, unity, secrecy cannot be attributed to Brahman.
To know that is to know Brahman.
That too can be realized.
It can be realized where we are. It is the marvel.
One can be Brahman where one is and allow becoming to his being.
Becoming of the Being is creation or involution.
Human life takes us through several stages for the purpose of outgrowing it.
Whether knowledge is ultimate or consciousness or Being is only of interest to the Mind in ignorance.
Success of a work releases the energy of success.
Energy of success is expansive towards intensity or exhaustion.
Expanding towards intensity, Being seeks integration with Non-Being.
Sachchidananda is the ultimate Mental conception.
The ultimate Supramental experience is the Superconscient that absorbs all the consciousness.
HE says it is the supreme victory.
The superconscient is in three statuses, the absolute of being, the luminous consciousness and the Supreme
Ishwara of force of being and force of consciousness.
“அவர் ள் வண்டி மாைி து ஒரு ஊ ம்தான்.”
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சமுதா த்றதத் தவிர்ப்ெவருக்கு, அவர் தவிர்க்கும் அைவுக்குட்ெட்ைது, அந்த அைவற்ைதன் முன்
யதாற்ைமா இல்லாத ெட்சத்தில் அைவற்ை வாய்ப்புள்ைது.
ஒரு குைிப்ெிட்ை நிறல ில் அைவுக்குட்ெட்ைது அனந்தத்றத பவைிப்ெடுத்தும் சக்திற க்
ப ாண்ைது.
அந்த நிறல ின் மறு ெக் ம், அைவற்ை ொிமாணத்றதப் பெறும் நிறல.
‘முடிந்தால் என்றனக் ண்டுெிடி’ என்ெதில் குற்ைவாைி பவற்ைி ரமா த் தப்ெிப்ெறத அவர் ள்
ண்ைனர்.
சிறை ிலறைக் ப்ெட்ை பொழுது, பொய் ான ாயசாறல றைக் ண்டுெிடிப்ெதில் அவன்
நிபுணர் றைவிை யமலும் அைிவுறை வனா இருப்ெது பதாி வந்தது.
இரு ெக் த்திலும் அவனால் எல்றல ற்று பச ல்ெை முடியும்.
மனித யதர்ந்பதடுப்பு ள் ெக் ங் றை மாற்ை முடியும்.
ஒைி ெறைத்த மனம் அந்த அைிறவ நிரந்தரமா வழங்கு ிைது.
அன்றன ிைம் ஒருவர் பநருங் ி வரும்பொழுது, தாக்குதல் யமலும் சக்திவாய்ந்ததா இருக்கும்.
மி வும் சக்திவாய்ந்த தாக்குதல் மி வும் சக்திவாய்ந்த வாய்ப்ொகும்.
மனித வாழ்வு ஒயர நிறல ில் முன்யனறு ிைது.
ய ா ம் ஆழமா வைரு ிைது.
ஒன்ைிலிருந்து மற்பைான்ைிற்கு மாறுவது சிருஷ்டி ிலிருந்து ொிணாமத்திற்கு மாறுவதாகும்.
பதய்வீ ம் என்ெது ஆன்மா இ ற்ற ில் பவைிப்ெடுவதாகும்.
இ ற்ற ெறைப்ெின் இைம் ஆகும்.
இது ஆன்மா, ாலம் மற்றும் இைத்தின் வழி ா ச் பசல்வதாகும்.
இந்த விதத்தில் ஒவ்பவாரு ட்ைமும் முந்றத
ட்ைத்தின் தன்றமற க் ப ாண்ைது.
ேீவி ம், சுொவம், பொருள், சக்தி ஆ ி றவ ஒன்றுைன் ஒன்று இனணந்துள்ைன.
ெிரச்சிறன மனிதனுக்குாி து.
ெிரச்சிறனற த் தீர்ப்ெது மனிதன் தன்னுறை விருப்ெத்றத யநர்மறை ா உெய ா ிப்ெதாகும்.
ெிரச்சிறன இல்லாமல் இருப்ெது தன்னுணர்யவாடு இருப்ெது ஆகும்.
ெிரச்சிறன றை வாய்ப்பு ைா மாற்றுவது சிருஷ்டிற ொிணாமமா மாற்றுவதாகும்.
ஒரு அன்ெர் தீறமற எதிர்ப ாண்டு தப்ெித்துக் ப ாள்ைலாம்.
அவர் தனிப்ெட்ை முறை ில் தீறமற த் திருவுருமாற்ைலாம்.
தீறமற உல ைாவி அைவில் மாற்றுவதற்கு அன்ெர் உல ைாவி ஆளுறமற க் ப ாண்டிருக்
யவண்டும்.
முடிவில்லாமல் மீண்டும் மீண்டும் பச ல்ெடும் ஒருவர் அந்த விஷ த்றத முடிவற்ை ஆர்வமா க்
ப ாண்டிருப்ொர்.
அவர் கூைி து அவர் மனதில் இல்லாததால் அவர் மீண்டும் மீண்டும் கூறு ிைார்.
யெச்சின் அனுெவம் யவண்டும் என்ெதற் ா ஒருவர் யெசு ிைார்.
அனுெவம், ஆர்வம் மிக் ஒன்ைா இருக்கும்வறர நீடிக்கும்.
ஆர்வம் ஒரு நி ழ்வில் புதுறம ின் அனுெவம் மற்றும் அதன் ஆற்ைல் ஆகும்.
அனுெவம், அைிறவப் பெறுவது, ல்வி, ஆர்வம், விாிவறைதல் ஆ ி றவ உணர்வா
யவறுெடுத்தப்ெடுவதற்கு தகுதியுறை பநருங் ி பதாைர்புள்ை ருப் பொருட் ைாகும்.
லிடி ா இருந்த ாலத்றதவிை இப்பொழுது மனிதர் றைத் யதடிக் ண்டுெிடிப்ெது சுலெமாகும்.
லிடி ாறவப்யொல், எந்த மனிதறனயும் இழக் முடி ாத ஒரு ாலம் வருமா?
லிடி ா ஓடிப்யொனது இப்பொழுது ாதல் ஆகும்.
1900 வறர முறைப்ெடுத்தப்ெட்டு, ஆனால் உருவா ாத இருண்ை சக்தி ா இருந்த சமூ ம்,
இப்பொழுது ஒரு சக்திக் ைலா மாைி, தனிமனிதனின் நன்றமக்கு ஆதாரமா ச் பச ல்ெை
தன்றனய
ட்ைா ப்ெடுத்திக் ப ாண்டு, ஒரு சிைந்த ருவி ா தன்றன ஒழுங் றமத்துக் ப ாள்ை
விரும்பு ிைது.
சமூ வாழ்வின் எல்றல ற்ை ஆற்ைல் சமூ முன்யனற்ைத்தின் அைவற்ை சக்தி ா ெடிப்ெடி ா
மாைி வரு ிைது.
வறர றைக்கு உட்ெட்ைதா யதான்றும் சக்தி ள், சமூ யமன்றம ின் அைவற்ை ெறைக்கும்
சக்தி ா மாறும் வற ில், சூட்சுமப் ொர்றவக்குக் ாட்சி ைிக்கும் தூ பமௌனம், மனித
குலத்தில் ெரவு ிைது.
ஒவ்பவாரு நிறல ிலும் ஒரு திருவுருமாற்ைம் உள்ைது.
ஒவ்பவாரு ட்ைத்திலும் ஒரு தறல ீழ் மாற்ைம் உள்ைது.
ெல ட்ைங் ைில் ெகுதி முழுறம ா மாை மு ல் ிைது.
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இறைவனின் மூச்சுக் ாற்று எங்கும் உள்ைது.
லிடி ா அவதாரமாவாள்.
விக் ாம் ஒரு விபூதி.
சிதறும் மனாீதி ான சமூ ம் சத்தி ேீவி மனித குலமா த் தன்றனய மீண்டும் திரட்டிக்
ப ாள் ிைது.
இந்தி ாவின் தி ா ம் மனித குலத்தின் முன்யனற்ைத்திற் ான த ார் நிறல ாகும்.
அவற்றை உ ர்ந்த உண்றம ா வும், சுபீட்சமா வும் மீண்டும் பெற்றுக்ப ாள்ை யவண்டும்
என்ெதற் ா உண்றமயும் சுபீட்சமும் தி ா ம் பசய் ப்ெை யவண்டும் என்ெது வியனாதமா வும்,
ட்டுப்ொைற்றும் யதான்று ிைது.
ஆனால் அது உண்றம, மற்றும் அவசி மானது.
அந்த நன்றமக்கு வழிவகுக்கும் இந்த இழப்ெின் பச ல்முறைற த் பதாிந்துப ாள்வது ெறைப்ெின்
பச ல்முறை ாகும்.
மி ச் சிைி பச ல் ைில் இந்த பச ல்முறைற ப் ொர்க் ாதவர் ள், பொி பச ல் ைில் இறதக்
ண்டுெிடிக் ப் யொவதில்றல.
ேை மனதிற்குப் பொருள்ாீதி ான சக்தி ின் மீது நம்ெிக்ற உள்ைது.
சிந்திக்கும் மனதிற்கு சூட்சும சக்தி ின் மீது நம்ெிக்ற உள்ைது.
சக்தி, ஆன்மீ சக்திகூை அ ந்றதற அதன் ஏைத்தாழ அைவற்ை நிறலக்கு வைர்க்கும் திைன்
ப ாண்ைது.
றசத்தி த்தால் மட்டுயம அந்தக் ட்டுப்ெடுத்தும் சக்திற அ ந்றத ின் மீது பசலுத்த முடியும்.
லிடி ாவும், விக் ாமும் வைரும் றசத்தி ஆன்மாக் ள் ஆவர்.
வாய்ப்பு ளும், ெிரச்சிறன ளும் யநர்மறை ான மற்றும் எதிர்மறை ான அனுெவங் ைாகும்.
பவற்ைிப் பெருமிதமும், வறலயும் அவற்ைிற்கு இறண ான அ அனுெவங் ைாகும்.
ஆன்மாவால் அனுெவத்திலிருந்து வாழ்விற்கு ந ர முடியும்.
தனிப்ெட்ை அனுெவம் அல்லது வாழ்விலிருந்து ந ர்ந்து இது உல ைாவி அனுெவம் அல்லது
வாழ்றவ அறை முடியும்.
இதறனத் தாண்டி ெிரம்மத்தில் இதற்கு இறண ான நிறல ள் உள்ைன.
மனிதன் நிறுத்தவும், அனுெவிக் வும் ஆர்வமா இருக் ிைான். இது மனிதனின் சந்யதாஷமாகும்.
மனித வாழ்வு மனித அைி ாறம ின் சுவாரசி மான அனுெவத்தின் நிரந்தரத்தன்றம ாகும்.
அைிறவப்யொல் அைி ாறமற யும் ம ிழ்வுைன் அனுெவிக் லாம் என்ெது ஒரு பொி
உண்றம ாகும்.
'அசத்’தில் ெிரம்மன் அனுெவத்றத நாடுவது ெறைப்ொகும்.
மனிதன் அனுெவத்றத நிறுத்த விரும்புவது யமாக்ஷமாகும்.
விக் ாம் ைார்சிற தனது சிைந்த ெகுதி ா யவா அல்லது மற்ை ெகுதி ா யவா உணர்வது அைிவின்
வீச்றச விாிவுெடுத்துவதாகும்.
உணர்தல், அதன் அனுெவத்திற் ா மற்பைாரு நிறலக்கு ந ருவதாகும்.
ஒருவரது இைத்தியலய ஏற்ெடும் அந்த அனுெவம் ொிணாம வைர்ச்சி ாகும்.
ஆன்மா அனந்தமானது.
எல்றல ற்ைதன் அனந்தத்றத உணருவது ஆன்மீ மாகும்.
அனந்தம், நித்தி த்துவம், ஒருறமப்ொடு, இர சி ம் ஆ ி றவ றைக்கூை ெிரம்மத்தின் மீது சுமத்த
முடி ாது.
அறத அைிவது ெிரம்மத்றத அைிவதாகும்.
அறதயும்கூை உணர முடியும்.
நாம் இருக்கும் இைத்தியலய அறத உணர முடியும். இதுயவ அற்புதம் ஆகும்.
ஒருவர் இருக்கும் இைத்தியலய அவரால் ெிரம்மமா இருக் முடியும், அவரது ேீவனுக்கு அசத்றத
அனுமதிக் முடியும்.
ேீவன் அசத்தா மாறுவயத ெறைப்பு அல்லது சிருஷ்டி ாகும்.
மனித வாழ்வு தன்றனய விஞ்சுவதற் ா நம்றமப் ெல்யவறு ட்ைங் ைின் வழி ா எடுத்துச்
பசல் ிைது.
அைியவ முடிவானதா அல்லது ேீவி ம் அல்லது சத் முடிவானதா என்ெது அைி ாறம ில் இருக்கும்
மனதிற்கு மட்டுயம ஆர்வமா இருக்கும்.
ஒரு யவறல ில் பவற்ைி, பவற்ைி ின் ஆற்ைறல விடுவிக் ிைது.
பவற்ைி ின் ஆற்ைல் தீவிரம் அல்லது முழுறம ான ெ ன்ொட்றை யநாக் ி விாிவறை ிைது.
தீவிரத்றத யநாக் ி விாிவறையும்யொது சத் அசத்துைன் ஒருங் ிறணப்றெ நாடு ிைது.
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சச்சிதானந்தம் இறுதி ான மனதின் ருத்தாகும்.
இறுதி ான சத்தி ேீவி அனுெவம் அறனத்து ேீவி த்றதயும் ிர ித்துக்ப ாள்ளும்
ெிரம்மயம ாகும்.
இது மி உ ர்ந்த பவற்ைி என்று ெ வான் கூறு ிைார்.
ெிரம்மம் மூன்று நிறல ைில் உள்ைது. அனவ ேீவனின் முழுறம, ஒைிபொருந்தி ேீவி ம், ேீவன்
மற்றும் ேீவி த்தின் சக்தி ின் உ ர்ந்த ஈஸ்வரன் ஆகியனவகள் ஆகும்.
Pressures are opportunities
We repeat problems are opportunities as a phrase or a slogan. The dynamics of energy here are not fully
understood. It is so simple that one placed at the bottom of the scale and comfortably cannot have
problems or pressures simply because he is not in a context of high energy. A simple labourer earns his
pittance and spends it.
Before Bingley came, Longbourn had neither opportunities nor problems. Consider the elopement, Lydia
takes Wickham and works on it. Elopement is a social problem which means it creates an intense negative
energy.
Left to itself, it has the power to destroy the existing social fabric.
Charlotte did not have even that negative opportunity which later came to her as Longbourn rejected
Collins.
Bingley, Darcy, Wickham Collins represent that energy.
It is a pompous desire to be good, a scandalous capacity to fabricate a source of less respectable Money that
attracts and an intense pride, conceit, arrogance that is negatively attracted. The Revolution created an
atmosphere, precipitated these social events, life worked out the process of negative intensity of crisis into
positive intensity of opportunity and luck.
Pressure is not met by one who is placed low in life.
Resigning a Rs.2000 job creates an opportunity. In the national context of industrialization, banks offer
loans. Handmade Paper was one idea. A project of 15 lakhs was seen to have support up to 75%, 90%. Seed
capital too arose from heaven. An effort to raise one lakh was refused by the entrepreneur. Opportunity
became a crisis and by aspiration it was reversed. A resourceful one has the genius to create a criminal
opportunity, attract arrest warrant, reverse it by calling into an unheard of opportunity.
Fifteen years ago, an ‘opportunity’ of 150 creditors was created. Now it is there as pressure opening
opportunities here as well as outside in Frankfurt.
A complete vision, a comprehensive appreciation, a minute precise handling of the psychological process
and directing the energy of calling to transformation can present it to us without even a factory.
Let us see the present pressures, evaluate it fully -- evaluation is a mental process of transformation of
vital energy into mental understanding, and saturate that process by calling. Bank or no bank, company or
no company, programme or no programme, opportunity in terms of wealth will present.
A higher opportunity is that of consciousness and being. He has seen the significance of calling.
‘Torture’ passes into opportunity.
Calling converts it into offers of loans. Shah can give all the 30 crores. All the present offers will
simultaneously turn into actualities. He can’t see now anything beyond relief.
Intense depression is an infinite opportunity.
Faith that calls achieves.
Mere calling can bring all that is there in the atmosphere.
Kashmir is such an opportunity for the world government.
Foreign invasion of India created that evolutionary opportunity to the world. Its study will be the
psychological history of the world.
Possession of superstition at any level can level off life as comfort.
Comfort is possession by ignorance organised as superstition.
One’s comfort is passed on to others as loss, catastrophe, calamity by psychological relationship.
Study of such a relationship, his suggestions, activities, irresponsibilities fully reveals this inverse process.
It may be called benevolent malignity of an instrument of progress.
Calling converts. Understanding does it in a flash.
Trikaladrishti – Supramental Time vision – acts miraculously. It is instantaneous miraculousness.
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For calling to reach this depth, the ‘offering’ of the ‘devotee’ must be stolen. 1 ½ crores in HMP was an
offering he was unwilling to give.
Pressure is the intensity of low consciousness.
Problem is the form that intensity takes.
Darcy saw that form inside him as various forms of selfishness.
The intensity Steve felt was that created by his being abandoned.
Positive intensity is aspiration.
Negative intensity is ambition.
Impatience tries to skip all the intervening steps.
Patience is the understanding of the process in Time.
Such an understanding abridges time.
Patience is the capacity to wait. Capacity to wait is an understanding of Time.
Understanding is mental aspiration in substance.
One who fully understands a problem solves it in that measure.
Understanding can be in consciousness or substance or both or in both integrated.
Complete understanding in one plane is completion of the act in the higher plane.
Consummation is understanding fulfilling itself in action.
Patience, equality, infinity, Spirit, Absolute is the sequential grade. Move along the line, come to the end
even a little, for a split second.
Of all the organisation of ignorance, Superstition is the strongest.
It is strong as Man lends his soul’s consent to it.
The world has the best example in its creamy layer.
That superstition when it comes to possess a Man, it completes itself.
Man loves being possessed and takes it as psychological comfort, a prized possession.
It is a true inheritance.
Travelling through the Spiritual ranges of Mind first it is the possession of intellectual eminence. Next it is
Silence, It is followed by drishti, and intuition.
In the gods it is knowledge.
Gods, being typal, are self-satisfied.
Man possessed by superstition, sensing it as comfort is a god in the world.
Mother said not to seek comfort.
Sri Aurobindo calls industrialization monstrous ministering itself to human comfort.
Psychological comfort comes from social status.
One seeking psychological comfort at another’s expense is not an illustrious member of the society.
Man eats flesh for his food. It is an animal act. One who enjoys it is morally culpable.
Physical stinginess seeking social upliftment seeks that.
In the most delicate sense, it is a heinous crime.
Giving up spiritual knowledge and later giving up even the sacred sense of the ritual one expects he and all
his tribe must be fed by others and believes it to be good for others.
It falls back on him and not on others.
The caste system in India and class in Europe are the sources of these attitudes.
Modern movements of Freedom retain in their core these attitudes of social stratification.
Yoga seeks freedom at all levels.
USA secured physical freedom. It led to Self-respect. Now Self-respect becomes superstition.
At bottom, the inherited social respect is there.
Democracy ends with election.
In the execution, autocracy remains.
Nature attempted the most complex, rich culture out of the various nationalities of India.
In the quest for it, she gave up freedom, prosperity, Truth, honour, honesty, magnanimity, etc.
To know how this serves that end is the greatest possible study of social progress.
It can be studied around us, in us.
Inner study is real study.
Its best version is accomplishment.
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Accomplishment in manners, Behaviour, Character, Personality, Individuality is a study of higher human
psychology. As remnants are already there here and there, one can get the right clue before beginning.
Academy will benefit by this knowledge.
அழுத்தங் ள் வாய்ப்பு ைாகும்.
ெிரச்சிறன ள் வாய்ப்பு ள் ஆகும் என நாம் அறத ஒரு பசாற்பைாைரா யவா அல்லது ஒரு
முழக் மா யவா அடிக் டி கூைி வரு ியைாம். இங்கு ஆற்ைலின் இ க் ம் முழுறம ா ப்
புாிந்துப ாள்ைப்ெைவில்றல. அைவுய ாலின் அடிப்ெகுதி ில் பசௌ ாி மா இருத்தப்ெடும்
ஒருவருக்குப் ெிரச்சிறன யைா அல்லது அழுத்தங் யைா இருக் ாது, ஏபனனில் அவர் உ ர்ந்த
ஆற்ைலின் சூழலில் இல்றல. எைிறம ான பதாழிலாைி அற்ெத் பதாற ற ச் சம்ொதித்து அறதச்
பசலவு பசய் ிைான்.
ெிங் ிலி வருவதற்கு முன், லாங்ெர்னுக்கு வாய்ப்பு யைா அல்லது ெிரச்சிறன யைா
இருக் வில்றல. ஓடிப்யொவறத எடுத்துக் ப ாண்ைால், லிடி ா விக் ாறம மனதில் ப ாண்டு
அதற் ா பச ல்ெடு ிைாள். ஓடிப்யொவது ஒரு சமூ ப் ெிரச்சிறன ாகும், அதாவது அது தீவிரமான
எதிர்மறை சக்திற உருவாக்கு ிைது.
அதன் யொக் ில் விட்ைால் அது தற்பொழுது இருக்கும் சமூ அறமப்றெ அழிக்கும் சக்தி அதற்கு
உண்டு.
சார்பலட்டிற்கு அந்த எதிர்மறை வாய்ப்புகூை ிறைக் வில்றல, ெின்னர் அது லாங்ெர்ன்
குடும்ெத்தினர் நிரா ாித்த ாலின்ஸா அவைிைம் வந்தது.
ெிங் ிலி, ைார்சி, விக் ாம், மற்றும் ாலின்ஸ் அந்த ஆற்ைறலக் குைிக் ின்ைனர்.
நல்லவனா இருக் விரும்புவதும், தீவிரமான பெருமிதம், ஏமாற்று, ஆணவம் ஆ ி வற்றை
எதிர்மறை ா ஈர்க்கும் தவைான வழி ில் வரும் ெணத்றத உருவாக்குவதற் ான ஒரு தீ திைறனப்
பெறுவதும் ஒரு ஆைம்ெரமான ஆறச ஆகும்.
புரட்சி ஒரு சூழறல உருவாக் ி, அந்தச் சமூ நி ழ்வு றை நிறையவற்ைி து. பநருக் டி ின்
எதிர்மறை ான தீவிரத்றத, வாய்ப்பு மற்றும் அதிர்ஷ்ைத்தின் யநர்மறை ான தீவிரமா வாழ்வு
மாற்ைி து.
வாழ்க்ற ில் ீழ் நிறல ில் இருப்ெவர் அழுத்தத்றத எதிர்ப ாள்வதில்றல.
மாதம் இரண்ைா ிரம் ரூொய் சம்ெைம் பெறும் யவறலற இராேினாமா பசய்வது வாய்ப்ெிறன
உருவாக்கு ிைது. நாட்டின் பதாழில்ம மாக் லின் சூழலில் வங் ி ள் ைன் றை வழங்கு ின்ைன.
ற ால் பசய் ப்ெடும் ா ித உற்ெத்தி ஒரு திட்ைமா இருந்தது. ெதிறனந்து இலட்ச ரூொய்
திட்ைத்திற்கு 75%, 90% வறர ஆதரவு இருந்தது. பதாழிறல ஆரம்ெிக் மூலதனமும்
பசார்க் த்திலிருந்து எழுந்தது. ஒரு இலட்ச ரூொய் மூலதனம் திரட்டும் மு ற்சி ஒரு பதாழில்
முறனவரால் மறுக் ப்ெட்ைது. வாய்ப்பு ஒரு பநருக் டி ா மாைி அது ஆர்வத்தினால்
மாற்ைப்ெட்ைது. குற்ைமிறழக்கும் வாய்ப்ெிறன உருவாக்குவதற்கும், ற து ஆறணற
ஈர்ப்ெதற்கும், ய ள்விப்ெட்டிராத வாய்ப்ொ அறத மாற்றுவதற்கும் ஒரு சாதுர் மான நெருக்கு
யமதறம உள்ைது.
ெதிறனந்து வருைங் ளுக்கு முன்பு, 150 வைங்குனர் ‘வாய்ப்பு’ உருவானது. இப்பொழுது இது
இங்கும், ெிராங்க்ெர்ட்டிலும் வாய்ப்பு றை உருவாக்கும் அழுத்தங் ைா உள்ைன.
ஒரு முழுறம ான ொர்றவ, ஒரு விாிவான புாிதல், உைவி ல்ாீதி ான பச ல்முறை ின் மி ச் சிைி
துல்லி மான ற ாைல், அறழப்ெின் சக்திற திருவுருமாற்ைத்றத யநாக் ிச் பசலுத்துவது
ஆ ி றவ ஒரு பதாழிற்சாறலகூை இல்லாத நிறல ில் அறத நமக்கு வழங் முடியும்.
தற்பொழுதுள்ை அழுத்தங் றைப் ொர்த்து, அவற்றை முழுறம ா மதிப்ெிை யவண்டும்மதிப்ெிடுவது என்ெது உணர்வின் ஆற்ைறல மனதின் புாிதலா மாற்ைி அறழப்ெின் மூலம்
பசைிவறை ச் பசய்யும் மனதின் பச ல்முறை ாகும்.
வங் ி ள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்ைாலும், நிறுவனம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்ைாலும், திட்ைம்
இருந்தாலும் இல்லாவிட்ைாலும் பசல்வத்தின் அடிப்ெறை ில் வாய்ப்பு எழும்.
ஒரு உ ர்ந்த வாய்ப்பு ேீவி ம் மற்றும் ேீவனுறை து. அறழப்ெின் முக் ி த்துவத்றத அவர்
ண்டிருக் ிைார்.
‘ப ாடுறம’ வாய்ப்ொ மாறு ிைது.
அறழப்பு அறதக் ைன் ள் பெறும் வாய்ப்ொ மாற்று ிைது. முப்ெது ய ாடி றையும் ஷா-வால்
அைிக் முடியும். தற்பொழுது பெைக்கூடி அறனத்தும் ஒயர சம த்தில் நிதர்சனங் ைா மாறும்.
இப்பொழுது அவரால் நிவாரணத்றத மட்டுயம ொர்க் முடியும்.
தீவிரமான மனச்யசார்வு ஒரு அைவற்ை வாய்ப்ொகும்.
அறழப்றெ யமற்ப ாள்ளும் நம்ெிக்ற சாதிக் ிைது.
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அறழப்பு மட்டுயம சூழலில் உள்ை அறனத்றதயும் ப ாண்டு வரும்.
ாஷ்மீர் உல அரசாங் த்திற்கு அத்தற
ஒரு வாய்ப்ொகும்.
இந்தி ாவின் மீதான அன்னி நாட்டின் ெறைப டுப்பு உல த்திற்கு அந்த ொிணாம வாய்ப்ெிறன
உருவாக் ி து. இதன் ஆய்வு உல த்தின் உைவி ல்ாீதி ான வரலாைா இருக்கும்.
எந்த ஒரு நிறல ிலும் மூைநம்ெிக்ற ப ாண்டிருப்ெது வாழ்க்ற ற ஒரு பசௌ ாி மான
நிறல ில் தங் றவத்து விடும்.
ஆறுதல் என்ெது மூைநம்ெிக்ற ா முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை அைி ாறமனயக் ப ாண்டிருப்ெதாகும்.
ஒருவரது பசௌ ாி ம் உைவி ல்ாீதி ான உைவால் மற்ைவர் ளுக்கு இழப்பு, யெரழிவு மற்றும்
யொிைரா வழங் ப்ெடு ிைது.
இத்தற
ஒரு உைவுமுறைற ப்ெற்ைி ஆய்வு, அவரது ொிந்துறர ள், பச ல்ொடு ள்,
பொறுப்ெற்ைதன்றம ஆ ி றவ இந்த தறல ீழ் பச ல்முறைற முழுறம ா
பவைிப்ெடுத்து ிைது. இறத முன்யனற்ைத்தின் ஒரு ருவி ின் நன்றம ைிக்கும் தீறம என
அறழக் லாம்.
அறழப்பு மாற்று ிைது. புாிதல் ஒரு க்ஷண யநரத்தில் அறதச் பசய்து முடிக் ிைது.
திாி ால திருஷ்டி- சத்தி ேீவி
ாலத்தின் ாட்சி- அற்புதமா ச் பச ல்ெடு ிைது. இது
உைனடி ான அற்புதமாகும்.
அறழப்பு இந்த ஆழத்றத அறைவதற்கு, ‘அன்ெர் ைின்’ ‘ ாணிக்ற ’ திருைப்ெை யவண்டும். HMPல்
1 ½ ய ாடி அவர் அைிக் விரும்ொத ாணிக்ற ாகும்.
அழுத்தம் தாழ்ந்த ேீவி த்தின் தீவிரம் ஆகும்.
ெிரச்சிறன தீவிரம் யமற்ப ாள்ளும் வடிவம் ஆகும்.
ைார்சி அந்த வடிவத்றத தன்னுள் சு நலத்தின் ெல வடிவங் ைா க் ண்ைான்.
ஸ்டீவ் அனுெவித்த தீவிரம் அவர் ற விைப்ெட்ைதால் உருவானதாகும்.
யநர்மறை ான தீவிரம் ஆர்வமாகும்.
எதிர்மறை ான தீவிரம் யெராறச ஆகும்.
பொறுறம ின்றம குறுக் ிடும் அறனத்து ெடி றையும் தவிர்க் மு ல் ிைது.
பொறுறம ாலத்தின் பச ல்முறைற ப் ெற்ைி புாிதல் ஆகும்.
இத்தற
புாிதல் ாலத்றதச் சுருக்கு ிைது.
பொறுறம ாத்திருப்ெதற் ான திைன் ஆகும். ாத்திருப்ெதற் ான திைன் ாலத்றதப் ெற்ைி ஒரு
புாிதல் ஆகும்.
புாிதல் சாரத்தில் மனாீதி ான ஆர்வம் ஆகும்.
ஒரு ெிரச்சிறனற முழுறம ா ப் புாிந்துப ாள்ெவர் அந்த அைவில் அந்தப் ெிரச்சிறனற த்
தீர்க் ிைார்.
புாிதல் ேீவி த்தியலா அல்லது சாரத்தியலா இருக் லாம், அல்லது இரண்டிலும் அல்லது
ஒருங் ினணந்த இரண்டிலும் இருக் லாம்.
ஒரு நிறல ில் முழுறம ான புாிதல் உ ர்ந்த நிறல ில் பச லின் நிறைவாகும்.
நிறைவறைவது, புாிதல் பச லில் தன்றனத்தாயன பூர்த்தி பசய்து ப ாள்வதாகும்.
பொறுறம, சமத்துவம், அனந்தம், ஆன்மா, ெிரம்மம் என்ெது வாிறசக் ிரமமாகும். இந்த வாிறச ில்
பசன்று, சிைிதைவு, ஒரு க்ஷண யநரத்திற் ாவது இறுதி நிறலக்கு வர யவண்டும்.
அைி ாறம ின் அறனத்து ஒழுங் றமப்பு ைிலும் மூைநம்ெிக்ற யய மி வும் வலிறம ானது.
மனிதன் தன்னுறை ஆன்மாவின் சம்மதத்றத அதற்கு வழங்குவதால் அது வலிறமயுைன் உள்ைது.
உல ம் அதன் யமல்தட்டு மக் ைிைம் மி ச் சிைந்த உதாரணத்றதக் ப ாண்டுள்ைது.
அந்த மூைநம்ெிக்ற ஒருவறர ஆட்ப ாள்ளும்பொழுது தன்றனய பூர்த்தி பசய்துப ாள் ிைது.
மனிதன் தான் ஆட்ப ாள்ைப்ெடுவறத விரும்பு ிைான், இறத மயனாாீதி ான சு மா வும்,
மதிப்புவாய்ந்த உறைறம ா வும் எடுத்துக்ப ாள் ிைான்.
இது உண்றம ான உாிறம ாகும்.
மனதின் ஆன்மீ எல்றல ைின் வழி ா ப் ெ ணம் பசய்யும்பொழுது, முதலில் அது அைிவார்ந்த
உ ர்விறனக் ப ாண்டிருப்ெதாகும்.
அடுத்தது அது பமௌனமாகும். இதறனப் ெின் பதாைருவது திருஷ்டி மற்றும் யநரடிஞானம்.
ைவுள் ைிைம் இது அைிவாகும்.
ைவுள் ள் ஒயர மாதிாி ா இருப்ெதால் சு திருப்தி அறை ின்ைனர்.
மூைநம்ெிக்ற ால் ஆட்ப ாள்ைப்ெட்ை மனிதன், அறத சு ம் என்று உணரும்யொது உல த்தில்
ைவுள் ஆவான்.
பசௌ ாி த்றத நாைக் கூைாது என்று அன்றன கூறு ிைார்.
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பதாழில்ம மாதல் மனித பசௌ ாி த்தில் தன்றன ஈடுெடுத்திக் ப ாண்டு தீங்கு விறைவிப்ெதா
ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறு ிைார்.
மயனாாீதி ான பசௌ ாி ம் சமூ அந்தஸ்திலிருந்து எழு ிைது.
மற்பைாருவாின் ஷ்ைத்தில் மயனாாீதி ான வசதிற நாடும் ஒருவன், சமூ த்தின் சிைப்ொன ஒரு
அங் த்தினர் அல்ல.
மனிதன் தனது உணவா மாமிசத்றத உண் ிைான். இது ஒரு விலங் ின் பச லாகும். இறத
ம ிழ்வுைன் அனுெவிப்ெவன் ஒழுக் ாீதி ா குற்ைம் இறழப்ெவனாவான்.
ேைநிறல ஞ்சத்தனம் சமூ யமம்ொட்டிறன நாடுவதில் அறத நாடு ிைது.
மி வும் நாசூக் ான ண்யணாட்ைத்தில் அது ஒரு ப ாடி குற்ைமாகும்.
ஆன்மீ அைிறவயும், ெின்னர் சைங் ின் புனித உணர்றவயும் ற விட்டு விடும் ஒருவர், தனக்கும்
தன்றனச் யசர்ந்தவர் ளுக்கும் மற்ைவர் ள் உதவ யவண்டும் என்று எதிர்ொர்க் ிைார், இது
அவர் ளுக்கும் நன்றம ெ க்கும் என்று நம்பு ிைார்.
இது அவறனய தாக்குயம தவிர மற்ைவர் றை அல்ல.
இந்தி ாவின் ோதி அறமப்பும், ஐயராப்ொவின் வகுப்பு அறமப்பும் இந்த அணுகுமுறை ைின்
ஆதாரங் ைாகும்.
சுதந்திரத்தின் நவீன இ க் ங் ள் சமூ அடுக் ின் இந்த அணுகுமுறை றை அவற்ைின் றம த்தில்
தக் றவத்துக்ப ாள் ின்ைன.
ய ா ம் எல்லா நிறல ைிலும் சுதந்திரத்றத நாடு ிைது.
அபமாிக் ா ேைநிறல சுதந்திரத்றத அறைந்தது. இது சு மாி ாறதக்கு வழி வகுத்தது.
இப்பொழுது சு மாி ாறத மூைநம்ெிக்ற ா மாறு ிைது.
ீழ் நிறல ில் பெற்றுக்ப ாள்ைப்ெட்ை சமூ மாி ாறத உள்ைது.
ேனநா ம் யதர்தலுைன் முடிவறை ிைது.
பச ல்ொட்டில் எயதச்சதி ாரயம மிஞ்சு ிைது.
இந்தி ாவின் ெல்யவறு இனத்றதச் யசர்ந்த மக் ைிைமிருந்து மி வும் சிக் லான, வைமான
லாச்சாரத்றத இ ற்ற மு ற்சித்தது.
அதற் ான யதைலில் சுதந்திரம், சுபீட்சம், உண்றம, மாி ாறத, யநர்றம, பெருந்தன்றம
யொன்ைவற்றை இந்தி ா ற விட்ைது.
இது அந்த முடிறவ எவ்வாறு நிறையவற்று ிைது என்ெறதத் பதாிந்துப ாள்வது சமூ
முன்யனற்ைத்தின் சாத்தி மா க்கூடி மி ப் பொி ஆய்வாகும்.
இது நம்றமச் சுற்ைியும் நம்முள்ளும் ஆய்வு பசய் லாம்.
அ ஆய்யவ உண்றம ான ஆய்வாகும்.
அதன் சிைந்த ெதிப்பு சாதறன ாகும்.
ெழக் வழக் ம், நைத்றத, குணம், ஆளுறம, தனித்துவம் ஆ ி ற்ைில் சாதறன உ ர்ந்த மனித
உைவி லின் ஒரு ஆய்வாகும். மீதங் ள் ஏற் னயவ அங்கும் இங்கும் இருப்ெதால், பதாைங்குவதற்கு
முன்யெ ஒருவருக்கு சாி ான துப்பு ிறைக்கும்.
இந்த அைிவினால் அ ாபைமி ெ னறையும்.
Sincerity
Opening, receptivity, and Sincerity have never failed.
What Man knows, he knows after a fashion, as an impression.
Language develops these concepts by a sense of impression but allows its members to use it precisely.
The wonder of the social man is what he uses precisely he does not know precisely.
Precision in knowledge is given to the scholar or thinker or better still scholar-thinker.
Precision in thinking is the base of philosophical thinking.
Sri Aurobindo as a poet created concepts of thought in imagination., raised them in consciousness to
Overmental level so that the poetic language can be a tool or medium to convey truths that are yet to be
born.
That entire linguistic achievement spills over in His Prose. His service is not to English prose but the Prose.
He employs a dozen ways of wonder to execute it.
One of them is the employment of linguistic terms as shades of differing concepts all of them coalescing
into a non-verbal idea.
Self, Purusha, Individual, Being are thus creatively employed. It escapes the keenest intellect as the intellect
tries to catch the point at its precision, not knowing His words carry precise ideas that are subtly elusive
because of their wholeness that is wholesome.
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In this sense, Sincerity expresses itself in the person, Space, Time, contact, moment, movement, Mind,
Spirit, Reality, Brahman, etc.
One who is Sincere is Sincere in all these shades that are aspects.
A family is built on the sincerity of the individual members who are capable of sincerity to the family.
Mother’s Consciousness is a subtle organisation which admits into it members of Sincerity.
Fads, superstition, fashion, idiosyncrasies, diplomatic manners etc. foster insincerity.
Marriage is one victim of this insincerity.
Sincerity in its pristine purity if it starts in one expands in concentric circles through work,
organisation, society, humanity, till it reaches the ultimate goal of the Absolute.
One working in a company finds his sincerity spreads its wings in a multipronged fashion through the
organisation, product, market, etc.
Sincerity is the link of oneness through all the three worlds – individual, universal, transcendental.
Failure in work is insincerity.
Insincerity can also be described as ingratitude, but it will be partial. One who evokes a sincere response in
work through a company can see at once the company reaching the national level and crossing it to touch
international levels. Steve has done it.
ததாஸ்து, thathastu is the divine imperative that does it.
The greatest barrier to sincerity is selfishness of the person, issuing from the family and its
community. Beyond it lies the SINCERITY of human nature that can enter the play either as it is or its
opposite. That is the human choice.
Whether ததாஸ்து reveals itself in Steve or in the pages 353-357 or in Mira Organics or selling bathies at
home to the devotees in the centre, it is sincerity born in the cradle of Self-giving.
Such a vibration has its seating in all parts of the being and in the being as Individual and Eternal.
It may be too much to tell an intellectual that one rupee is one million, but that is the truth of Money.
To realise it, one has to outgrow the Money Value.
One can overcome social value, not Money value.
Money Value is the organised power of social value, a psychological force discovered as material
force and used as such.
Money becoming coin enshrined the entire power of the market in the highest known value of social
productivity.
Becoming a cheque, expressing a higher value in a lower denomination, it raised its inherent creative power
to all corners of the world.
Now it is a credit card number.
It means Money has the reach of everyone and every place where number is used, i.e. near omnipotence.
It is the computer that carries its movement now with the speed of electronics.
Sincerity emerges with perfection, integrality, purity, etc. No one can look into himself and be not ashamed
of himself.
But those who are proud of their external ideals are really subconsciously proud of inside what is to be
ashamed of. They are dangerous to themselves when the Hour arrives. They are dangerous to others till
the Hour arrives.
This is the principle of offering Rs. 1/- to accomplish a project of millions.
Offering to accomplish one’s acts is selfish and even the least little token will serve the purpose of
selfishness by readily fulfilling it. In fact, it is a direct path to the destruction of selfishness.
Service can be done without offering all one has, Money being one part of it. To offer property is
unthinkable but it is the least. One who has offered all the property will find it inconceivable even to think
of offering his selfishness.
Selfishness is the respectable definition of the other offensive term ego.
Sincerity will reveal one is all selfishness. Selfishness is so thoroughgoing that if there is a chink in it, it
ceases to exist.
Whenever this inconvenient term is brought into discussion HE parried it by saying the Supreme is entirely
selfish. He was wise NOT to condemn selfishness in anyone.
Know yourself, live for one moment sincerely and it offers you more than the moksha of Nirvikalpa
Samadhi.
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No one in an institution founded to abolish ego has failed to organise, fortify selfishness.
It is in the nature of things – the nature that organizes the opposite part simultaneously.
All those who have come to yoga consciously are contributing to subconscious destruction of ego.
It will be a great piece of knowledge to know up to what point ego persists in evolution.
Is there a universal ego, transcendental ego?
How ego originally came into being is a study.
One who tries to shed selfishness can attempt these studies.
Universal condemnation is an indication of such an effort.
No man can stand the idea of ego being dismantled anywhere.
Wealth and popularity excite jealousy.
Dismantling ego activates the entire society to be up in arms.
Should anyone be interested in observing the subconscious movement in the society, let him decide to shed
his ego.
Brindavan was egoless love. Kurukshetra was egoless fight.
Winning the wars and Indian Freedom are stages in the destruction of the collective ego.
War preserves the physical ego of the enemy. Freedom destroys the ego of the slavish mentality of the
enslaved nation.
Yoga ‘destroys’ the principle of ego in the subtle plane.
Of course, the wife destroys the husband’s ego.
Man for ages lorded over the woman and energised her. The love of a woman to instinctively abuse a Man
for nothing particular releases the genius of the woman (p. 199 Pride and Prejudice).
The ego submits to take up arms fully is a strategy of life now the woman resorts to. (Mrs. Bennet does
not mind anything). Love, romantic love is directly understood as unlimited domination of the other.
Sincerity is most sacred in the precincts of marriage.
It is that sincerity which can blossom into Romance, not the desire for a handsome face.
Any author who touches even one little vibration of these great truths will live longer than the market
expects.
I do not know the etymological origins of Sincerity. Language has a linguistic sense to reflect these truths.
Man’s sincerity to woman is one great expression of sincerity in human circumstance.
Cultured family of any ancient civilisation can have these expressions without fail. Long centuries of
culture cannot fail to distil itself into Sincerity.
உண்றம.
வாய்ப்பு, ஏற்புத்திைன் மற்றும் உண்றம ஒருயொதும் தவைி தில்றல.
மனிதன் அைிவது, ஒரு வித ொணி ில் ஒரு ெதிவா அவனுக்குத் பதாியும்.
பமாழி இந்தக் ருத்து றை, ெதிவின் ஒரு உணர்வால் உருவாக்கு ிைது, ஆனால் அதன்
உறுப்ெினர் னள அறதத் துல்லி மா ப் ெ ன்ெடுத்திக்ப ாள்ை அனுமதிக் ிைது.
சமூகத்தின் மனிதன், தனக்கு துல்லி மா த் பதாி ாத ஒன்றை துல்லி மா ப் ெ ன்ெடுத்துவயத
அவனது அற்புதமாகும்.
அைிவில் துல்லி ம் அைிவாைிக்ய ா, சிந்தறன ாைருக்ய ா அல்லது யமலும் சிைப்ொ
அைிவாைி ான சிந்தறன ாைருக்ய ா வழங் ப்ெடு ிைது.
சிந்தறன ில் துல்லி ம் உைவி ல்ாீதி ான சிந்தறனக்கு அடிப்ெறை ஆகும்.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஒரு விஞரா
ற்ெறன ில் எண்ணத்தின் ருத்து றை உருவாக் ினார்.
அவற்றை ேீவி த்தில் பதய்வயலா நினலக்கு உ ர்த்தி, இன்னமும் ெிைந்திராத உண்றமற
எடுத்துக் கூறுவதற் ா
விறத பமாழிற ஒரு ருவி ா யவா அல்லது ஒரு ஊை மா யவா
ஆக் ினார்.
பமாழி ின் அந்த முழுறம ான சாதறன ெ வானுறை உறரநறை ில் பவைிப்ெடு ிைது. அவரது
யசறவ ஆங் ில உறரநறைக்கு அல்ல, உறரநறைக்ய ாகும். அறதச் பச ல்ெடுத்த அவர் ெல
அதிச மான வழி றைப் ெ ன்ெடுத்து ிைார்.
அவற்ைில் ஒன்று, பமாழி ி ல் பசாற் றை யவறுெட்ை ருத்து ைின் ய ாணங் ைில்
ெ ன்ெடுத்துவயத ாகும், அறவ யெசப்ெைாத ருத்தா ஒருங் ிறணக் ப்ெடு ின்ைன.
சு ம், புருஷா, தனிநெர், ேீவன் ஆ ி றவ இவ்வாறு ஆக் பூர்வமா ப் ெ ன்ெடுத்தப்ெடு ின்ைன.
அறவ முழுறம ா இருக்கும். அவற்ைின் முழுறம ாரணமா , சூட்சுமமா த் தப்ெிச் பசல்லும்.
அவருறை பசாற் ள் துல்லி மான ருத்து றை தாங் ியுள்ைன என்ெறத அைி ாமல், அைிவு
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விஷ த்றத அதன் துல்லி த்றதக் ண்டுெிடிக் மு ற்சிப்ெதால், அது தீவிரமான அைிவிலிருந்து
தப்ெிக் ிைது.
இந்த அர்த்தத்தில் நெர், இைம், ாலம், பதாைர்பு, தருணம், இ க் ம், மனம், ஆன்மா, நிதர்சனம்,
ெிரம்மன் யொன்ைவற்ைில் உண்றம தன்றன பவைிப்ெடுத்து ிைது.
உண்றம ா இருக்கும் ஒருவர் அம்சங் ைா விைங்கும் இந்த எல்லா ய ாணங் ைிலும்
உண்றம ா இருப்ொர்.
குடும்ெத்திற்கு உண்றம ா இருக்கும் திைன் ெறைத்த தனிப்ெட்ை குடும்ெ அங் த்தினர் ைின்
உண்றம ின் அடிப்ெறை ில் ஒரு குடும்ெம் ட்ைறமக் ப்ெடு ிைது.
அன்றன ின் ேீவி ம் ஒரு சூட்சும அறமப்ொகும், உண்றமற க் ப ாண்ை அங் த்தினர் றை
அதனுள் யசர்த்துக் ப ாள் ிைது.
அர்த்தமற்ைறவ, மூைநம்ெிக்ற , நா ாி ம், தனிமனப்யொக்கு, சாமர்த்தி மான நைத்றத
யொன்ைறவ யநர்றம ின்றமற வைர்க் ின்ைன.
இந்த யநர்றம ின்றமக்கு ொதிப்புக்குள்ைாகும் ஒரு விஷ ம் திருமணம் ஆகும்.
உண்றம அதன் பதள்ைி த் தூய்றம ில், ஒருவாிைம் பதாைங் ினால் யவறல, அறமப்பு, சமூ ம்,
மனிதகுலம் ஆ ி வற்ைின் மூலம் முடிவான இலக் ான ெிரம்மத்றத அறையும்வறர ஒரு புள்ைிற ச்
சுற்ைியுள்ை வட்ைங் ைில் விாிவறை ிைது.
ஒரு நிறுவனத்தில் ெணிபுாியும் ஒருவர், அறமப்பு, உற்ெத்தி, சந்றத யொன்ைவற்ைின் மூலம்
தன்னுறை யநர்றம, அதன் சிைகு ள் ெலவற ப்ெட்ை ொணி ில் விாிவறைவறதக் ாண் ிைார்.
உண்றம என்ெது தனி மனிதன், உல ைாவி து, ெிரம்மத்திற்குாி து ஆ ி மூன்று யலா ங் ைின்
வழி ா ஏற்ெடும் ஒருறமப்ொட்டின் இறணப்பு ஆகும்.
யவறல ில் யதால்வி உண்றம ின்றம ஆகும்.
உண்றம ின்றமற நன்ைி மைத்தல் என்றும் விவாிக் லாம், ஆனால் இது ெகுதி ா த்தான்
இருக்கும். ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்தின் மூலம் யவறல ில் உண்றம ின் மறுபமாழி ஒன்றை
பவைிப்ெடுத்தினால், அந்த நிறுவனம் யதசீ அைவிற்கு உ ர்ந்து அறதயும் தாண்டி சர்வயதச
அைவிலும் முன்யனறுவறத அவர் ாணலாம். ஸ்டீவ் ோப்ஸ் இதறனச் பசய்துள்ைார்.
‘ததாஸ்து’ அறதச் பசய்யும் பதய்வத்தின் ட்ைறை ஆகும்.
உண்றமக்கு மி ப் பொி தறை ா இருப்ெது குடும்ெம் மற்றும் அதன் சமுதா த்திலிருந்து எழும்
அந்நொின் சு நலமாகும். இதறனத் தாண்டி மனித சுொவத்தின் உண்றம உள்ைது, அது இருக்கும்
நிறல ியலய ா அல்லது அதற்கு யநர்மாைா யவா இது பச ல்ெடும். இது மனித விருப்ெம்.
ஸ்டீவ் ோப்ஸ், மிரா ஆர் ானிக்ஸ், றம ங் ைில் அன்ெர் ைிைம் விற் ப்ெடும் ஊதுவத்தி ள் ஆ ி
எதில் ததாஸ்து பவைிப்ெட்ைாலும், அது சு அர்ப்ெணத்தின் மூலம் எழுந்த உண்றம ா இருக்கும்.
இத்தற
அதிர்வு ேீவனின் எல்லாப் ெகுதி ைிலும், ேீவனில் தனிப்ெட்ை முறை ிலும்,
நிரந்தரமா வும் குடி ப ாண்டிருக்கும்.
ஒரு ரூொய் என்ெது ஒரு மில்லி ன் என்று ஒரு அைிவாைிக்குக் கூறுவது மிற ா இருக்கும்,
ஆனால் அதுதான் ெணத்தின் உண்றம.
இதறன உணருவதற்கு ஒருவர் ெணத்தின் மதிப்ெிறன விஞ்ச யவண்டும்.
ஒருவர் சமூ மதிப்ெிறனக் ைக் முடியும், ெண மதிப்ெிறன அல்ல.
ெணத்தின் மதிப்பு சமூ மதிப்ெின் ஒழுங் றமக் ப்ெட்ை சக்தி ாகும், பொருள்ாீதி ான சக்தி ா
ண்ைைி ப்ெட்ை ஒரு உைவி ல் சக்தி ாகும், அவ்வாயை ெ ன்ெடுத்தப்ெடு ிைது.
ெணம் நாண மா மாறுவது, சமூ உற்ெத்தி ின் மி உ ர்ந்த மதிப்ெில் சந்றத ின் முழு
சக்திற யும் ப ாண்டுள்ைது.
ஒரு ாயசாறல ா மாறுவது, குறைந்த மதிப்ெில் அதி மதிப்ெிறன பவைிப்ெடுத்துவது என அதன்
உள்ைார்ந்த ெறைக்கும் சக்திற உல ின் எல்லா இைங் ைிலும் உ ர்த்தி து.
இப்பொழுது இது ஒரு ிபரடிட் ார்ட் எண்ணா உள்ைது.
அதாவது, எண் ெ ன்ெடுத்தப்ெடும் எல்யலாாிைமும், எல்லா இைங் ளுக்கும் ெணம் பசன்ைறையும்
திைன் ப ாண்ைது. ெணம் ஏைத்தாழ சர்வ வல்லறம ெறைத்தது.
இப்பொழுது மின்னணுவி லின் யவ த்துைன் ணினி இதன் இ க் த்றதக் ப ாண்டு பசல் ிைது.
பூரணத்துவம், ஒருறமப்ொடு, தூய்றம யொன்ைவற்றுைன் உண்றம பவைிப்ெடு ிைது. எவரும்
தன்றனய ொர்த்து, தன்றனப் ெற்ைி பவட் ப்ெைாமல் இருக் முடி ாது.
தங் ைது புை இலட்சி ங் றை நிறனத்துப் பெருறமப்ெடுெவர் ள், பவட் ப்ெை யவண்டி
ஒன்றைப்ெற்ைி உண்றம ில் ஆழ்மனதில் பெருறமப்ெடுவார் ள். யநரம் வரும் பொழுது அவர் ள்
தங் ளுக்ய ஆெத்தானவர் ைா இருப்ெர். யநரம் வரும்வறர அவர் ள் மற்ைவர் ளுக்கு
ஆெத்தானவர் ைா இருப்ெர்.
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இதுயவ இலட்சக் ணக் ான மதிப்புறை ஒரு திட்ைத்திற்கு ஒரு ரூொய் ாணிக்ற அைிக்கும்
தத்துவமாகும்.
ஒருவரது பச ல் ள் நிறையவறுவதற் ா
ாணிக்ற அைிப்ெது சு நலமாகும். மி ச் சிைி அைவு
ாணிக்ற உைனடி ா பச றல நிறையவற்றுவதன் மூலம் சு நலத்தின் யநாக் த்திற்கு உதவும்.
உண்றம ில் இது சு நலம் அழிவதற் ான ஒரு யநரடிப் ொறத ாகும்.
தன்னிைம் இருக்கும் அறனத்றதயும் - ெணம் இதன் ஒரு ெகுதி ாகும் - வழங் ாமயலய யசறவ
பசய் முடியும். பசாத்றத வழங்குவறத நிறனத்யத ொர்க் முடி ாது, ஆனால் இது குறைந்த
ெட்சமாகும். பசாத்து முழுவறதயும் வழங் ி வருக்கு அவரது சு நலத்றத விட்டுக்
ப ாடுப்ெறதப்ெற்ைி நிறனத்தும் ொர்க் முடி ாது.
சு நலம் என்ெது மற்பைாரு ா ப்ெடுத்தும் பசால்லான அ ந்றத ின் மாி ாறதக்குாி
விைக் மாகும்.
உண்றம ஒருவர் முற்ைிலும் சு நலமானவர் என்ெறத பவைிப்ெடுத்தும். சு நலத்தில் ஒரு ெலவீனம்
இருந்தாலும் அது மறைந்து விடும் அைவிற்கு அது சிைிதும் விட்டுக்ப ாடுக் முடி ாதது.
இந்தச் சங் ைமான பசால் விவாதத்திற்கு வரும்யொபதல்லாம் இறைவன் முழுறம ா
சு நலமானவன் என்று கூைி யநரடி ான ெதில் கூறுவறத ெ வான் தவிர்த்தார். எவாிைத்திலும்
உள்ை சு நலத்றதக் ண்டிப்ெறத அவர் வியவ மா த் தவிர்த்தார்.
நம்றம நாம் அைிந்துப ாண்டு, ஒரு க்ஷணத்திற்கு உண்றம ா நைந்து ப ாண்ைால், அது நமக்கு
நிர்வி ல்ெ சமாதிற க் ாட்டிலும் யமலான யமாக்ஷத்றத அைிக்கும்.
அ ந்றதற ஒழிப்ெதற் ா நிறுவப்ெட்ை ஒரு அறமப்ெில் எவரும் சு நலத்றத முறைப்ெடுத்தயவா,
ெலப்ெடுத்தயவா தவைவில்றல.
இது விஷ ங் ைின் சுொவம்- ஒயர சம த்தில் யநர்மாைானறத முறைப்ெடுத்தும் சுொவம்.
தன்னுணர்யவாடு ய ா த்றத யமற்ப ாள்ெவர் ள் அறனவரும் அ ந்றத ின் ஆழ்மன அழிவிற்குப்
ெங் ைிக் ின்ைனர்.
ொிணாம வைர்ச்சி ில் எந்த இைம்வறர அ ந்றத பதாைரு ிைது என்ெறத அைிவது ஒரு பொி
ஞானமா இருக்கும்.
ஒரு உல ைாவி அ ந்றத, ெிரம்ம அ ந்றத என்று ஏயதனும் உள்ைதா?
எவ்வாறு அ ந்றத ஆரம்ெத்தில் உருவானது என்ெது ஒரு ஆய்வாகும்.
சு நலத்றதக் ற விை மு ற்சிக்கும் ஒருவர் இந்த ஆய்வு றை யமற்ப ாள்ைலாம்.
உல ைாவி
ண்ைனம் இத்தற
மு ற்சி ின் ஒரு அைிகுைி ாகும்.
எந்த இைத்திலும் அ ந்றத அ ற்ைப்ெைலாம் என் ிை ருத்றத எவராலும் ஏற்றுக்ப ாள்ை முடி ாது.
பசல்வமும் பு ழும் பொைாறமற த் தூண்டு ின்ைன.
அ ந்றதற அ ற்றுவது முழு சமுதா த்றதயும் தீவிரமா எதிர்க் றவக் ிைது.
சமூ த்தில் ஆழ்மன இ க் த்றதக் வனிக்கும் ஆர்வம் ப ாண்ை ஒருவர் தனது அ ந்றதற க்
ற விைத் தீர்மானிக் ட்டும்.
ெிருந்தாவனத்தில் இருந்தது அ ந்றத ற்ை ாதல். குருயக்ஷத்திரத்தில் நறைபெற்ைது அ ந்றத ற்ை
யொர்.
யொர் றை பவன்ைதும் இந்தி ாவின் சுதந்திரமும் சமூ த்தின் அ ந்றதற அழிப்ெதற் ான
ட்ைங் ைாகும்.
யொர் எதிாி ின் உைல்ாீதி ான அ ந்றதற ப் ொது ாக் ிைது. சுதந்திரம் அடிறமப்ெடுத்தப்ெட்ை
நாட்டின், அடிறம மன நிறல ின் அ ந்றதற அழிக் ிைது.
ய ா ம் அ ந்றத ின் தத்துவத்றத சூட்சும தைத்தில் அழிக் ிைது.
நிச்ச மா மறனவி ணவனின் அ ந்றதற அழிக் ிைாள்.
ஆண் பநடுங் ாலமா பெண்ணின் மீது அதி ாரம் பசலுத்தி அவளுக்குச் சக்தி ைித்து வந்தான்.
எந்த ஒரு ாரணமும் இல்லாமல் ஒரு ஆறண உள்ளுணர்யவாடு நிந்தறன பசய்யும் ஒரு பெண்ணின்
அன்பு, அவளது யமதறமற விடுவிக் ிைது. (p. 199 Pride and Prejudice)
தீவிரமான எதிர்ப்றெ யமற்ப ாள்வதற்கு அ ந்றதனய அடிெணியச் பசய்வது இப்பொழுது பெண்
நாடும் வாழ்வின் ஒரு உத்தி ாகும். (திருமதி பென்னட் எறதயும் பொருட்ெடுத்துவதில்றல). ாதல்,
பெருங் ாதல் ஒருவர் மீது மற்ைவருறை வரம்ெற்ை ஆதிக் மா யநரடி ா ப்
புாிந்துப ாள்ைப்ெடு ிைது.
உண்றம திருமணத்தில் மி வும் புனிதமான ஒரு விஷ மாகும்.
அந்த உண்றமய
ாதலா மலரக் கூடும், ஒரு அழ ான மு த்திற் ான ஆறச ா அல்ல.
இந்த உ ர்ந்த உண்றம ைின் ஒரு சிைி அதிர்றவயும் பதாடும் எந்த ஆசிாி ரும், மக் ள்
எதிர்ொர்ப்ெறதவிை நீண்ை ாலம் நிறனவில் நிற்ொர் ள்.
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உண்றம ின் பசால்லிலக் ணத்தின் யதாற்ைத்றதப் ெற்ைி நமக்குத் பதாி ாது. பமாழிக்கு இந்த
உண்றம றைப் ெிரதிெலிப்ெதற்கு ஒரு பமாழி ி ல் உணர்வு உள்ைது.
பெண் மீதான ஆணின் உண்றம மனிதச் சூழலில் உண்றம ின் ஒரு பொி பவைிப்ொடு ஆகும்.
எந்த ஒரு ெண்றை நா ாி த்தின் ெண்ொன குடும்ெமும் இந்த பவைிப்ொடு றைத் தவைாமல்
ப ாண்டிருக் லாம். நீண்ை நூற்றாண்டு ைின் லாச்சாரம் உண்றமற த் தவைாமல்
ஏற்றுக்ப ாள்ளும்.
Character of Time
Time was out of joint for Hamlet.
The post war world Time is positive, helpful, even creative.
The Descent has transformed the character of Time for the world, especially for India.
Efficiency is one method of Management.
Management is a process of transforming the character of Time in a company.
The alchemy is done by the Mother’s Consciousness.
Can we do it to an Individual?
Of course, identifying with him does it.
Identification exchanges consciousness. It can be unconscious.
Conscious identification with another raises this consciousness without his consciousness lowering
that of the Giver. Grace acts thus, (distribution of Grace). To enter into another’s consciousness and reach
the truth in his falsehood, to dissolve the ignorance in him, is the method.
It is done by the generosity of the Soul, called Self-giving.
Self-giving is an act of grace. This is how Supermind acts in transformation.
It is done by pity, sympathy, compassion or grace.
Pity suffers without relieving the victim.
Sympathy offers solace without effective relief.
Compassion relieves the victim without itself suffering, as it has the power to dissolve suffering.
Grace raises the victim out of any possibility of future suffering.
Grace extends the reign of God in human territory.
The consultant understands the solution of the problem in the company, or faces its origin in the proprietor,
or deeper still in life. These are the corresponding stages to the above gradation.
Problems are the vision of lower understanding.
The higher understanding sees the problems as opportunity.
Grace’s understanding of a problem solves it or turns it into an opportunity.
Understanding the offers of Money as the excessive prosperity of India, even Shah pays and all pay
simultaneously.
A further stage is that which converts the loan as gifts, gifts of the market or life, even God.
Man’s view decides God’s acts.
It is in our power to give the company a few thousand crores by our view.
That is the Hour of God.
Tension free Life
The fast life of a city gives tension. It is tension, but on the merest surface. There is the inherent tension of
an entrepreneur made possible by the shifting conditions of work.
The tension of the householder is because of unfulfilled duties at home.
With a certain planned organisation of city life with a comprehensive understanding of its inevitability,
tension can be reduced to the minimum.
The householder whose great duties are within the full possibilities of his own life can reach a settled
responsibility that is not tension if at the depths the duties and possibilities are organised realistically.
Entrepreneurs who are chaotic, of course, must become organised.
The work splits vertically and horizontally into order and chaos. They must be separated.
This will remove all short circuits that energise the system with the energy of tension.
The fullest possible organisation of the part that belongs to ORDER will remove all inbuilt tension that can
be removed.
The rest when examined NOW will reveal a rhythm, if not an order.
Understanding that rhythm will convert tension into alert readiness.
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Alert readiness cannot be tension, if anything it can be a source of joy in anticipation.
There are major, minor principles in the above:
1. The basic nature of life is stability, not restlessness.
2. Its growth, when orderly, has the steadiness of movement – not tension.
3. Absence of correct information gives tension of expectation.
4. Not knowing the law of work gives rise to wrong assumptions and hence tension.
5. Absence of understanding is Mental tension.
6. Absence of harmony of attitudes is vital tension.
7. Dividing things that are to be undivided raises physical tension.
8. Absence of faith is spiritual tension.
9. Tension reorganized is greater power.
10. Tension can be positive in an atmosphere of tense growth.
11. Suspicion, doubt, ununderstanding are the origins of tension.
12. Progress in a tensionless atmosphere is faster than in tension.
13. Tension is better than stability of disorder.
14. Tension between consciousness and substance is of great intensity.
15. He who can smile at tension is capable of issuing vast amounts of cheerfulness that can accomplish at
higher levels.
16. Souls committed to cheerfulness dissolve tension into peace.
17. For the philosopher, tension is one of the phenomena.
The Great Questions of Life
1. Why the Nobel Prize is popular.
2. Why did Greece become the house of knowledge?
3. What was the secret of the Roman Law.
4. Churchill’s success in war, defeat in elections.
5. FDR
6. Why does the USA lead the world?
7. How India became free.
8. What made Marx move to Russia.
9. Why was Shakespeare not born in intellectual France that discovered him.
10. Surrender of France
11. English as the World Language
12. Darwin, Newton, scientists born in England
13. Mafia in Italy.
14. Why Africa bred slaves
15. Spain’s empire
16. Muslim expansionism
17. Genghis Khan
18. Torture in China
19. Honour in Japan
20. Convicts in Australia
21. Bombay’s prosperity
22. Why Britain enslaved India
23. Brahmin poverty
24. Untouchability in India
25. Emotions in Asia, thought in Europe, spirituality in India
26. Dutch eminence
27. German music and philosophy
28. What stopped Mind?
29. What is Rajas, Tamas, Sattwa
30. Swarupa, Swabhava
31. What is genius?
32. Ramanujan’s faith in Namagiri
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33. Science in Europe
34. Technology in America
35. Dark Ages
36. Descent, ascent
Present Possibility
One who has the attitude of progress by his own effort, if he exhausts his own energies in availing of
the opportunities, he will achieve more than the world has achieved so far.
All those over time who have excelled humanity will answer to this description.
His own effort can be excelled by the social, life, divine will.
Mr. Bennet and Darcy answer to this formula.
To do so in a company, in a family, in oneself and in one’s inner self are the grades.
God achieves in the Individual.
It is by involution and later reversing it into evolution.
In between, Self-absorption gives the intensity.
Self-absorption is an intensification of Self-limitation.
Self-conception is the limitation of Brahman to conception.
Conception creates, limitation executes, absorption combines both.
Self-absorption is the reversal of conception and limitation.
To understand each term in terms of the other – Self as Purusha and vice versa – is to understand
Brahman and creation.
Rapture in that sense is security.
A quiet rapture, a vast security (p. 717 Savitri)
Parents are detrimental to children embracing the values of the next generation.
Conservation degenerates into anachronistic orthodoxy.
It was easier for the USA to excel Europe.
It will be a fuller, more wholesome effort to overcome USA for Europe.
It is the slave nation of the past that will lead the future.
It is the untouchable who will lead India.
The future is for youth, women, the lower castes, the erstwhile slaves.
An ideal fulfilled by the un ideal energy is the law of evolution.
Glencora’s love of excitement goes with the love of honour of Palliser to be fulfilled in the next generation.
This is contradictions being discovered as complements. He loved her entirely when she was treacherous to
his ideal, not him.
The strength and clarity absent in Cora were there in Mary.
To understand Timelessness and Simultaneous Time in terms of Time is to understand the expanded
meaning of (Infinity) Eternity. Eternity is infinity of Time in Space.
Accomplishment in Spirit can only be of infinite dimension.
ாலத்தின் குணம்.
ஹாம்பலட்டிற்குக் ாலம் முடிவனடந்து விட்ைது.
யொருக்குப் ெிந்றத உல த்தின் ாலம் யநர்மறை ா வும், உதவி புாிவதா வும் இருந்தது,
ெறைப்ொற்ைலுைனும் இருந்தது.
சத்தி ேீவி சக்தி உல த்திற்கு, முக் ி மா இந்தி ாவிற்கு ாலத்தின் தன்றமற
மாற்ைிவிட்ைது.
பச ல்திைன் யமலாண்றம ின் ஒரு பச ல்முறை ஆகும்.
யமலாண்றம ஒரு நிறுவனத்தில் ாலத்தின் குணத்றத மாற்றும் ஒரு பச ல்முறை ாகும்.
அன்றன ின் ேீவி த்தால் இரசவாதம் நறைபெறு ிைது.
இறத ஒரு தனி நெருக்கு நம்மால் பசய் முடியுமா?
அவருைன் அறை ாைப்ெடுத்திக்ப ாள்வதன் மூலம் அறதச் பசய் லாம்.
அறை ாைப்ெடுத்திக்ப ாள்வது ேீவி த்துைன் ொிமாைிக் ப ாள் ிைது. இது தன்னுணர்வற்று
இருக் லாம்.
மற்ைவருைன் தன்னுணர்யவாடு அறை ாைப்ெடுத்திக்ப ாள்வது, அைிப்ெவாின் ேீவி த்றதக்
குறைக் ாமல், அவரது ேீவி ம் இந்த ேீவி த்றத உ ர்த்து ிைது.
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அருள், அருைின் ெ ிர்வு இவ்வாறு பச ல்ெடு ிைது. மற்ைவருறை ேீவி த்தில் நுறழந்து, அவரது
பொய்றம ில் உண்றமற ச் பசன்ைறைந்து, அவாிைமுள்ை அைி ாறமற க் றைவயத
பச ல்முறை ஆகும்.
சு அர்ப்ெணம் எனும் ஆன்மாவின் பெருந்தன்றம ால் இது பசய் ப்ெடு ிைது.
சு அர்ப்ெணம் அருைின் ஒரு பச லாகும். திருவுருமாற்ைத்தில் சத்தி ேீவி ம் இவ்வாறுதான்
பச ல்ெடு ிைது.
இது ெச்சாதாெம், அனுதாெம், இரக் ம் அல்லது அருைின் மூலம் பசய் ப்ெடு ிைது.
ொதிக் ப்ெட்ைவறர விடுவிக் ாமல் ொிதாெம் துன்புறு ிைது.
அனுதாெம் ெ னுள்ை உதவிற அைிக் ாமல் ஆறுதல் அைிக் ிைது.
இரக் ம், தான் துன்புைாமல் ொதிக் ப்ெட்ைவறர விடுவிக் ிைது, ஏபனனில் அதற்குத் துன்ெத்றதக்
றரக்கும் சக்தி உள்ைது.
அருள் ொதிக் ப்ெட்ைவறர எதிர் ாலத்தில் எந்தத் துன்ெமும் ஏற்ெைாத வற ில் உ ர்த்து ிைது.
அருள் மனிதனின் எல்றலக்குள் ைவுைின் ஆட்சிற நீட்டிக் ிைது.
ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ை ெிரச்சிறனக் ான தீர்றவ ஆயலாச ர் புாிந்துப ாள் ிைார், அல்லது
ெிரச்சிறன, நிறுவன உாிறம ாைாிைம், அதற்கும் யமலா வாழ்வில் உருவாவறதக் ாண் ிைார்.
இறவ யமற்கூைி நிறல ைின் பதாைர்புறை
ட்ைங் ைாகும்.
ெிரச்சிறன ள் குறைந்த புாிதலின் ொர்றவ ாகும்.
உ ர்ந்த புாிதல் ெிரச்சிறன றை வாய்ப்ொ க் ாண் ிைது.
அருைின் புாிதல் ஒரு ெிரச்சிறனற த் தீர்க் ிைது, அல்லது அறத வாய்ப்ொ மாற்று ிைது.
ெணம் அளிப்ெனத இந்தி ாவின் அதி ப்ெடி ான சுபீட்சமா ப் புாிந்து ப ாள்ளப்ெடுகிறது. ஷாவும்,
அறனவரும் கூட ஒயர சம த்தில் ெணத்னத அளிக்கின்றனர்.
அடுத்த ட்ைத்தில் ைன் ொிசு ைா மாறு ிைது, சந்றத அல்லது வாழ்க்ற ின் ொிசா ,
இறைவனுறை ொிசா வும்கூை மாறு ிைது.
மனிதனது ொர்றவ இறைவனது பச றலத் தீர்மானிக் ிைது.
நமது ொர்றவ ின் மூலம் சில ஆ ிரம் ய ாடி றை நிறுவனத்திற்கு வழங்கும் சக்தி நம்மிைம்
உள்ைது.
அதுயவ இறைவன் வரும் தருணமாகும்.
ெதற்றமற்ை வாழ்க்ற .
ந ரத்தின் யவ மான வாழ்க்ற ெடெடப்னெ அைிக் ிைது. இந்தப் ெடெடப்பு பவறுயம
யமயலாட்ைமா யவ உள்ைது. ெணி ின் நிெந்தறன ைின் மாற்ைங் ைில் பதாழில்முறனயவாருக்கு
உள்ைார்ந்த ெடெடப்பு உள்ைது.
ஒரு குடும்ெஸ்தரது ெடெடப்பு குடும்ெத்தில் நிறையவற்ைப்ெைாத ைறம ைினால் எழு ிைது.
ந ர வாழ்க்ற ின் ஒரு குைிப்ெிட்ை திட்ைமிைப்ெட்ை ஒழுங் றமப்புைன், அதன் தவிர்க் முடி ாத
தன்றமற ப் ெற்ைிய விாிவான புாிதலின் மூலம் ெதற்ைத்றதப் பெருமைவில் குறைக் லாம்.
தனது வாழ்க்ற ின் முழு சாத்தி ங் ளுக்குள்யை பொி
ைறம றைக் ப ாண்ை ஒரு குடும்ெத்
தறலவர், அவரது ஆழத்தில் ைறம ள் மற்றும் சாத்தி ங் றை உண்றம ா ஒழுங் றமத்தால்
ெடெடப்பு இல்லாத ஒரு தீர்க் மான பொறுப்ெிறன அவரால் அறை முடியும்.
குழப்ெமான பதாழில்முறனயவார் ள் நிச்ச மா முறைப்ெடுத்திக்ப ாள்ை யவண்டும்.
யவறல உயர்ந்தும், ெரந்தும், ஒழுங் ா வும், குழப்ெமா வும் ெிாி ிைது. அறவ ெிாிக் ப்ெை
யவண்டும்.
இறுக் த்தின் ஆற்ைலின் மூலம் அறமப்ெிற்குச் சக்தி ைிக்கும் அறனத்து குறுக்கு வழி றையும் இது
அ ற்றும்.
ஒழுங் ிறனச் சார்ந்த சாத்தி ப்ெைக்கூடி முழுறம ான ஒழுங் றமப்பு, அ ற்ைப்ெைக்கூடி
அறனத்து உள்ைைக் ி ெதற்ைத்றத விலக்கும்.
மீதமிருப்ெனவற்றை இப்பொழுது ஆராய்ந்தால், ஒரு ஒழுங்ற இல்லாவிட்ைாலும் ஒரு ல த்றத
பவைிப்ெடுத்தும்.
அந்த ல த்றதப் புாிந்துப ாள்வது ெதற்ைத்றத எச்சாிக்ற யுைன் கூடி த ார் நிறல ா மாற்றும்.
எச்சாிக்ற யுைன் கூடி த ார்நிறல ெதற்ைமா இருக் ாது. அது எதிர்ொர்ப்ெில் சந்யதாஷத்தின்
ெிைப்ெிைமா இருக்கும்.
யமற்கூைி வற்ைில் பொி , சிைி ய ாட்ொடு ள் உள்ைன:
1. வாழ்வின் அடிப்ெறை சுொவம் ஸ்திரத்தன்றம ாகும், அறமதி ின்றம அல்ல.
2. அதன் வைர்ச்சி சீரா இருக்கும்பொழுது, இ க் த்தின் ஒரு ஸ்திரத்தன்றமற க் ப ாண்டுள்ைதுெதற்ைத்றத அல்ல.
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3. சாி ான த வல் இல்லாதது, எதிர்ொர்ப்ெின் ெதற்ைத்றத அைிக் ிைது.
4. யவறல ின் சட்ைத்றத அைி ாமல் இருப்ெது, தவைான அனுமானங் ளுக்கு வழி வகுத்து
ெதற்ைத்றத ஏற்ெடுத்து ிைது.
5. புாிந்துப ாள்ைாமல் இருப்ெது மனாீதி ான ெதற்ைமாகும்.
6. அணுகுமுறை ைின் சுமு ம் இல்லாமல் இருப்ெது உணர்வுாீதி ான ெதற்ைமாகும்.
7. ெிாிக் க்கூைாதறதப் ெிாிப்ெது உைல்ாீதி ான ெதற்ைத்றத எழுப்பு ிைது.
8. நம்ெிக்ற இல்லாதது ஆன்மீ ாீதி ான ெதற்ைமாகும்.
9. ெடெடப்பு மறுசீரறமக் ப்ெடுவது பொி சக்தி ாகும்.
10. ெதட்ைமான வைர்ச்சி ின் சூழலில் ெடெடப்பு யநர்மறை ா இருக் லாம்.
11. அவநம்ெிக்ற , சந்யத ம், புாிதல் இல்லாறம ஆ ி றவ ெடெடப்ெின் ெிைப்ெிைம் ஆகும்.
12. ெடெடப்பு இல்லாத சூழலில் ஏற்ெடும் முன்யனற்ைம், ெடெடப்பு மிகுந்த சூழலில் ஏற்ெடும்
முன்யனற்ைத்றதவிை விறரவானது.
13. ெடெடப்பு குழப்ெத்தின் ஸ்திரத்தன்றமற விை யமலானது.
14. ேீவி ம் மற்றும் சாரத்தின் இறை ிலான ெடெடப்பு மிகுந்த தீவிரம் ப ாண்ைது.
15. ெடெடப்ெில் புன்னற புாிெவர் உ ர்ந்த நிறல ைில் சாதிக் த் யதறவ ான, அதி அைவிலான
உற்சா த்றத அைிக்கும் திைனுறை வரா இருப்ொர்.
16. ல லப்ொ இருக்கும் ஆன்மாக் ள் ெதற்ைத்றத அறமதி ா மாற்றுவர்.
17. தத்துவஞானிக்கு, ெடெடப்பு நி ழ்வு ைில் ஒன்ைாகும்.
வாழ்க்ற ின் பொி ய ள்வி ள்.
1.யநாெல் ொிசு ஏன் ெிரெலமா விைங்கு ிைது.
2. ிாீஸ் ஏன் அைிவின் ெிைப்ெிைமா மாைி து.
3.யராமானி சட்ைத்தின் இர சி ம் என்ன.
4.சர்ச்சிலின் யொாில் பவற்ைி, யதர்தலில் யதால்வி.
5.ஃப்ராங்க்லின் ரூஸ்பவல்ட்
6.அபமாிக் ா ஏன் உல த்றத வழி நைத்திச் பசல் ிைது
7.இந்தி ா எவ்வாறு சுதந்திரம் அறைந்தது.
8.எது ார்ல் மார்க்றஸ ரஷ் ாவிற்குக் குடிபெ ர றவத்தது.
9.யஷக்ஸ்ெி றரக் ண்ைைிந்த அைிவார்ந்த ெிரான்சில் ஏன் அவர் ெிைக் வில்றல.
10.ெிரான்ஸ் சரணறைந்தது.
11.ஒரு உல பமாழி ா ஆங் ிலம்
12.ைார்வின், நியூட்ைன், விஞ்ஞானி ள் இங் ிலாந்தில் ெிைந்தது.
13.இத்தாலி ில் குற்ைமிறழக்கும் கூட்ைம்.
14.ஆப்ெிாிக் ா ஏன் அடிறம றை உருவாக் ி து.
15.ஸ்பெ ின் இராஜ்ேி ம்.
16.இஸ்லாமி ர் ைின் விாிவாக் ம்.
17.பசங் ிஸ் ான்.
18.சீனாவில் ப ாடுறம.
19.ேப்ொனில் மாி ாறத.
20.ஆஸ்தியரலி ாவில் குற்ைவாைி ள்.
21.மும்றெ ின் சுபீட்சம்.
22.ெிாிட்ைன் ஏன் இந்தி ாறவ அடிறமப்ெடுத்தி து.
23.ெிராம்மணர் ைின் ஏழ்றம.
24.இந்தி ாவில் தீண்ைாறம.
25.ஆசி ாவில் உணர்ச்சி ள், ஐயராப்ொவில் எண்ணம், இந்தி ாவில் ஆன்மீ ம்.
26.ைச்சு நாட்டினாின் சிைப்பு.
27.பேர்மனி ின் இறச மற்றும் தத்துவம்.
28.மனறத எது நிறுத்தி து
29.ரேஸ், தமஸ், சத்வா என்ெறவ என்ன.
30.ஸ்வரூெம், சுொவம்.
31.யமதறம என்ைால் என்ன
32.ராமானுேருக்கு நாம ிாி மீது இருந்த நம்ெிக்ற .
33.ஐயராப்ொவில் விஞ்ஞானம்.
34.அபமாிக் ாவில் பதாழில் நுட்ெம்.
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35.இருண்ை ாலங் ள்.
36. ீழிைங்குவது, யமபலழுவது.
தற்பொழுறத சாத்தி ம்.
தனது பசாந்த மு ற்சி ால் முன்யனறும் மனப்ொன்றம ப ாண்ை ஒருவர், வாய்ப்பு றைப்
ெ ன்ெடுத்திக்ப ாள்ளும் அவரது சக்தி றை முழுவதுமா த் தீர்த்துவிட்ை ெிைகு, உல ம் இதுவறர
சாதித்தறதவிை அதி அைவில் சாதிப்ொர்.
ாலப்யொக் ில் மனித யந த்தில் சிைந்து விைங் ி அறனவரும் இந்த விைக் த்திற்குப்
ெதிலைிப்ொர் ள்.
அவரது மு ற்சிற சமூ , வாழ்வு, பதய்வீ உறுதி விஞ்சும்.
திரு பென்னட்டும் ைார்சியும் இந்த சூத்திரத்திற்குப் ெதிலைிக் ின்ைனர்.
ஒரு நிறுவனத்தில், ஒரு குடும்ெத்தில், ஒருவாிைத்தில் மற்றும் ஒருவரது அ த்தில் இவ்வாறு பசய்வது
வாிறசக் ிரமங் ைில் உள்ைது.
ைவுள் தனிநொில் சாதிக் ிைார்.
இது சிருஷ்டி ின் மூலமும், ெின்னர் அறதப் ொிணாம வைர்ச்சி ா மாற்றுவதன் மூலமும்
பசய் ப்ெடு ிைது.
இதற் ிறைய சு ிர ிப்பு தீவிரத்றத அைிக் ிைது.
சு ிர ிப்பு சு வறர றை ின் ஒரு தீவிரமாக் ல் ஆகும்.
சு
ருத்துருவாக் ம் என்ெது ருத்துக்கு ெிரம்மனின் வறர றை ஆகும்.
ருத்து உருவாக்கு ிைது, வறர றை பச ல்ெடுத்து ிைது, ிர ிப்பு இரண்றையும் இறணக் ிைது.
சு ிர ிப்பு, ருத்து மற்றும் வறர றை ின் மாற்ைம் ஆகும்.
ஒவ்பவாரு பசாற்பைாைறரயும் மற்ைதன் அடிப்ெறை ில் புாிந்துப ாள்வது- சு த்றத புருஷா
என்றும், புருஷாறவ சு ம் என்றும்- ெிரம்மத்றதயும், ெறைப்றெயும் புாிந்துப ாள்வதாகும்.
அந்த விதத்தில் யெரானந்தம் ொது ாப்ொகும்.
அறமதி ான யெரானந்தம், ெரந்த ொது ாப்பு.(p. 717 Savitri)
அடுத்த தறலமுறை ின் ெண்பு றைத் தழுவும் குழந்றத ளுக்குப் பெற்யறார் ள்
தீங் ிறழக் ின்ைனர்.
ொது ாத்தல், ாலத்திற்கு ஒவ்வாத மரொ ச் சிறத ிைது.
அபமாிக் ாவிற்கு ஐயராப்ொறவ விஞ்சுவது சுலெமா இருந்தது.
ஐயராப்ொவிற்கு அபமாிக் ாறவ விஞ்சுவது ஒரு முழுறம ான ஆயராக் ி மான மு ற்சி ா
இருக்கும்.
ைந்த ாலத்து அடிறம நாடுதான் எதிர் ாலத்றத வழி நைத்தும்.
தீணைத்த ாதவர் ள்தான் இந்தி ாறவ வழி நைத்துவர்.
எதிர் ாலம் இறைஞர் ள், பெண் ள், தாழ்த்தப்ெட்யைார், முந்னதய அடிறம ள் ஆ ிய ாருக்கு
உாி து.
ஒரு இலட்சி மற்ை ஆற்ைலின் மூலம் ஒரு இலட்சி ம் நிறையவற்ைப்ெடுவது ொிணாமத்தின்
சட்ைமாகும்.
ிபைன்ய ாராவின் உற்சா மான ாதல் அடுத்த தறலமுறை ில் பூர்த்தி பசய் ப்ெடுவதற் ா
ொலிஸாின் மாி ாறத ான அன்புைன் இறண ிைது. இது முரண்ொடு ள் உைன்ொடு ைா க்
ண்ைைி ப்ெடுவதாகும். அவள், அவனுக்கு அல்லாமல், அவனுறை இலட்சி த்திற்கு
ஆெத்தானவைா இருந்தயொதும் அவறை முழுறம ா க் ாதலித்தான்.
ிபைன்ய ாராவிைம் இல்லாத வலிறமயும் பதைிவும் யமாி ிைம் இருந்தன.
ாலமின்றமற யும், மூன்ைாம் நிறலக் ாலத்றதயும், ாலத்தின் அடிப்ெறை ில் புாிந்துப ாள்வது
நிரந்தரத்துவத்தின் (அனந்தத்தின்) விாிவான அர்த்தத்றதப் புாிந்துப ாள்வதாகும். நிரந்தரத்துவம்
இைத்தில் ாலத்தின் அனந்தம் ஆகும்.
ஆன்மாவில் சாதறன அைவற்ை ொிமாணத்தில் மட்டுயம இருக் முடியும்.
Values of Growth
The earliest of such values was that of survival.
It was followed by the values of growth, development and evolution.
Of evolution, spiritual evolution stands at the top.
It needs Mind being replaced by Supermind and life by Divine life.
The first step there is to move from a gross plane to subtle plane.
It is best done by consecration.
Work is consecration, knowledge is what to do and not what not to do.
108

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

Society consciously adopts the life of the leader, the elite, the King, the rich man subconsciously.
Now the scientist is emerging as the leading thinker.
He follows Newton, Darwin, and Einstein.
They were leaders of thought in physics and biology.
Neither is complete or integral nor can they lead life.
Vitamin C, cholesterol, blood letting, leaches, physic all these are passing fancies of partial inspiration.
Where is the alternative? Is there one?
There is no scale of human value or human worth.
It cannot be there without subtle knowledge.
Subtle knowledge is not spiritual knowledge.
Subtle knowledge created the 64 Sastras.
They were based on Mind, karma, time, religion.
Shakespeare spoke truths of life in poetry.
He was above the comprehension of the society that created him like Buddhism that flourished outside its
place of birth.
At a distance the population can FULLY catch and benefit by a fringe of a small vibration.
At home one who receives more cannot get it integrally so as to benefit fully.
The Arabs gave Greece Indian spirituality as thought, as there must be some ‘give’ for them to ‘take’ from
India its wealth or organisation.
Greece being a narrow peninsula could receive only thought, neither the Spirit above nor the life below.
Numbers could travel abroad, not subtle life knowledge.
Vedas could impress on the Westerner the precision of linguistic organisation of Sanskrit, not its thought
content, especially as they were in cryptic language.
Westerners manage to pronounce Sanskrit as purely as possible.
The elephant and the blind man are not the future ideal of Mankind.
Facts are in abundance creating the information age.
Neither facts of this age nor the great comforts of technology are the goals for humanity.
Impertinent Ponniah calls others impertinent not knowing so used, the post will desert him.
Most of the development of the world is superstitious irrationality doled out by the power that presides over
fashion.
Fashion grown to fine heights, as in France, will help lose one’s character and surrender one’s
independence.
Imitation can excel originality when it aims at perfection.
Perfection by the followers can eclipse the founder.
Things are accomplished as cream collects in fermenting milk.
Accomplishment requires immobile quiet for prolonged hours.
The active movements of energy are of the surface where nothing is accomplished, if anything it is the
movement.
Act is a personal individual unit of accomplishment that is vast, deep, united solidity of the entire
collective.
The movement on the surface becoming turbulence is experienced in the depths as consolidation of the very
physical material.
Savitri is the Epic Poem of the laying of the foundation of a world of Light.
It implicitly carries the Process.
It is there in part 2 of Book II of The Life Divine.
The transformation of the earth has its foundation in the Freedom of united India, united
territorially.
Subconscious thinking does not find itself initiated at any one end as conscious thinking.
Fact is the tip of the thought that triggers the conscious thinking of coordinating facts overlying ideas.
Abuse is the privilege of social power devoid of personal culture.
The subtle vision of those Rishis who wrote the Sastras is the non-spiritual subtle physical vision. Beyond
lies the subtle vital and subtle Mental.
This yoga needs the subtle vision of the Psychic below the surface.
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Subtlety is non spiritual, spiritual and psychic.
Action of Thought on Action
Thought is action; action is thought of the body.
The body thinks in action to understand the significance of action.
The soul in the body needs no thought or action but it lets the act pass through it.
The soul buried in the being neither thinks nor feels. It does not act.
The action of the soul in the body is Silence expressing as action.
Creation is a cycle, a Silence moving into action, so that the action will mature to let the buried Silence
inexpressively express.
The sun going around the earth, the earth going around the sun are two changes of consciousness of an
unchanging consciousness.
Problem and solution are two differing perceptions of a consciousness that is changeless in eternal
capacity for infinite change.
Lydia’s elopement is the ideal of the 20th century.
People accept any ideal only as fashion.
Wisdom is to know their relation.
That relation is seen only in its Self-absoluteness (p. 605, The Life Divine).
There can be no loss for one to whom loss is gain of another perspective.
My loss is gain for another is the attitude of human Self-giving.
Creation that is Lila works for no gain or loss in the material sense.
Lila is to secure gains in loss; change in changelessness; thought in Silence.
The full vision of creation finds the movement as Silence, divided status as Unity.
The Delight is to sense the one in the other, in one as the Other.
The Absolute is a Self-aware Infinity that senses the Eternity of the infinite as the appearance of the
finite when rapture becomes quiet, intolerable ecstasy becomes tolerably enjoyable structureless peace,
Space and Time becoming Spirit making it the integral Reality in the transcendence capable of restoring its
original status of the Absolute in itself or in creation.
Darkness and light as heaven and hell are only statuses of perception.
The bird that soars high is as much rooted in Mother Earth as the immovable mountain. Only that one is
subtle and the other is not.
Go in, stay there, find the outside, know there is no inside or outside nor are there sides in being.
It is a Being that has no sides or aspects or an attitude that seeks aspects.
Formation of the Social Base
Formation of the society, growth of the child, a company growing into strength, traditions of the
government, the process of flowering or fruit-setting are the same.
Music, sculpture, cooking, astrology are some of the keen Sastras.
If you are one in any of these fields you will be aware of this process. The process is overtaken by the
essence.
The essence is the same in all places.
The essence in its expression acquires the quintessence. It is ரஸா in food.
The process, essence and even the quintessence have their value ascribed to them by the width and height of
the point of emergence.
The Infinite emerges in the finite when at one point the essence emerges with the right and capacity to
be valid all over.
Significance is in the Small.
Mantra is powerful.
But power is a lower expression of calm or Quiet.
Power of Mantra becoming calm of the Quiet of conversation, the population will be one of Rishis, Saints,
Sages, Munis, Tapasvis.
Higher prose emerges from lower poetry by this process.
Shakespeare’s poetry has this perfection of life and its truth in darkness.
Lizzy’s abuse of Darcy is the energy of cheerfulness emerging as intense abuse of the beloved so that it may
land on him as wisdom of the beloved.
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Her genius emerged at that point as non-existent resourcefulness, i.e. resourcefulness based on nothing that
is materially true.
The worst was her calling him ungentlemanly.
It is that which rankled in him.
The value of being a gentleman is the link between the aristocracy in the dead upper ten thousand and the
crude mass of commoners qualifying for the inner value of gentlemanliness.
The gentleman has the knowledge that all populations are potentially gentlemen.
The woman who enjoys burning along with her husband’s dead body is the soldier who is emotionally
fulfilled in dying in the war front for his nation.
Darcy sacrificed the outer aristocrat to the essence of the inner aristocrat.
There is no real gentleman in Wickham, nor an aspiration for it.
His aspiration was for the Money of the wealthy for dissipation and the prestige and flattery of aristocracy
whose manners his inner falsehood could eminently ape – captivating soften.
வைர்ச்சி ின் ெண்புகள்.
அத்தற
ெண்புகளின் ஆரம்ெம் உ ிர்வாழ்வதற் ா இருந்தது.
இது வைர்ச்சி, முன்யனற்ைம் மற்றும் ொிணாமம் ஆ ி வற்ைின் ெண்பு ைால் பதாைரப்ெட்ைது.
ொிணாமங் ைில் ஆன்மீ ப் ொிணாமயம முதலாவதாகும்.
இதற்கு மனம் சத்தி ேீவி மனதாலும், வாழ்வு பதய்வீ வாழ்வாலும் மாற்ைி அறமக் ப்ெை
யவண்டும்.
அங்கு முதல் ெடி ஸ்தூல நிறல ிலிருந்து சூட்சும நிறலக்கு ந ருவயத ாகும்.
இது சமர்ப்ெணத்தால் சிைப்ொ ச் பசய் ப்ெடு ிைது.
யவறல சமர்ப்ெணம் ஆகும், அைிவு என்ன பசய் யவண்டும் என்ெதாகும், என்ன பசய் க் கூைாது
என்ெதல்ல.
தறலவர், யமற்குடி ினர், அரசர், பசல்வந்தர் ஆ ிய ாாின் வாழ்க்ற ற சமூ ம் தன்னுணர்யவாடு
ஆழ்மனதில் ஏற்றுக்ப ாள் ிைது.
இப்பொழுது விஞ்ஞானி முன்னணி சிந்தறன ாைரா உருவா ி வரு ிைார்.
இவர் நியூட்ைன், ைார்வின், ஐன்ஸ்டீன் ஆ ிய ாறரப் ெின்பதாைர் ிைார்.
இவர் ள் பெௌதி ம் மற்றும் உ ிாி லில் எண்ணத்தின் தறலவர் ைா விைங் ினர்.
இரண்டுயம முழுறம ானதும் அல்லது ஒருங் ினணந்ததும் அல்ல, அவற்ைால் வாழ்க்ற ற
வழிநைத்தவும் முடி ாது.
சி றவட்ைமின், ப ாழுப்பு, இரத்தத்றத விடுவித்தல், அட்றைப்பூச்சி, மருத்துவத் பதாழில் ஆ ி
ாவும் ெகுதி ான உத்யவ த்தின் ைந்து பசல்லும் ற்ெறன ைாகும்.
இதற்கு மாற்று எங்குள்ைது? ஏயதனும் ஒன்று உள்ைதா?
மனிதப் ெண்பு அல்லது மனித மதிப்ெிற்கு எந்த அைவு ய ாலும் இல்றல.
சூட்சும அைிவு இல்லாமல் அது இருக் முடி ாது.
சூட்சும அைிவு ஆன்மீ அைிவு அல்ல.
சூட்சும அைிவு 64 சாஸ்திரங் றை உருவாக் ி து.
அறவ மனம், ர்மா, ாலம், மதம் ஆ ி வற்ைின் அடிப்ெறை ில் இருந்தன.
யஷக்ஸ்ெி ர் வாழ்வின் உண்றம றைப் ெற்ைி விறத ில் யெசியுள்ைார்.
புத்த மதம் அது ெிைந்த இைத்திற்கு பவைிய பசழித்ததுயொல், யஷக்ஸ்ெி ரும் அவறர
உருவாக் ி சமூ த்தின் புாிதலுக்கு அப்ொற்ெட்ைவரா விைங் ினார்.
ஒரு சிைி அதிர்வின் விைிம்ெினால் மக் ள் பதானலதூரத்திலிருந்து முழுறம ா ப் ெற்ைிக்ப ாண்டு
ெ னறை லாம்.
தனது இைத்தில் அதி மா ப் பெறுெவர், அதறன முழுறம ா ப் பெற்று அதனால் முழுறம ா ப்
ெ னறை முடி ாது.
அயரெி ர் ள் இந்தி ஆன்மீ த்றத எண்ணமா
ிாீஸ்-ற்கு வழங் ினர், ஏபனனில்,
இந்தி ாவிலிருந்து அதன் பசல்வத்றதய ா அல்லது ஒழுங் றமப்ெிறனய ா எடுத்துக்ப ாள்வதற்கு
அவர் ள் எதாவது ஒன்றைக் ப ாடுக் யவண்டி ிருந்தது.
ிாீஸ் ஒரு குறு ி தீெ ற்ெமா இருந்ததினால் எண்ணத்றத மட்டுயம அதனால் பெற்றுக்ப ாள்ை
முடிந்தது, யமயல ஆன்மீ த்றதய ா அல்லது ீயழ வாழ்றவய ா அதனால் பெற்றுக்ப ாள்ை
முடி வில்றல.
எண் ள் பவைிநாடு ளுக்குப் ெ ணிக் முடியும், சூட்சும வாழ்க்ற ின் அைிவு ெயணிக்க முடியாது.
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ஸமஸ் ிருதத்தின் பமாழி ி ல் அறமப்ெின் துல்லி த்தால் யவதங் ள் யமற் த்தி நாட்டினர் றை
ஈர்க் முடியும், அதன் ருத்து ைின் உள்ைைக் த்தால் அல்ல, அறவ புலனா ாத பமாழி ில்
இருப்ெதினால்.
ஸமஸ் ிருதத்றத யமற் த்தி மக் ள் முடிந்தவறர ஸ்ெஷ்ைமா உச்சாிக் ின்ைனர்.
ாறனயும் ண் ொர்றவ ற்ைவனும் மனிதகுலத்தின் எதிர் ால இலட்சி ம் அல்ல.
த வல் வழங்கும் ாலத்றத உருவாக் த வல் ள் அொிமிதமா உள்ைன.
இந்தக் ாலத்தின் த வல் ளும், பதாழில் நுட்ெத்தின் பொி வசதி ளும் மனித குலத்தின்
இலக்கு ள் அல்ல.
துடுக்குத்தனமான பொன்றன ா மற்ைவர் றைத் துடுக்குத்தனமானவர் ள் என அறழப்ெது
அவருறை ெதவிக்ய ஊறு விறைவிக்கும் என்ெறத அைிவதில்றல.
உல த்தின் பெரும்ொலான முன்யனற்ைங் ள் மூைநம்ெிக்ற யுைன் கூடி வியவ மற்ைறவ ஆகும்,
நா ாி த்திற்குத் தறலறம வ ிப்ெவர் ைால் வழங் ப்ெட்ைறவ.
ெிரான்சில் நி ழ்ந்தது யொல் நா ாி ம் உ ர்ந்த சி ரங் றை எட்டியுள்ைது, அது ஒருவரது குணத்றத
இழக் ச் பசய்யும், ஒருவரது சுதந்திரத்றத சரணறை ச் பசய்யும்.
பூரணத்துவத்றத யநாக் மா க் ப ாள்ளும்பொழுது, யொலி அசறலவிைச் சிைந்ததா இருக்கும்.
ெின்பதாைர்ெவர் ைின் பூரணத்துவம் யதாற்றுவித்தவறர இருட்ைடிக் ச் பசய் லாம்.
ொறலத் த ிராக்கும்பொழுது பவண்பணய் திரண்டு வருவறதப் யொல் விஷ ங் ள்
நிறையவற்ைப்ெடு ின்ைன.
சாதறனக்கு நீண்ை யநரம் அறச ாமல் அறமதி ா இருக் யவண்டும்.
சக்தி ின் பச ல்ெடும் இ க் ங் ள் யமற்ெரப்ெில் உள்ைன, இங்கு எதுவும் சாதிக் ப்ெடுவதில்றல,
எதாவது சாதிக் ப்ெட்ைால் அது இ க் மா இருக்கும்.
பச ல் சாதறன ின் ஒரு தனிப்ெட்ை ெகுதி ாகும், இது சமூ ம் முழுவதன் ெரந்த, ஆழமான,
ஒருங் ிறணந்த உறுதித் தன்றம ாகும்.
யமற்ெரப்ெில் உள்ை இ க் ம் ொதிப்ெறைவது, ேைாீதி ான பொருைின் ஒருங் ினணப்ொ
ஆழத்தில் அனுெவிக் ப்ெடு ிைது.
'சாவித்ாி' ஒைி ின் உல த்திற்கு அடித்தைம் அறமக்கும் ாவி க் விறத ஆகும்.
இது சந்யத த்திற் ிைமின்ைி பச ல்முறைற த் தாங் ியுள்ைது.
இது ‘தி றலஃப் டிறவன்’ இரண்ைாவது புத்த த்தில், இரண்ைாவது ெகுதி ில் உள்ைது.
பூமி ின் திருவுருமாற்ைம் எல்றலாீதி ா ஒன்றுெட்டுள்ை, ஒன்றுெட்ை இந்தி ாவின் சுதந்திரத்தில்
அதன் அடித்தைத்றதக் ப ாண்டுள்ைது.
ஆழ்மன சிந்தறன எந்த ஒரு முறன ிலும் யமல் மனச் சிந்தறன ா த் பதாைங் ப்ெடுவதில்றல.
நிந்தறன, தனிப்ெட்ைவரது லாச்சாரம் இல்லாத சமூ சக்தி ின் சிைப்புாிறம ாகும்.
சாஸ்திரங் றை எழுதி ாிஷி ைின் சூட்சுமப் ொர்றவ ஆன்மீ ம் அல்லாத சூட்சும ேைநிறலப்
ொர்றவ ாகும்.
இதறனத் தாண்டி சூட்சும உணர்வும் சூட்சும மனமும் உள்ைன.
இந்த ய ா த்திற்கு யமல் மனதிற்குக் ீழிருக்கும் றசத்தி த்தின் சூட்சுமப் ொர்றவ யதறவ.
சூட்சுமம் ஆன்மீ மற்ைது, ஆன்மீ மானது, மற்றும் றசத்தி ம் ஆகும்.
பச லின் மீது எண்ணத்தின் பச ல்.
எண்ணம் பச ல் ஆகும்; பச ல் உைலின் எண்ணமாகும்.
பச லின் முக் ி த்துவத்றதப் புாிந்துப ாள்ை உைல் பச லில் சிந்திக் ிைது.
உைலின் ஆன்மாவிற்கு எந்த எண்ணயமா அல்லது பச யலா யதறவ ில்றல, ஆனால் அது
பச றல அதன் வழி ா க் ைந்து பசல்ல அனுமதிக் ிைது.
ேீவனில் புறதந்திருக்கும் ஆன்மா சிந்திப்ெயதா, உணர்வயதா இல்றல. அது பச ல்ெடுவதில்றல.
உைலிலுள்ை ஆன்மாவின் பச ல், பமௌனம் பச லா பவைிப்ெடுவதாகும்.
ெறைப்பு ஒரு சுழற்சி, பமௌனம் பச ல்ெை ஆரம்ெிக்கிறது, இதன் மூலம் புறதந்திருக்கும்
பமௌனத்றத விவாிக் முடி ாத வற ில் பவைிப்ெடுத்தும் வற ில் பச ல் முதிர்ச்சி பெறு ிைது.
சூாி ன் பூமிற ச் சுற்றுவதும், பூமி சூாி றனச் சுற்றுவதும், ஒரு மாைாத ேீவி த்தின் இரு மாறும்
ேீவி ங் ைாகும்.
ெிரச்சிறனயும் தீர்வும் ேீவி த்தின் இரண்டு பவவ்யவைான புாிதல் ள்ஆகும், அந்த ேீவி ம்
அைவற்ை மாற்ைத்திற் ான நிரந்தரத் திைனில் மாைாதது.
லிடி ா ஓடிப்யொவது இருெதாம் நூற்ைாண்டின் இலட்சி ம் ஆகும்.
எந்த ஒரு இலட்சி த்றதயும் புதுப்ொணி ா மட்டுயம மக் ள் ஏற்றுக் ப ாள் ின்ைனர்.
அவற்ைின் பதாைர்றெத் பதாிந்துப ாள்வது ஞானமாகும்.
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அந்தத் பதாைர்பு அதன் சு முழுறம ில் மட்டுயம ாணப்ெடு ிைது.(p. 605, The Life Divine).
யவபறாரு ொர்றவ ில் இழப்பு இலாெமா இருக்கும் ஒருவருக்கு எந்த ஒரு இழப்பும் இருக்
முடி ாது.
என்னுறை இழப்பு மற்ைவருக்கு இலாெம் என்ெது மனித சு அர்ப்ெணத்தின் அணுகுமுறை ாகும்.
லீறல ான சிருஷ்டி பொருள்ாீதி ான ண்யணாட்ைத்தில் எந்த இலாெத்திற் ா யவா அல்லது
நஷ்ைத்திற் ா யவா பச ல்ெடுவதில்றல.
நஷ்ைத்தில் இலாெங் றையும், மாற்ைமில்லாததில் மாற்ைத்றதயும், பமௌனத்தில் எண்ணத்றதயும்
பெறுவயத லீறல ாகும்.
ெறைப்ெின் முழுப் ொர்றவ இ க் த்றத பமௌனமா வும், ெிாிந்துள்ை நிறலற
ஒருறமப்ொைா வும் ாண் ிைது.
ஒன்றை மற்பைான்ைிலும், ஒன்றை மற்பைான்ைா வும் உணர்வது ஆனந்தமாகும்.
இருளும் ஒைியும், பசார்க் மா வும் நர மா வும் உணரப்ெடுவது புாிதலின் நிறல ள் மட்டுயம
ஆகும்.
வானில் ெைக்கும் ெட்சி, அறசக் முடி ாத மறலற ப்யொல் பூமி ிலும்ல் ஆழமா யவரூன்ைி
உள்ைது. ஒன்று சூட்சுமமா உள்ைது, மற்ைது அவ்வாறு இல்றல என்ெயத யவறுொைாகும்.
உள்யை பசன்று, அங்கு நிறலத்திருந்து, புைத்றதக் ண்டுெிடித்து, அ ம், புைம், ெக் ங் ள் என்று
ேீவனில் ஒன்றுமில்றல என்ெறத அைிந்துப ாள்ை யவண்டும்.
ெக் ங் யைா, அம்சங் யைா அல்லது அம்சங் றை நாடும் மனப்ொன்றமய ா எதுவுமற்ை
ேீவனாகும் அது.
சமூ அடித்தைத்தின் உருவாக் ம்.
சமூ ம் உருவாவது, குழந்றத வைருவது, ஒரு நிறுவனம் வலிறமற ப் பெறுவது, அரசாங் த்தின்
மரபு ள், மலர் ள் மலருவது அல்லது ெழம் ெழுப்ெது ாவும் ஒன்யை ாகும்.
இறச, சிற்ெக் றல, சறம ல், யோதிைம் ஆ ி றவ சில ஆர்வம் மிக் சாஸ்திரங் ள் ஆகும்.
இந்த துறை ைில் ஏயதனும் ஒன்ைில் நாம் இருந்தால், நமக்கு இந்த பச ல்முறைற ப் ெற்ைித்
பதாிந்திருக்கும். பச ல்முறைற சாரம் விஞ்சு ிைது.
சாரம் எல்லா இைங் ைிலும் ஒன்யைதான்.
சாரம் அதன் பவைிப்ொட்டில் சாராம்சத்றதப் பெறு ிைது, உணவில் இது ரஸா ஆகும்.
பச ல்முறை, சாரம், சாராம்சத்திற்கும்கூை அறவ பவைிப்ெடும் இைத்தின் ொிமாணத்திற்ய ற்ெ
அவற்ைின் மதிப்பு உண்டு.
ஒரு ட்ைத்தில் சாரம், எல்லா இைங் ைிலும் பசல்லுெடி ாகும் உாிறம மற்றும் திைனுைன்
பவைிப்ெடும்பொழுது, எல்றல ற்ைது வறர றுக் ப்ெட்ைதில் பவைிப்ெடு ிைது.
முக் ி த்துவம் சிைி தில் உள்ைது.
மந்திரம் சக்திவாய்ந்தது.
ஆனால் சக்தி, சாந்தம் அல்லது அறமதி ின் தாழ்ந்த பவைிப்ொைாகும்.
மந்திரத்தின் சக்தி உறர ாைலின் அறமதி ின் சாந்தமா மாறும்பொழுது மக் ள் ாிஷி ள்,
ம ான் ள், துைவி ள், முனிவர் ள், தெஸ்வி ைா இருப்ெர்.
இந்தச் பச ல்முறை ின் மூலம் தாழ்ந்த விறத ிலிருந்து உ ர்ந்த உறரநறை பவைிப்ெடு ிைது.
யஷக்ஸ்ெி ாின் விறத ள், வாழ்வின் இந்தப் பூரணத்துவத்றதயும், அதன் உண்றமற யும்
இருைில் ப ாண்டுள்ைது.
ைார்சிற எலிசபெத் நிந்திப்ெது உற்சா த்தின் ஆற்ைலாகும். இது ாதலி ின் தீவிர நிந்தறன ா
பவைிப்ெடு ிைது, அவன் மீது ாதலி ின் ஞானமா வந்திைங்கு ிைது.
அவைது யமதறம அந்தக் ட்ைத்தில் புலப்ெடாத வைமா பவைிப்ெடு ிைது, அதாவது,
பொருள்ாீதி ா உண்றம ா இல்லாத எந்த ஒன்ைின் அடிப்ெறை ிலான வைமா
பவைிப்ெடு ிைது.
அவறன ண்ணி மில்லாதவன் என்று அவள் அறழத்தயத மி வும் யமாசமான ஒன்ைாகும்.
அதுதான் அவறன மி வும் ொதித்தது.
ேீவனற்ை ெத்தா ிரம் யமல்தட்டு உ ர்குடி ினருக்கும், ெண்ெின் அ மதிப்ெிற்குத் தகுதி
உறை வர் ைா இருக்கும் சாதாரண மக் ளுக்கும் இறைய
ான இறணப்யெ ஒரு னவானா
இருப்ெதன் மதிப்ொகும்.
மக் ள் அறனவரும் ண்ணி மா இருக் க் கூடி வர் ள் என்ை அைிவு ண்ணி மான ஒருவனுக்கு
உள்ைது.
ணவனுைன் உைன் ட்றை ஏறும் மறனவி, நாட்டிற் ா ப் யொாில் உ ிர் துைப்ெதில்
உணர்ச்சிபூர்வமா நிறைவறையும் ஒரு வீரறனப் யொன்ைவள்.
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ைார்சி அவனுறை புை ெிரபுத்துவத்றத அ ெிரபுத்துவத்தின் சாரத்திைம் தி ா ம் பசய்தான்.
விக் ாம் உண்றம ான னவானா இல்றல, அதற் ான ஆர்வமும் அவனிைம் இல்றல.
அழிச்சாட்டி த்திற் ா அவனுக்குப் ெணக் ாரர் ைின் ெணமும், அவனால் சிைப்ொ ப் ெின்ெற்ை
முடிந்த வரும் பமன்றமயும், உ ர்குடி ினாின் வீண் ப ௌரவம் மற்றும் பு ழாரமும்
யதறவப்ெட்ைன.
32. “No traces of them were to be found on the Barnet road.”
Searching successfully needs a knowledge of the social composition, the capacities of the fugitives, one’s
own resources and limitations and the significance of the hour. Here social composition is what is relevant
to us.
But social composition is a vaster tale than the history of humankind.
Society is an energy that has become the present entity passing through skill, structure, locations,
movements, forces that preserve and forces that develop and so many other components.
Consideration of even one will be exhausting as well as exacting.
After the society chose to settle down, we find villages, hamlets, towns, metropolis, the live link of
movements through traffic and the human conglomerations that support them into activity etc. These
settlements are classified by trade, education, temple worship, idle living etc.
Each settlement subdivides into smaller settlements dictated by functional demands.
Only a vast subtle vision can reveal all of them.
Subtlety is the stability on which vision exists.
The endowments of the society endlessly multiply.
Each item – skill – is developed under several heads – collective, corporate, urban, individual,
psychological, etc.
In a situation like this, consecration alone goes straight to the heart of the matter. Suppose someone in the
family has consecrated, he would hear the name Mrs. Young or their locality. Consider an impossible
situation while you are inside it – you will see your consecration is in words. Sit down, quiet your mind,
take the consecration inside. You will be physically pushed out and consecration will soon be forgotten.
Decide to go inside, take the consecration to the ORIGIN of the problem. Sincerity being total, even
when the effort fails after the initial success, the lost thing will be found.
At that moment, one should GO IN and decide to employ consecration ONLY for work.
Such a problem will never arise again. Commitment to consecration is complete immunity against
problems. The devotee is blessed to have this tool.
It is a golden TOOL.
Perfect Perfection
No traces were found of the fugitives. It is Darcy who discovered them.
One rule of life is all rules are ever present everywhere and find expression as the circumstances
demand or permit.
The family did one thing positively for whatever reason: they did not condemn Lydia or Wickham in the
real sense of condemnation. The village did.
One thing is certain, whatever their reason it became a help in solving it.
‘Theoretically’ suppose the whole family had kept quiet, SILENT, rearranged the house in the best possible
order and cleanliness, without Darcy, the same great result would have come.
The principle here is: perfection anywhere is accomplishment in any other place that needs it.
One who sells for Rs. 50,000 a month can raise it to be daily sales or even more by resorting to perfection
of cleanliness, perfection of order, perfection of quick movement, perfect attention, perfect accounts and
carry it to all the details.
It can be better done variously in Mind.
Done outside and inside, you will see ‘Steve’ in you in inner formation.
More than bringing perfection in outer work or inner psychology, committing to such an idea will carry a
great force.
This is a narrow scope.
One can make it wide in general, narrow in particular.
Accomplishment can be described in various ways. All have the same essence.
Essence is essential, value is of value.
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There are people who believe wrong is right.
It does not matter, if they can raise the dose themselves.
Material accomplishment is the easiest.
To expand a hundred times, a thousand times is a great experience.
Self-giving itself is capable of this much.
You are The Mother’s child, therefore you can do anything.
Doing is easy, thinking is difficult, Being matters.
Now your consecration is NIL.
Do it one percent, you will be a giant.
Raise it to 5%, the sky is the limit.
Tracing Lydia
Successful tracing means having more powerful consciousness than the fugitives.
Loss is by lesser consciousness, finding is by higher consciousness.
Mr. Bennet or Mr. Gardiner did not have a higher consciousness than Wickham. Darcy had it and therefore
could find him.
In the society the stronger ego achieves.
In life, higher consciousness achieves.
These are rules that have no exception.
Wisdom is to express the high knowledge in low circumstances.
Is there such a knowledge at this moment Bennet readily took the right decision.
Elizabeth ‘inadvertently’ acquired that knowledge and spoke it to Darcy.
In any problem, there is such a knowledge that can solve it.
At any moment for one who wants to rise to any height, such a knowledge exists.
Man fights it, life imposes it when it wants to achieve.
Draupathi’s calling Krishna instantaneously saved her honour and in the subtle plane won the war.
Bharathi could have become the National Poet and attained world renown. He left Pondy against His wish,
lost his light, health and life itself.
Possibilities lost cannot be convincingly explained.
Possibilities that became actualities can be more easily explained.
What elopement brought Netherfield and Pemberley can be seen in the light of the father’s and daughter’s
higher attempt.
The rules of accomplishment, rising from where one is to the top of the organization are:
• Notice the symptoms unmistakably.
• Respond unegoistically to them in full measure.
• The measure of response will decide the rate of rise.
• Patience is one index.
• Means employed determine the level of success.
• Capacity is a life faculty.
• Non-exercise of capacity is a faculty of Spirit.
• Surrender of the lower to the higher is a faculty of yoga.
• Exertion will achieve.
• Non-exertion will achieve more.
• Aim of non-achievement achieves MOST.
“அவர் ள் ொர்பனட் சாறல ில் இருந்ததற் ான ஆதாரம் எதுவுமில்றல."
பவற்ைி ரமா த் யதடுவதற்கு சமூ அறமப்பு, தப்ெி ஓடுெவர் ைின் திைன் ள், ஒருவரது வைங் ள்
மற்றும் வரம்பு ள், யநரத்தின் முக் ி த்துவம் ஆ ி வற்றைப்ெற்ைி ஒரு அைிவு யதறவ. இங்கு
சமூ அறமப்யெ நமக்குத் யதறவ ான ஒன்று.
ஆனால் சமூ அறமப்பு மனிதகுலத்தின் வரலாற்றைவிை ெரந்த ஒன்ைாகும்.
சமூ ம் ஒரு சக்தி ஆகும். அது திைன், ட்ைறமப்பு, இைங் ள், இ க் ங் ள், ொது ாக்கும் சக்தி ள்,
வைர்ச்சி அைிக்கும் சக்தி ள் மற்றும் மற்ை ெல கூறு றைக் ைந்து தற்யொறத நிறலற
அறைந்துள்ைது.
அவற்ைில் ஒன்றை மட்டும் ருதுவதுகூை சக்திற முழுவதுமா த் தீர்க்கும், டும் மு ற்சிற க்
ய ாருவதா வும் இருக்கும்.
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சமூ ம் நிறலத்து நிற் முடிவு பசய்த ெிைகு, ிராமங் ள், குடி ிருப்பு ள், ந ரங் ள், பெருந ரங் ள்,
யொக்குவரத்து வசதி ள் மூலம் இ க் ங் ைின் இறணப்பு ள், அவற்ைின் பச ல்ொட்றை
ஆதாிக்கும் மனித கூட்ைங் ள் யொன்ைவற்றை நாம் ாண் ியைாம்.
வர்த்த ம், ல்வி, ய ாவில் வழிொடு, யசாம்யெைித்தனமான வாழ்க்ற யொன்ைவற்ைால் இந்த
குடி ிருப்பு ள் வற ப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைன.
ஒவ்பவாரு குடி ிருப்பும் பச ல்ொட்டின் எதிர்ொர்ப்பு ள் மூலம் யமலும் சிைி குடி ிருப்பு ைா
ெிாிக் ப்ெடு ின்ைன.
ஒரு ெரந்த சூட்சுமமான ொர்றவ ால் மட்டுயம அறவ அறனத்றதயும் பவைிப்ெடுத்த முடியும்.
சூட்சுமப் ொர்றவ நிலவும் உறுதித் தன்றம ாகும்.
சமூ த்தின் வைங் ள் முடிவற்று பெருகு ின்ைன.
ஒவ்பவாரு விஷ மும், ஒவ்பவாரு திைனும் சமூ ம், பெரு நிறுவனம், ந ரம், தனிநெர், உைவி ல்
யொன்ை தறலப்பு ைின் ீழ் உருவாக் ப்ெட்டுள்ைன.
இது யொன்ை ஒரு சூழ்நிறல ில் சமர்ப்ெணம் மட்டுயம யநரா விஷ த்றதச் பசன்ைறை ிைது.
குடும்ெத்தில் எவயரனும் ஒருவர் சமர்ப்ெணம் பசய்திருந்தால், அவருக்கு திருமதி ங் என்ை பெ யரா
அல்லது அவர் ள் இருந்த இைத்தின் பெ யரா ாதில் விழுந்திருக்கும். சாத்தி மற்ை ஒரு
நிறலறம ில் நாம் இருப்ெறத நிறனத்துப் ொர்த்தால், சமர்ப்ெணம் பவறும் வார்த்றத ைா
மட்டுயம இருப்ெறதப் ொர்க் லாம். மன அறமதியுைன் அமர்ந்து சமர்ப்ெணத்றத உள்யை எடுத்துச்
பசல்ல யவண்டும். நாம் உைல்ாீதி ா பவைிய தள்ைப்ெட்டு சமர்ப்ெணத்றத விறரவில் மைந்து
விடுயவாம். உள்யை பசல்லத் தீர்மானித்து ெிரச்சிறன ின் ஆரம்ெ இைத்திற்கு சமர்ப்ெணத்றத
எடுத்துச் பசல்ல யவண்டும். உண்றம முழுறம ா இருப்ெதால், ஆரம்ெ பவற்ைிக்குப் ெிைகு மு ற்சி
யதால்வி அறைந்தாலும்கூை, இழந்த பொருள் ண்டுெிடிக் ப்ெடும்.
அத்தருணத்தில் ஒருவர் உள்யை பசல்ல யவண்டும், யவறலக் ா மட்டுயம சமர்ப்ெணத்றத
யமற்ப ாள்ை முடிவு பசய் யவண்டும்.
இத்தற
ெிரச்சிறன ஒருயொதும் மீண்டும் எழாது. சமர்ப்ெணத்தின் மீதான ஈடுொடு ெிரச்சிறன
வராமல் முழுறம ா ப் ொது ாக்கும். இக் ருவி இருப்ெது அன்ெருக்கு ொக் ி மாகும்.
இது ஒரு பொற் ருவி ாகும்.
பூரணமான பூரணத்துவம்.
தப்ெி ஓடி வர் ைின் தை ங் ள் எதுவும் பதாி வில்றல. ைார்சிதான் அவர் றைக்
ண்டுெிடித்தான்.
எல்லா விதி ளும் எல்லா இைங் ைிலும் எப்பொழுதும் உள்ைன, சூழ்நிறல ய ாரும் அல்லது
அனுமதிக்கும் அைவிற்கு அறவ பவைிப்ெடுத்திக் ப ாள் ின்ைன என்ெது வாழ்வின் ஒரு சட்ைம்
ஆகும்.
ஏயதா ஒரு ாரணத்திற் ா குடும்ெம் ஒரு விஷ த்றத யநர்மறை ா ச் பசய்தது: அவர் ள்
லிடி ாறவய ா அல்லது விக் ாறமய ா உண்றம ான அர்த்தத்தில் ண்டிக் வில்றல. ிராமம்
அறதச் பசய்தது.
ஒன்று நிச்ச ம், அவர் ைது ாரணம் எதுவா இருப்ெினும் அறதத் தீர்க் அது ஒரு உதவி ா
இருந்தது.
‘தத்துவாீதி ா ’, குடும்ெம் முழுவதும் அறமதி ா இருந்து பமௌனமா , மி ச் சிைப்ொ வீட்றை
சீர் பசய்து சுத்தப்ெடுத்தி ிருந்தால், ைார்சி ின் உதவி இல்லாமயலய அயத பொி ெலன்
ிறைத்திருக்கும்.
இங்குள்ை தத்துவம்: எந்த இைத்திலும் உள்ை பூரணத்துவம் அது யதறவப்ெடும் எந்த ஒரு
இைத்திலும் சாதறன ா மாறும்.
சுத்தம், ஒழுங்கு, விறரவான பச ல் ள், வனம், ணக்கு ஆ ி வற்ைில் பூரணத்துவத்றத
நுணுக் மா , முழுறம ா க் றைப்ெிடித்தால் ஒரு மாதத்தில் ஐம்ெதா ிரம் ரூொய் விற்ெறன
பசய்யும் ஒருவரால், அயத அைவியலா அல்லது இன்னும் அதி மா யவா அறத தினசாி
விற்ெறன ா உ ர்த்த முடியும்.
இறத யமலும் சிைப்ொ ெல்யவறு விதமா மனதில் பசய் லாம்.
அ ம் மற்றும் புைத்தில் பசய்தால், நமது அ உருவாக் த்தில் ‘ஸ்டீவ் ோப்ஸ்’-ஐ ாணலாம்.
புை பச ல்ொட்டியலா அல்லது அ உைவி லியலா பூரணத்துவத்றதக் ப ாண்டு வருவதற்கு
யமலா , அத்தற
ருத்தின் மீதான ஈடுொடு உ ர்ந்த சக்திற க் ப ாண்டிருக்கும்.
இது ஒரு குறு ி வாய்ப்ொகும்.
ஒருவர் அறதப் பொதுவா விாிவா வும், குைிப்ொ குறு ி தா வும் மாற்ைலாம்.
சாதறனற ப் ெல்யவறு வழி ைில் விவாிக் லாம். அறனத்தும் ஒயர சாரத்றதக் ப ாண்ைது.
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சாரம் முக் ி ம், ெண்பு மதிப்பு வாய்ந்தது.
தவற்றைச் சாி என்று நம்புெவர் ள் உள்ைனர்.
அவர் ைால் அைறவ அவர் ைா யவ உ ர்த்த முடியும் எனில் அது ஒரு பொருட்ைல்ல.
பொருள்ாீதி ான சாதறன மி வும் எைிதானது.
நூறு மைங்கு, ஆ ிரம் மைங்கு விாிவறைவது ஒரு பொி அனுெவமா இருக்கும்.
சு அர்ப்ெணயம இதறனச் சாதிக்கும் திைனுறை து.
நாம் அன்றன ின் குழந்றத ள், ஆதலால் நாம் எறத யவண்டுபமன்ைாலும் பசய் லாம்.
பசய்வது சுலெம், சிந்திப்ெது டினம், அவ்வாறு இருப்ெயத முக் ி ம்.
இப்பொழுது நம்முறை சமர்ப்ெணம் பூஜ் ம் ஆகும்.
ஒரு சதவி ிதம் பசய்தாலும், நாம் மி உ ர்றவ அறையவாம்.
ஐந்து சதவி ிதத்திற்கு உ ர்த்தினால் வானயம எல்றல ா இருக்கும்.
லிடி ாறவக் ண்டுெிடிப்ெது.
பவற்ைி ரமா க் ண்டுெிடிப்ெதற்கு, ஒருவர் தப்ெி ஓடி வர் றைவிை யமலும் சக்தி வாய்ந்த
ேீவி த்றதக் ப ாண்டிருக் யவண்டும்.
இழப்பு குறைவான ேீவி த்தால் ஏற்ெடு ிைது, ண்டுெிடிப்ெது உ ர் ேீவி த்தின் மூலம்
நி ழ் ிைது.
திரு பென்னட்டிற்ய ா அல்லது திரு ார்டினருக்ய ா விக் ாறமவிை உ ர்ந்த ேீவி ம்
இருக் வில்றல. ைார்சிக்கு அவ்வாறு இருந்ததால் அவனால் ண்டுெிடிக் முடிந்தது.
சமூ த்தில் வலிறம ான அ ந்றத சாதிக் ிைது.
வாழ்வில் உ ர் ேீவி ம் சாதிக் ிைது.
இறவ விதிவிலக் ற்ை விதி ள் ஆகும்.
ஞானம் தாழ்ந்த சூழ்நிறல ைில் உ ர்ந்த அைிறவ பவைிப்ெடுத்துவதாகும்.
திரு பென்னட் உைனடி ா ச் சாி ான முடிறவ எடுத்த இத்தருணத்தில் அத்தற
ஞானம்
இருக் ிைதா?
எலிசபெத் தன்றன அைி ாமயலய அந்த அைிறவப் பெற்ைிருந்தாள், ைார்சி ிைம் யெசினாள்.
எந்த ஒரு ெிரச்சிறன ிலும், அறதத் தீர்க்கும் அதுயொன்ை ஒரு அைிவு உள்ைது.
எந்த ஒரு தருணத்திலும் எந்த உ ரத்திற்கும் உ ர விரும்பும் ஒருவருக்கு, அத்தற
ஞானம்
உள்ைது.
மனிதன் அதற் ா ப் யொராடு ிைான், வாழ்க்ற சாதிக் விரும்பும்பொழுது அறதத் திணிக் ிைது.
திபரௌெதி ிருஷ்ணறர அறழத்தது உைனடி ா அவளுறை மானத்றதக் ாப்ொற்ைி து, சூட்சும
நிறல ில் யொறர பவன்ைது.
ொரதி ார் யதசி
வி ா மாைி ிருக் லாம், உல ப் பு ழ் பெற்ைிருக் லாம். அவர் ெ வானுறை
விருப்ெத்திற்கு எதிரா ொண்டிற விட்டுச் பசன்று அவருறை ஒைிற யும் ஆயராக் ி த்றதயும்
இழந்து வாழ்றவய இழந்தார்.
இழந்த வாய்ப்பு றைத் திருப்தி ரமா விைக் முடி ாது.
உண்றம ைா மாைி சாத்தி ங் றை யமலும் சுலெமா விைக் லாம்.
ஓடிப்யொன நி ழ்வு பநதர்பீல்டிற்கும், பெம்ெர்லிக்கும் அைித்தறத தந்றத மற்றும் ம ைின் உ ர்ந்த
மு ற்சி ின் அடிப்ெறை ில் ொர்க் லாம்.
ஒருவர் இருக்கும் இைத்திலிருந்து நிறுவனத்தின் உ ர் நிறலற அறைவதற் ான சாதறன ின்
விதி ள் :
• அைிகுைி றைத் தவைாமல் வனிப்ெது.
• அவற்ைிற்கு அ ந்றத ின்ைி முழு அைவில் ெதிலைிப்ெது.
• ெதிலைிக்கும் அைவு உ ர்வின் அைறவத் தீர்மானிக்கும்.
• பொறுறம ஒரு குைியீைாகும்.
• ெ ன்ெடுத்தப்ெட்ை வழிமுறை ள் பவற்ைி ின் அைறவத் தீர்மானிக் ின்ைன .
• ஆற்ைல் வாழ்வின் ஒரு திைனாகும்.
• ஆற்ைறலப் ெ ன்ெடுத்தாமல் இருப்ெது ஆன்மாவின் ஒரு திைன் ஆகும்.
• தாழ்ந்தது உ ர்ந்ததற்குச் சரணறைவது ய ா த்தின் ஒரு திைனாகும்.
•
டும் மு ற்சி சாதிக்கும்.
• மு ற்சி பசய் ாமல் இருப்ெது அதி மா ச் சாதிக்கும்.
• சாதிக்கும் யநாக் மின்ைி இருப்ெது மி அதி அைவில் சாதிக்கும்.
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"Well, then -- supposing them to be in London. They may be there, though for the purpose of concealment,
for no more exceptionable purpose. It is not likely that money should be very abundant on either side; and it
might strike them that they could be more economically, though less expeditiously, married in London than
in Scotland."
"சாி, அவர் ள் லண்ைனில் இருக் ிைார் ள் என்யை றவத்துக் ப ாள்யவாம். ாருக்கும் பதாி ாமல்
இருக் யவண்டும் என்ெதற் ா அவர் ள் அங்கு தங் ி ிருக் லாம், அறதத் தவிர யவறு ஒரு
குைிப்ெிட்ை ாரணமும் இருக் ாது. இருவாிைமும் ெணம் அதி அைவில் ிறை ாது.
ஸ் ாட்லாண்டில் திருமணம் பசய்து ப ாள்வறதவிை, சிைிது நாட் ளுக்குப் ெிைகு லண்ைனில்
பசய்து ப ாள்வது பசலறவக் குறைக்கும் என்றுகூை நிறனத்திருக் லாம்."
33. “Supposing them to be in London.”
The surest haven for the fugitives is the most known place. The thief who cries ‘thief’ can never be
caught.
The most powerful strategy can be self-defeating as it has a counterpart.
Sincerity, Essence – process of the whole – Mother cannot be thus defeated.
The Mother says Supermind cannot be imitated.
Process becoming essence is part becoming the whole.
Sincerity, if it can be called a strategy is the strategy for the rival to work for your success.
Strategies when they want to fail, become more and more exacting.
Strategies are for the senses, hence partial.
Even Sri Aurobindo, when She enjoys His company, can fail to come along.
But She cannot fail.
At that point, the problem reveals its magnitude – feels like howling.
Her lifelong support – calling Him – was taken away.
Thus it is a great moment if the consecration fails.
Failing consecration indicates the presence of specks of ego.
Patience is greater inner self-knowledge.
Had Longbourn frowned abundantly on the couple, even behind their backs, Bingley and Darcy would have
been lost.
What is that knowledge of Sir Philip Sydney that saw Grace in the victim.
Sydney is the answer for romance Eternal.
Is it possible for one to trace the steps from where he is to Sydney?
One who realizes he cannot survive without constant consecration is a yogi.
The ultimate is a consecration-less life.
Any strategy becomes more powerful when not used and forgotten.
Conscious strategy is partial, subconscious strategy is full if not wholesome.
Strategies that disappear leave their essence.
Even the essence needs transformation.
Man will succeed where Money fails.
Consecration will succeed when Man’s capacity fails.
Consecration rises to higher levels of success when it recedes.
Thus consecration becomes consciousness.
The Individual is the key as he becomes God in the ascent, the Divine Soul.
The Vedas had the ultimate vision even before Mind was born.
It will become real after the Mind dissolves.
Mind’s dissolution is its evolution into Supermind.
He who searches expresses only his tension, not any idea of search.
It is a moment of calamity. One will be full of panic.
Only that panic will express itself in the search.
For a devotee, one will expect, he will be calling Mother.
In the majority of cases, the one thing that is forgotten will be Mother.
Those who think of Her would think of Her, not as a first thought.
There are those who repeat ‘Mother’ non-stop. It will be lip service.
One whose first thought is Mother and the call rises from the centre of panic, the usual response are
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The couple will be found at home;
The news will be a false alarm.
Darcy’s love for Georgianna was one such. His love for her brought him a little early to her departure – life
is unfailing. In a motherless family of four grownup boys, a fight broke out in the absence of the father.
One who received the worst ran away to a relative’s house where a neighbour discovered a son-in-law in
him. Being an officer of high position, he gave the unemployed boy a job. It was an affectionate family
where the affection was inversely expressed.
Luck is intense affection.
The conscious experience of a Man is very little.
The real meaningful experiences are subconscious.
They are in the subtle plane.
The conscious experiences are only the overt expressions of the sub-conscious ones.
One remembers his opinions, not aware of his experiences conscious or subconscious.
What determines his actions is the unseen Supermind.
One knows his memory, not Mind.
It is of the surface Mind only.
E.g. what can Mr. Bennet remember in London while looking for Lydia?
Nothing that ever related to her movements.
Search is searching for what you are. Mr. Bennet did not find the daughter, but he did find out what he
should do.
Man’s actions are neither rational nor practically meaningful.
His actions are almost impulsive.
“அவர் ள் லண்ைனில் இருக் ிைார் ள் என்யை றவத்துக் ப ாள்யவாம்."
மி வும் பதாிந்த இையம தப்ெி ஓடுெவர் ைின் மி வும் உறுதி ான பு லிைம் ஆகும். "திருைன்,
திருைன்" என்று கூக்குரலிடும் திருைறன ஒருயொதும் ெிடிக் முடி ாது.
மி வும் சக்திவாய்ந்த உொ ம் ஒரு எதிரான ெகுதிற க் ப ாண்டிருப்ெதால் அது சு யதால்வி ில்
முடி லாம்.
உண்றம, சாரம்- முழுறம ின் பச ல்முறை- அன்றனற இவ்வாறு யதாற் டிக் முடி ாது.
சத்தி ேீவி த்றதப்யொல் யவபைதுவும் இருக் முடி ாது என்று அன்றன கூறு ிைார்.
பச ல்முறை சாரமா மாறுவது ெகுதி முழுறம ா மாறுவதாகும்.
உண்றமற ஒரு உொ ம் என்று அறழக் முடிந்தால், நம்முறை பவற்ைிக் ா யொட்டி ாைர்
உறழப்ெதற் ான உத்தி ா அது இருக்கும்.
உத்தி ள் யதாற் விரும்ெினால், அறவ யமலும் யமலும் டும் மு ற்சிற க் ய ாருவதா இருக்கும்.
உத்தி ள் உணர்வுக்குாி றவ, ஆ யவ அறவ ெகுதி ா இருக்கும்.
ஸ்ரீ அரவிந்தர்கூை, அவருைன் இருப்ெறத அன்றன சந்யதாஷமா அனுெவிக்கும் பொழுது, உைன்
வரத் தவைலாம்.
ஆனால் அன்றன ால் தவையவ முடி ாது.
அந்தக் ட்ைத்தில், ெிரச்சிறன அதன் அைறவ பவைிப்ெடுத்து ிைது- உரக் அலை யவண்டும்
யொலிருக்கும்.
அன்றன ின் வாழ்நாள் ஆதரவு- ெ வாறன அறழப்ெது- ெைிக் ப்ெட்ைது.
இவ்வாறு சமர்ப்ெணம் யதால்வி அறைந்தால், அது ஒரு பொி தருணமா இருக்கும்.
சமர்ப்ெணம் யதால்வியுறுவது அ ந்றத ின் துைி ள் இருப்ெறதக் குைிக் ிைது.
பொறுறம பொி அ சு அைிவாகும்.
தம்ெதி ினர் மீது லாங்ெர்ன் ய ாெத்றத ாண்ெித்திருந்தால், அவர் ைின் ெின்னால்
ாண்ெித்திருந்தாலும், ைார்சிற யும் ெிங் ிலிற யும் இழக் யநர்ந்திருக்கும்.
ொதிக் ப்ெட்ைவாிைம் அருறைக் ண்ை சர் ெிலிப் சிட்னி ின் அந்த அைிவு எது?
நிறல ான ாதலின் ெதில் சிட்னி ாகும்.
ஒருவர் இருக்கும் இைத்திலிருந்து சிட்னிக்குச் பசல்லும் வழிற க் ண்டுெிடிப்ெது ஒருவருக்குச்
சாத்தி மா?
இறைவிைாத சமர்ப்ெணம் இல்லாமல் தன்னால் ேீவித்திருக் முடி ாது என்று உணர்ெவர் ஒரு
ய ா ி ாவார்.
இறுதி ானது சமர்ப்ெணம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்ற ஆகும்.
எந்த ஒரு உத்தியும் ெ ன்ெடுத்தப்ெடாதயொதும், மைக் ப்ெட்ையொதும் யமலும் அதி சக்தி
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வாய்ந்ததா மாறு ிைது.
தன்னுணர்யவாடு கூடி உத்தி ெகுதி ானது, ஆழ்மன உத்தி முழுநிறைவா இல்லாவிடினும்
முழுறம ானது.
மறையும் உத்தி ள் அவற்ைின் சாராம்சத்றத விட்டுச் பசல் ின்ைன.
சாராம்சத்திற்கும் திருவுருமாற்ைம் யதறவப்ெடு ிைது.
ெணம் யதால்வி அறையும் இைத்தில் மனிதன் பவற்ைி அறை ிைான்.
மனிதனது திைன் யதால்வி அறையும்யொது சமர்ப்ெணம் பவற்ைி றையும்.
சமர்ப்ெணம் ெின் வாங்கும்பொழுது பவற்ைி ின் உ ர் நிறல ளுக்கு உ ர் ிைது.
இவ்வாறு சமர்ப்ெணம் ேீவி மா மாறு ிைது.
யமபலழும் பொழுது தனி மனிதன் ைவுைா , பதய்வீ ஆன்மாவா மாறுவதால் அவர்
முக் ி மானவரா உள்ைார்.
மனம் ெிைப்ெதற்கு முன்ொ யவ யவதங் ள் முடிவான ொர்றவற க் ப ாண்டிருந்தன.
மனம் றரந்த ெிைகு இது உண்றம ானதா ி விடும்.
மனம் றரவது, அது சத்தி ேீவி மா ப் ொிணமிப்ெதாகும்.
யதடுெவர் அவரது ெதற்ைத்றத மட்டுயம பவைிப்ெடுத்து ிைார், யதைலின் எந்தக் ருத்றதயும் அல்ல.
இது யொிைாின் ஒரு தருணமாகும். ஒருவர் யெரச்சத்தில் இருப்ொர்.
அந்தப் யெரச்சம் மட்டுயம யதைலில் தன்றன பவைிப்ெடுத்திக்ப ாள்ளும்.
ஒரு அன்ெர் அன்றனற அறழப்ொர் என்று ஒருவர் எதிர்ொர்ப்ொர்.
பெரும்ொலான சந்தர்ப்ெங் ைில் மைந்து யொன ஒன்று அன்றன ா யவ இருக்கும்.
அன்றனற ப் ெற்ைி நிறனப்ெவர் ள் அன்றனற நிறனப்ெர், ஆனால் ஒரு முதல் எண்ணமா
அல்ல.
அன்றனற இறைவிைாது அறழப்ெவர் ளும் உண்டு. இது உதட்ைைவியலய இருக்கும்.
முதல் எண்ணமா அன்றனற க் ப ாண்ைவருக்கு அச்சத்தின் றம த்திலிருந்து அறழப்பு
எழும்யொது, வழக் மான மறுபமாழி ைா இருப்ெறவ,
விக் ாமும் லிடி ாவும் வீட்டியலய இருப்ெர்.
பசய்தி பொய் ானதா இருக்கும்.
ோர்ேி ானா மீதான ைார்சி ின் அன்பு அத்தற
ஒன்ைாகும். இந்த அன்யெ அவள்
ிைம்புவதற்குச் சற்று முன்பு அவறன அங்கு வரவறழத்தது- வாழ்க்ற ஒருயொதும்
தவறுவதில்றல. நான்கு வைர்ந்த ம ன் றைக் ப ாண்ை, தா ார் இல்லாத ஒரு குடும்ெத்தில், தந்றத
அங் ில்லாதயொது ஒரு சண்றை பவடித்தது. மி வும் யமாசமா ப் ொதிக் ப்ெட்ை ஒரு ம ன் ஒரு
உைவினர் வீட்டிற்கு ஓடிப்யொனான், அங்கு ெக் த்து வீட்டுக் ாரர் அவறன ஒரு மரும னா க்
ண்ைார். உ ர்ந்த அதி ாாி ா இருந்த அவர் அந்த யவறல ில்லாதவனுக்கு ஒரு யவறலற ப்
பெற்றுத் தந்தார். ொசம் தறல ீழா பவைிப்ெடுத்தப்ெட்ை ொசமுள்ை குடும்ெமா அது இருந்தது.
அதிர்ஷ்ைம் தீவிர ொசம் ஆகும்.
தன்னுணர்வுைன் கூடி அனுெவம் மனிதனுக்கு மி வும் குறைவா யவ உள்ைது.
உண்றம ான அர்த்தமுள்ை அனுெவங் ள் ஆழ்மனாீதி ானறவ.
அறவ சூட்சும நிறல ில் உள்ைன.
நனவுபூர்வமான அனுெவங் ள் ஆழ்மனாீதி ான அனுெவங் ைின் பவைிப்ொடு யை ாகும்.
ஒருவர் அவரது ருத்து றை நிறனவில் ப ாள் ிைார், அவரது நனவுபூர்வமான அல்லது ஆழ்மன
அனுெவங் றை அைிந்திருக் மாட்ைார்.
அவரது பச ல் றைத் தீர்மானிப்ெது ண்ணுக்குத் பதாி ாத சத்தி ேீவி மாகும்.
ஒருவருக்கு அவரது ஞாெ த்றதப்ெற்ைித் பதாியும், மனறத அல்ல.
இது யமல் மனறத மட்டுயம சார்ந்தாகும்.
(உ – ம்) லிடி ாறவக் ண்டுெிடிக்கும் மு ற்சி ில் திரு பென்னட் லண்ைனில் எறத ஞாெ த்தில்
றவத்திருக் முடியும்?
அவைது நைவடிக்ற ய ாடு பதாைர்புள்ை எறதயும் ஞாெ ம் றவத்திருக் முடி ாது.
யதைல், நாம் ார் என்ெறதத் யதடுவதாகும். திரு பென்னட் அவரது ம றைக் ண்டுெிடிக் வில்றல,
தான் என்ன பசய் யவண்டும் என்ெறதக் ண்டுெிடித்தார்.
மனிதனுறை பச ல் ள் ெகுத்தைிவுைனும் இருப்ெதில்றல, நறைமுறை ில் அர்த்தமுள்ைதா வும்
இருப்ெதில்றல.
அவனது பச ல் ள் பெரும்ொலும் உணர்ச்சிவ ப்ெட்ைதா யவ உள்ைன.
34. “They may be there for purposes of concealment.”
Life has learnt concealment at its very beginning.
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Ignorance conceals itself but is unable to shed the seed of knowledge.
Revelation and concealment are complementary.
The infinity is concealed in the finite.
The greatest surprise to human Mind is to discover the genius well concealed in the Idiot’s brain.
Even now, even to our devotees, we cannot readily say that Lydia’s elopement brought luck to Longbourn.
Something in us is hurt.
My eternal theme is the entire organisation – company, party and government – is well concealed in
each Man’s aspiration.
The theme of integrality announces that each has all in it.
At a simple level we see education has in it the entire social elevation well concealed.
Man can believe in Money like that.
In the post war period, political power is thus discovered fully.
It is not easy to see that Truth and Self-giving thus have in them the whole of creation.
No loyal member of a party or a family was ever disappointed in the long run.
These are yogic truths applied to life’s realities.
The psychic conceals all the parts in it as essence.
A mantra has in it packed the entire power of the Rishi.
Calling and consecration are such tools in this yoga.
Domestic happiness lies concealed forever in the exhibition of temperament.
Health, life, success, progress can be well approached by this rule.
Today the world has all the knowledge to give the individuals good health, great success, a lively life and an
eternal progress.
Left to itself, in time, it will organise itself subconsciously.
Leaders of thought can do it consciously for the world.
In times of crises, to temporarily relieve the world of a great evil, a great leader emerges.
If done, that may be a token beginning of the world receiving Sri Aurobindo’s Spiritual knowledge.
Man has consistently rejected it so far.
Grace descends without the call – the call rises to reject (Hound of Heaven).
Non-Organisational Accomplishment
Organisational accomplishment enters the structured society.
Non-organisation covers the Spirit of the Society and soars towards Life.
Mother misleading Hitler is one such.
All Krishna’s tactics in the war answer to this spirit.
Sincerity that spreads over the whole offers strength.
Strategies express the Spirit of the Principles in the fullness of time.
One who is blameless, when blamed, really belongs to the whole.
Appearances belong to the reality in the eyes of the small.
In the eyes of the Great, Reality is the appearance he intends.
One who relishes this page understands by that relish.
One who seeks an explanation looks for the non-existent.
All points of creation shade off into this whole plane and affirm their evolutionary creativity by breaking
the Rule.
The Rule of breaking the Rule entitles one to enter great arenas.
Maya ruled India for over a thousand years.
It has this strength in the reverse.
Mother Estates was founded on this Spirit.
I was protected in my job by that Spirit which the ‘establishment’ could not touch.
HE explains Brindavan from this view.
Sri Aurobindo changed Sir Philip Sydney’s grace into Grace.
Sydney’s grace saved him from the gallows.
Sri Aurobindo’s Grace is to be hanged.
There are wonders and wonder of wonders. Jinnah’s confession to his sister was seen in his ‘nod’.
To punish a crime or lapse is not necessary.
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There are human domains where Her punishments are Grace.
In the right frame of Mind, it is impossible for any move NOT to raise the intensity of delight.
This is a zone where all philosophy is Quiet Rapture, where rapture losing its excitement becomes Peace or
remains only rapture.
Kala was not dissolved, he was transformed into a being of Light.
His insistence of his arguments even after he was transformed is striking.
Infinity in the infinitesimal
All is in each. Therefore Infinity is in the infinitesimal.
The whole story is in Lydia or even in her elopement.
God and creation are the eternal present, this can be true.
Squandering eternity on a beat of Time.
Every moment fully expresses the whole of eternity and its Existence.
Ayala’s ‘I cannot’ was really ‘I do love you’.
Every great poet knows his whole life is in one word of his.
To know that is to know Brahman.
There is Silence beyond Silence.
Silence is Brahman.
Silence beyond Silence is Brahman.
There is Brahman beyond and behind Silence beyond Silence.
For a view from above what is Integral Reality is Sachchidananda from Mind below.
Brahman moving into creation as a whole is integral Reality.
Brahman moving into creation as consciousness is Maya in Transcendence.
Brahman is Self, Purusha, Ishwara.
Each has the other two poises too.
To BE is the aim of the Gnostic Being.
Whose aim is it to Not to be?
And who combines both?
To conceive of a Brahman that is ineffable, indefinable, featureless, the being of an Existence that
represents the Unknowable and its value is to let the Mind dissolve in its own infinity.
If Mind is an instrument of ignorance seeking knowledge and Supermind is Being of knowledge, can we
pass through all the stages of transition?
Will it be a passage from ignorance to knowledge?
To discover the human as Divine is greater than discovering the Divine as Absolute in creation and in its
Nature.
What then is discovery? or Self-discovery?
Who is the Self that discovers Himself?
What are the other poises of his?
Are we a poise of his?
Can we discover that Discovery that is Self-Discovery?
“ ாருக்கும் பதாி ாமல் இருக் யவண்டும் என்ெதற் ா அவர் ள் அங்கு இருக் லாம்."
வாழ்க்ற அதன் ஆரம்ெத்தியலய ஒைிந்துப ாள்வறதக் ற்றுக் ப ாண்டுள்ைது.
அைி ாறம தன்றன மறைத்துக் ப ாள் ிைது, ஆனால் அைிவின் விறதற அதனால் ற விை
முடிவதில்றல.
பவைிப்ொடும் மறைப்ெதும் உைன்ொடு ைாகும்.
அனந்தம் அைவுக்குட்ெட்ைதில் மறைந்துள்ைது.
மனிதனது மனதிற் ான மி ப் பொி ஆச்சாி ம், ஒரு முட்ைாைிைம் மறைந்துள்ை யமதறமற க்
ண்டுெிடிப்ெதாகும்.
இப்பொழுதும் கூை, நம்முறை அன்ெர் ளுக்குக் கூை, லிடி ா ஓடிப்யொனது லாங்ெர்னுக்கு
அதிர்ஷ்ைத்றத ப ாண்டு வந்தது என்று உைனடி ா க் கூை முடி ாது. நம்முள் ஏயதா ஒன்று
ொதிக் ப்ெட்டுள்ைது.
நிறுவனம், ட்சி, அரசாங் ம் யொன்ை எந்த முழுறம ான அறமப்பும் ஒவ்பவாரு மனிதனின்
ஆர்வத்திலும் நன்கு மறைந்துள்ைது என்ெயத எனது நிறல ான ருத்தாகும்.
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ஒருங் ிறணப்றெப்ெற்ைி
ருத்து ஒவ்பவான்றும் அறனத்றதயும் ப ாண்டுள்ைது என்ெறதத்
பதாிவிக் ிைது.
ஒரு எைி நிறல ில், அறனத்து சமூ உ ர்வும் ல்வி ில் சிைப்ொ மறைத்து றவக் ப்ெட்டுள்ைது
என்ெறதப் ொர்க் ியைாம்.
மனிதன் ெணத்றத அவ்வாறு நம்ெலாம்.
யொருக்குப் ெிந்றத
ாலத்தில், அரசி ல் அதி ாரம் இவ்வாறு முழுறம ா க்
ண்ைைி ப்ெடு ிைது.
உண்றமயும் சு அர்ப்ெணமும் ெறைப்பு முழுவறதயும் இவ்வாறு தன்னிைம் ப ாண்டுள்ைது
என்ெறத நம்மால் சுலெமா க் ாண முடி ாது.
ஒரு ட்சி அல்லது ஒரு குடும்ெத்றதச் யசர்ந்த எந்த ஒரு விசுவாசமான அங் த்தினரும் ாலப்
யொக் ில் ஏமாற்ைம் அறைந்தயத இல்றல.
இறவ வாழ்வின் நிதர்சனங் ளுக்குப் ெ ன்ெடுத்தப்ெடும் ய ா உண்றம ைாகும்.
றசத்தி ம் எல்லா ெகுதி றையும் சாரமா அதனுள் மறைத்து றவத்துள்ைது.
ஒரு மந்திரத்தில் ாிஷி ின் சக்தி முழுவதும் அைங் ியுள்ைது.
அறழப்பும், சமர்ப்ெணமும் இந்த ய ா த்தில் அத்தற
ருவி ள் ஆகும்.
குடும்ெத்தில் ம ிழ்ச்சி மனவுணர்வு ைின் பவைிப்ொட்டில் நிரந்தரமா மறைந்துள்ைது.
ஆயராக் ி ம், வாழ்வு, பவற்ைி, முன்யனற்ைம் ஆ ி வற்றை இந்த விதி ின் மூலம் சிைப்ொ
அணு லாம்.
தனி மனிதர் ளுக்கு நல்ல ஆயராக் ி ம், பொி பவற்ைி, ேீவனுள்ை ஒரு வாழ்க்ற மற்றும் நிரந்தர
முன்யனற்ைம் ஆ ி வற்றை வழங்குவதற் ான அறனத்து அைிவும் இன்று உல ிற்கு உள்ைது.
அதன் யொக் ியலய விைப்ெட்ைால் ாலப்யொக் ில் அது ஆழ்மனதில் தன்றனய
முறைப்ெடுத்திக் ப ாள்ளும்.
சிந்திக்கும் தறலவர் ள் உல த்திற் ா நனவுபூர்வமா அறதச் பசய் முடியும்.
பநருக் டி ான ாலங் ைில், பொி தீங் ிலிருந்து உல த்றதத் தற் ாலி மா விடுவிப்ெதற்கு ஒரு
பொி தறலவர் பவைிப்ெடு ிைார்.
அவ்வாறு பசய் ப்ெட்ைால் அது ஸ்ரீ அரவிந்தாின் ஆன்மீ அைிறவ உல ம் பெற்றுக்ப ாள்ளும்
அறை ாை ஆரம்ெமா இருக் லாம்.
இதுவறர மனிதன் அறதத் பதாைர்ந்து மறுத்து வந்துள்ைான்.
அறழப்ெின்ைி அருள் ீழிைங்கு ிைது- அறழப்பு நிரா ாிக் யமபலழு ிைது (Hound of Heaven).
அறமப்புாீதி ற்ை சாதறன.
அறமப்புாீதி ான சாதறன ட்ைறமக் ப்ெட்ை சமூ த்தில் நுறழ ிைது.
அறமப்ெற்ைது சமூ த்தின் உணர்றவ உள்ைைக் ி வாழ்றவ யநாக் ி உ ரு ிைது.
ஹிட்லறர அன்றன தவைா வழி நைத்தி து அதுயொன்ை ஒன்ைாகும்.
ிருஷ்ணர் யொாில் ெ ன்ெடுத்தி அறனத்து தந்திரங் ளும் இந்த பமய்க் ருத்திற்குப்
ெதிலைிக் ின்ைன.
முழுறம ின் மீது ெரவும் உண்றம வலிறமற அைிக் ிைது.
உத்தி ள் ாலத்தின் முழுறம ில் ய ாட்ொடு ைின் உணர்றவ பவைிப்ெடுத்து ின்ைன.
குற்ைமற்ை ஒருவர் குற்ைம் சாட்ைப்ெடும்பொழுது உண்றம ில் முழுறமக்குச் பசாந்தமானவர்
ஆவார்.
சிைி வர் ைின் ண் ளுக்குத் யதாற்ைங் ள் நிதர்சனத்றதச் சார்ந்தறவ.
உ ர்ந்தவர் ைின் ண் ளுக்கு நிதர்சனம் அவர் விரும்பும் யதாற்ைமா இருக்கும்.
இந்தப் ெக் த்றத ம ிழ்வுைன் அனுெவிக்கும் ஒருவர், அந்த ம ிழ்ச்சி ினால் புாிந்துப ாள் ிைார்.
விைக் த்றத நாடும் ஒருவர் இல்லாத ஒன்றைக் ாண மு ல் ிைார்.
ெறைப்ெின் அறனத்து ட்ைங் ளும் இந்த முழு நிறல ில் தங் ைது முக் ி த்துவத்றத இழந்து,
விதிற மீறுவதன் மூலம் அவற்ைின் ொிணாம ெறைப்ொற்ைறல உறுதிப்ெடுத்து ின்ைன.
விதிற மீறும் விதி ஒருவருக்கு பொி இைங் ைில் நுறழயும் தகுதிற அைிக் ிைது.
ஆ ிரம் ஆண்டு ளுக்கு யமலா மாற இந்தி ாவின் மீது ஆதிக் ம் பசலுத்தி து.
இந்த வலிறமற இது தறல ீழா க் ப ாண்டுள்ைது.
மதர் எஸ்யைட் இந்த உணர்வின் ீழ் அறமக் ப்ெட்டது.
நான் என்னுறை யவறல ில் ஸ்தாெனம் பதாை முடி ாத அந்த உணர்வால் ொது ாக் ப்ெட்யைன்,
இந்தப் ொர்றவ ில் ெ வான் ெிருந்தாவனத்றத விவாிக் ிைார்.
சர் ெிலிப் சிட்னி ின் அருனள யெரருைா ஸ்ரீ அரவிந்தர் மாற்ைினார்.
சிட்னி ின் அருள் அவறரத் தூக்கு யமறை ிலிருந்து ாப்ொற்ைி து.
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அற்புதங் ளும், அற்புதங் ைின் அற்புதமும் உள்ைன. ேின்னா அவருறை சய ாதாி ிைம் ஒப்புக்
ப ாண்ைது அவருறை ‘தறல றசப்ெில்’ பதாிந்தது.
ஒரு குற்ைத்றதய ா அல்லது குறைொட்றைய ா தண்டிக் யவண்டி அவசி மில்றல.
அன்றன ின் தண்ைறன ள் அருைா இருக்கும் மனித ைங் ள் உள்ைன.
சாி ான மன நிறல ில், எந்த ஒரு நைவடிக்ற யும், சந்யதாஷத்தின் தீவிரத்றத உ ர்த்தாமல்
இருப்ெது சாத்தி யம இல்றல.
எல்லா தத்துவமும் அறமதி ான யெரானந்தமா இருக்கும் ஒரு இைமாகும் இது, இங்கு யெரானந்தம்
அதன் உற்சா த்றத இழந்து அறமதி ா ிைது அல்லது யெரானந்தமா மட்டுயம நீடிக் ிைது.
ாலன் றர வில்றல, ஒைி ின் ேீவனா திருவுருமாற்ைப்ெட்ைான்.
திருவுருமாைி ெிைகும் அவனுறை விவாதங் ைில் அவன் ெிடிவாதமா இருந்தது
ஆச்சாி த்திற்குாி து.
மி ச் சிைி தில் அனந்தம்.
அறனத்தும் ஒவ்பவான்ைிலும் உள்ைது. ஆதலால் அனந்தம் மி ச் சிைி தில் உள்ைது.
றத முழுவதும் லிடி ாவிலும் அல்லது அவள் ஓடிப்யொவதிலும்கூை உள்ைது.
ைவுளும், ெறைப்பும் நிரந்தரமானறவ, இது உண்றம ா இருக் லாம்.
யு ம் எழுந்து மறையும் தாைம்.
ஒவ்பவாரு தருணமும் நித்தி த்துவத்றதயும் அதன் பெருவாழ்றவயும் முழுறம ா
பவைிப்ெடுத்து ிைது.
‘என்னால் முடி ாது’ என்று அ லா கூறுவது உண்றம ில் ‘நான் உன்றனக் ாதலிக் ியைன்’
என்ெதாகும்.
ஒவ்பவாரு பொி
விஞரும் அவருறை முழு வாழ்க்ற ற யும் அவருறை ஒரு வார்த்றத ில்
இருப்ெறத அைிவார்.
அறத அைிவது ெிரம்மறன அைிவதாகும்.
பமௌனத்திற்குப் ெின்னால் பமௌனம் உள்ைது.
பமௌனம் ெிரம்மம் ஆகும்.
பமௌனத்திற்குப் ெின்னாலுள்ை பமௌனம் ெிரம்மமாகும்.
பமௌனத்திற்குப் ெின்னாலுள்ை பமௌனத்திற்கு அப்ொலும், ெின்னாலும் ெிரம்மன் உள்ைது.
யமலிருந்து ொர்க்கும் ொர்றவ ில் பூரண நிதர்சனமா த் பதாிவது ீழிருக்கும் மனதிற்கு
சச்சிதானந்தம் ஆகும்.
ெிரம்மன் ஒரு முழுறம ா ெறைப்ெிற்குள் பசல்வது பூரண நிதர்சனம் ஆகும்.
ெிரம்மன் ேீவி மா ப் ெறைப்ெிற்குள் பசல்வது ைந்ததில் மாற
ாகும்.
ெிரம்மன் சு ம், புருஷன் மற்றும் ஈஸ்வரனாகும்.
ஒவ்பவான்றும் மற்ை இரண்டு நிறல றையும் ப ாண்டுள்ைது.
ஆத்ம ேீவனின் இலக்கு இருப்ெயத ாகும்.
இல்லாமல் இருப்ெது என்ெது எதனுறை யநாக் ம்?
இரண்றையும் இறணப்ெது ார்?
பசால்லில் அைங் ாத, விவாிக் முடி ாத, அம்சமில்லாத, அைி முடி ாதறதப் ெிரதிெலிக்கும்
வாழ்வின் ேீவன் மற்றும் அதன் மதிப்ொ இருக்கும் ெிரம்மத்றத நிறனத்துப் ொர்ப்ெது மனறத
அதன் அனந்தத்தில் றர அனுமதிப்ெயத ாகும்.
மனம் அைிறவ நாடும் அைி ாறம ின் ருவி ா வும் சத்தி ேீவி ம் அைிவின் ேீவனா வும்
இருந்தால் மாற்ைத்தின் எல்லா நிறல றையும் நாம் ைந்து பசல்ல முடியுமா?
அது அைி ாறம ிலிருந்து அைிவுக்குச் பசல்லும் ஒரு வழி ா இருக்குமா?
மனிதறன பதய்வம் என்று ண்ைைிவது, ெறைப்ெிலும் அதன் இ ற்ற ிலும் பதய்வத்றத ெிரம்மம்
என்று ண்ைைிவறதவிைப் பொி தாகும்.
ெின்னர் ண்டுெிடிப்பு என்ெது என்ன? அல்லது சு
ண்டுெிடிப்பு என்ெது என்ன?
தன்றனய
ண்டுெிடிக்கும் அந்த சு ம் ார்?
அவருறை மற்ை நிறல ள் என்ன?
நாம் அவருறை ஒரு நிறல ா?
சு
ண்டுெிடிப்ொ இருக்கும் அந்தக் ண்டுெிடிப்றெ நாம் ண்டுெிடிக் முடியுமா?
Mathemagic.
ணிதவித்றத.
35. “For no more exceptional purpose….”
How to discover the fugitives is a mystery.
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At least for Darcy who had one clue, it was not a total mystery.
Kitty knew of Wickham and London. When news from all sides is known – if their movements in coaches
are traceable, it won’t be a mystery.
Arthur Benjamin knew how to square numbers from two digits to five digits and disclosed his formula.
For two digits ending in 5, the formula is to multiply the preceding digit by its next number and add 25, e.g.
65² = 4225. This is arrived at by 6 x 7 = 42 with 25 is 4225.
Arthur has revealed all the formulas for all the numbers up to 5 digits.
Knowledge of the formulas dissolves the mysteries.
One can learn all the formulas of Arthur but will not be able to use them as he does or not half so well. One
may not at all be able to use them because apart from the formulas, two more things are needed: 1) skill to
use them, 2) energy of the capacity to use them.
I have put in writing all the rules of Life Response and even ALL the rules and laws of the comprehensive
theory. To use them effectively, as I said earlier, the energy of the capacity to employ them intelligently is
not there in anyone. That capacity comes into play only when the skill to apply the rules is first acquired.
That skill is a sense of life.
Mrs. Gardiner’s cultured restraint helped Lizzy to marry and bring her aunt to Pemberley.
We see both ends – restraint and pony – but to connect them a skill is needed.
It is there in the atmosphere of India and most Indians can readily commission it.
Such skills and capacities are there in all fields, now acquired by long experience.
Knowing Brahman everything can be known tells us that knowing Brahman as thoroughly as it should be
known, one can know all.
SINCERITY is the psychological power that can receive it from another through Self-Giving (of the
receiver).
Sishyas receive from their Gurus in the subliminal through such sincerity and self-giving.
Sincerity and Self-Giving
Sincerity is a faculty that can extend by expansion from one to the whole world by Self-Giving.
Self-Giving exists as self-giving, Self-giving, self-Giving.
A small man’s selfish giving is self-giving.
A great soul’s selfish giving is Self-giving.
A small man’s great generosity is self-Giving.
This classification can find a parallel to Manners…..Individuality.
There are people possessed by superstition, Money, various beliefs, etc.
The possession is negative when Money possesses him.
It is possible when he possesses Money.
Freedom enjoys neither possession.
The Christian forgiving is really a great power as it is transformation.
Not to be possessed by Power, especially power he created, is seen only in Gandhiji in politics.
One who is NOT possessed by Money he has generated can create four or five trillions a day if there is a
human instrument.
They – Master and Mother – were not possessed by the spiritual power. They created and that is why
the Korean, Cuban, Chinese wars could be won.
Saints created spiritual power. They gave it to the world, as they were not possessed by the power.
That power has created life power in the world indirectly, subtly.
Whether the Rishis had created life power or not is not known.
Supramental life has three stages, rather they are triune.
At the lowest human end, the life power of political power, Money etc. is created by Mother’s
Consciousness. It is already in evidence as one who invested Rs. 8000/- in a journal which published one
article on Mother every month now finds his company at several ten thousand crores turnover.
Of course, it has happened to hundreds of thousands of people. The recipients are unconscious.
Even the phenomenon is not well known.
The rule and law are there for anyone to benefit from.
This phenomenon of knowing a formula and the whole society fully benefitting from it is there for long.
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Discovery of that phenomenon and offering it as a formula for education through the Internet will
eradicate illiteracy from the world.
It can produce geniuses.
“அறதத் தவிர யவறு எந்த குைிப்ெிட்ை ாரணமும் இருக் ாது..."
தப்ெிய ாடி வர் றை எவ்வாறு ண்டுெிடிப்ெது என்ெது ஒரு மர்மமாகும்.
குறைந்தெட்சம் ைார்சி ிைம் ஒரு துப்பு இருந்ததால் அவனுக்கு அது முழுறம ான மர்மமா
இருக் வில்றல.
விக் ாம் மற்றும் லண்ைறனப் ெற்ைி ிட்டிக்குத் பதாியும். எல்லா ெக் ங் ைிலிருந்தும் பசய்தி ெரவி
ெிைகு- அவர் ள் பசன்ை வண்டி ின் தை ங் ள் ிறைத்திருந்தால், அது ஒரு மர்மமா இருக் ாது.
ஆர்தர் பெஞ்சமினிற்கு இரண்டு இலக் ம் முதல் ஐந்து இலக் ம் வறர ிலான எண் றை அந்த
எண்ணாயலய பெருக்கும் முறை பதாிந்திருந்தது, அவர் அதற் ான தனது சூத்திரத்றத
பவைிப்ெடுத்தினார்.
ஐந்தில் முடியும் இரண்டு இலக் எண்- இதன் சூத்திரம், முந்றத எண்றண அடுத்த எண்ணால்
பெருக் ி அதனுைன் 25-ஐ யசர்க் யவண்டும். (உ - .ம்) 65² = 4225. இது எவ்வாறு எனில், 6 x 7 = 42
+ 25 = 4225.
ஆர்தர் ஐந்து இலக் எண் ள்வறர அறனத்து எண் ளுக்கும், அறனத்து சூத்திரங் றையும்
வழங் ியுள்ைார்.
சூத்திரங் ள் பதாிவது மர்மங் றை அ ற்று ிைது.
ஆர்தாின் அறனத்து சூத்திரங் றையும் ஒருவர் ற்றுக் ப ாள்ைலாம், ஆனல் அவர்
ெ ன்ெடுத்துவதுயொல் ெ ன்ெடுத்த முடி ாது, ொதி ைவிற்கும் ெ ன்ெடுத்த முடி ாது. ஒருவரால்
அறதப் ெ ன்ெடுத்த முடி ாமயலய கூை இருக் லாம், ஏபனனில் சூத்திரங் ளுக்கு யமலா யமலும்
இரண்டு விஷ ங் ள் யதறவப்ெடு ின்ைன 1) அவற்றைப் ெ ன்ெடுத்துவதற் ான திைன்
2) அவற்றைப் ெ ன்ெடுத்துவதற் ான திைனின் ஆற்ைல்.
வாழ்வின் மறுபமாழி ின் அறனத்து விதி றையும், விாிவான ய ாட்ொட்டின் அறனத்து விதி ள்
மற்றும் சட்ைங் றையும் எழுதியுள்யைன். அவற்றைத் திைம்ெை ெ ன்ெடுத்துவதற்கு, நான் முன்பு
கூைி துயொல அவற்றைப் புத்திசாலித்தனமா ப் ெ ன்ெடுத்துவதற் ான திைனின் ஆற்ைல்
எவாிைமும் இல்றல. விதி றைப் ெ ன்ெடுத்தும் திைறம முதலில் பெைப்ெட்ைால்தான் அந்தத் திைன்
பவைிப்ெடும்.
அந்தத் திைறம வாழ்வின் ஒரு உணர்வாகும்.
திருமதி ார்டினாின் ெண்ெட்ை ட்டுப்ொடு எலிசபெத்தின் திருமணம் நறைபெைவும், அவளுறை
அத்னதனய பெம்ெர்லிக்கு அனைத்து வருவதற்கும் உதவி து.
நாம் ட்டுப்ொடு மற்றும் ஓட்ைம் ஆ ி இரு முறன றையும் ாண் ியைாம், ஆனால் அவற்றை
இறணப்ெதற்கு ஒரு திைறம யதறவ.
இந்தி ாவின் சூழலில் இது உள்ைது, பெரும்ொலான இந்தி ர் ைால் இதறன உைனடி ா ச்
பச ல்ெடுத்த முடியும்.
இத்தற
திைறமயும் ஆற்ைல் ளும் அறனத்துத் துறை ைிலும் இப்பொழுது நீண்ை ால
அனுெவத்தால் பெைப்ெட்டுள்ைன.
ெிரம்மத்றத அைிந்தால் அறனத்றதயும் அைி லாம் என்ெதற்கு ெிரம்மத்றத அைிந்துப ாள்ை
யவண்டி அைவிற்கு முழுறம ா அைிந்துப ாண்ைால் அறனத்றதயும் பதாிந்துப ாள்ைலாம்
என்று பொருள்.
உண்றம, பெறுெவாின் சு அர்ப்ெணத்தின் மூலம் இன்பனாருவாிைமிருந்து பெைக்கூடி மனதின்
சக்தி ாகும்.
சிஷ் ர் ள் தங் ைது குருமார் ைிைமிருந்து இத்தற
உண்றம மற்றும் சு அர்ப்ெணத்தின் மூலம்
அடிமனதில் பெற்றுக் ப ாள் ின்ைனர்.
உண்றம மற்றும் சு அர்ப்ெணம்.
உண்றம சு அர்ப்ெணத்தின் மூலம் ஒருவாிைமிருந்து உல ம் முழுவதற்கும் விாிவறையும் ஒரு
திைனாகும்.
சு அர்ப்ெணம் - நம்றம வழங்குவது, சு ம் தன்றன வழங்குவது, நாம் நம்றம முழுறம ா
வழங்குவது என்று உள்ைது.
ஒரு சிைி மனிதனின் சு நலமான அர்ப்ெணம் சு அர்ப்ெணமாகும்.
ஒரு பொி ஆன்மாவின் சு நலமான அர்ப்ெணம் சு த்தின் அர்ப்ெணம் ஆகும்.
ஒரு சிைி மனிதனின் உ ர்ந்த பெருந்தன்றம தன்றனய முழுறம ா வழங்குவதாகும்.
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இந்த வற ப்ெடுத்தல், நைத்றத ள்...தனித்தன்றம ஆ ி வற்ைிற்கு இறண ான ஒன்றினனக்
காணலாம்.
மூைநம்ெிக்ற , ெணம், ெல்யவறு நம்ெிக்ற ள் யொன்ைவற்ைால் ஆட்ப ாள்ைப்ெட்ை மனிதர் ள்
உள்ைனர்.
ெணம் அவறன ஆட்ப ாள்ளும்பொழுது அது எதிர்மறை ானதாகும்.
அவன் ெணத்றதப் பெற்ைிருக்கும்பொழுது இது சாத்தி ம்.
சுதந்திரம் யமற்கூைி இரண்றையும் அனுெவிப்ெதில்றல.
ிருஸ்துவாின் மன்னிப்பு திருவுருமாற்ைம் என்ெதால் அது உண்றம ில் ஒரு பொி சக்தி ாகும்.
அதி ாரத்தால், குைிப்ொ தாயன உருவாக் ி அதி ாரத்தால் ஆட்ப ாள்ைப்ெைாமல் இருப்ெது,
அரசி லில் ாந்திேி ிைம் மட்டுயம ாணப்ெடு ிைது.
தான் உருவாக் ி ெணத்தால் ஆட்ப ாள்ைப்ெைாமல் இருக்கும் ஒருவர், அவர் ஒரு மனிதக்
ருவி ா இருப்ெின், ஒரு நாைில் நான்கு அல்லது ஐந்து டிாில்லி ன் றை உருவாக் முடியும்.
ெ வானும், அன்றனயும், ஆன்மீ சக்தி ால் ஆட்ப ாள்ைப்ெைவில்றல. அவர் ள் அறத
உருவாக் ினர், அதனால்தான் ப ாாி ா, ியூொ, சீனப் யொர் றை பவல்ல முடிந்தது.
ம ான் ள் ஆன்மீ சக்திற உருவாக் ினர். அவர் ள் அதனால் ஆட்ப ாள்ைப்ெைாததால் அறத
உலகுக்கு வழங் ினர்.
அந்த சக்தி உல த்தில் மறைமு மா வும், சூட்சுமமா வும் வாழ்வின் சக்திற உருவாக் ி து.
ாிஷி ள் வாழ்வின் சக்திற உருவாக் ினரா இல்றல ா என்ெது ெற்ைி பதாி வில்றல.
சத்தி ேீவி வாழ்க்ற மூன்று நிறல றைக் ப ாண்ைது, அது மூன்று அம்சங் றைக்ப ாண்ை
ஒன்யை ாகும்.
ீழ் மனித நிறல ில், அரசி ல் அதி ாரம் மற்றும் ெணத்தின் வாழ்வின் சக்தி அன்றன ின்
ேீவி த்தால் உருவாக் ப்ெட்டுள்ைன. அன்றனற ப் ெற்ைி ஒவ்பவாரு மாதமும் ஒரு ட்டுறரற
பவைி ிட்ை ெத்திாிற ில் Rs. 8000/- முதலீடு பசய்திருந்த ஒருவர், இப்பொழுது தன்னுறை
நிறுவனம் ெல்லா ிரக் ணக் ான ய ாடி வருமானம் ஈட்டுவறதக் ாண்ெது இதற்கு ஒரு
சான்ைாகும்.
ஆ ிரக் ணக் ானவர் ளுக்கு இவ்வாறு நைந்துள்ைது. பெற்றுக் ப ாண்ைவர் ள் தன்னுணர்வின்ைி
உள்ைனர்.
இந்த நி ழ்வுகூை நன்கு அைி ப்ெைவில்றல.
விதியும், சட்ைமும் எவரும் ெ னறைவதற் ா யவ உள்ைன.
ஒரு சூத்திரத்றத அைிந்திருப்ெதும், சமூ ம் முழுவதும் அதிலிருந்து முழுறம ா ப் ெ னறையும்
இந்த நி ழ்வு நீண்ை ாலமா இருந்து வந்துள்ைது.
அந்த நி ழ்றவக் ண்டுெிடித்து, அறத ல்விக் ான ஒரு சூத்திரமா இறண தைம் மூலம்
வழங்குவது உல த்திலிருந்து எழுத்தைிவின்றமற அடிய ாடு ஒழிக்கும்.
இது யமறத றை உருவாக்கும்.
Sensation – Education
By education we mean to improve the Mind by instruction.
Natural education is by the education of the sensation.
One is Mental education, the other is Life education.
Education is complete when one’s life is made possible by it, i.e. education is complete when he can use it
to do something.
According to Mother, it is called education of the body.
Arthur Benjamin has reduced a mental process of mathematics to vital process.
A painter, sculptor, musician learn by a physical process.
The greatest educational process is that which reduces a mental process to a physical process, as with
flash cards.
Demonstration has one strong element to it.
Man readily and fully learns to the point of irresistible imitation only when the entire society demonstrates.
Development of one’s own Individuality can educate a whole nation or the whole world to do something he
himself knows by appealing to their individualities.
One reaches their individualities through a use value, as Steve did.
Society compels a Man to acquire good manners.
Personal belief leads to behaviour. It is a conscious acquirement.
Character FORMS itself in spite of what one is and is the greatest personal, social use.
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Personality expands it from the particular to the general and gives the Mind control over what is
subconscious. We can say,
Personality is the conscious ability of character.
If individuality is the education of the body’s sensations, character is the education of emotions.
Behaviour is the education of mental belief.
Manners is the education of mental sensation.
Personality is the education of the Mind of emotions.
Manners are imitated 1, character inherited, Personality is infectious among the admirers, Individuality
powerfully appeals to the birth of individuality in all.
Manners, behaviour, character, Personality, Individuality are best studied in their formation,
communication, generation of capacity and capacity to spread among the population.
Manners and behaviour will largely serve the individual.
Character and personality will directly benefit the family and community.
Individuality will serve the whole nation or even the whole world.
In all these faculties, there is an individual and social use.
Both the individual and society play a part in their formation.
The equipment of the individual and the society in their formation, limitation of ability and the end
use have determinative roles.
For each level of individual social effectivity, a certain measure of their formation is indispensable.
Jane’s behaviour secured a rich husband.
Thorne’s conscience secured Mary untold wealth. It is character.
Bennet’s honour, a value of character, made another pay for him.
Darcy’s individuality secured him Love not available in the society.
Lizzy’s personality lifted her from Longbourn to Pemberley, from Wickham and Collins to Darcy, the true
lover.
A nation’s social institutions such as wedding, elections, festivals will abundantly explain these
aspects from both personal and social views.
The institution of credit – ைன் – gambling, enterprise, and leadership explain in minute precision all
aspects of all these faculties.
Savings disclose thrift, strength, character, foresight, stability.
Spending discloses absence of forethought, greater power of the present impulse over long term well being.
Such a one is in Time more than Timelessness, space rather than Time – outer rather than the inner.
Selfish inefficiency takes precedence over Selfless efficiency.
Man creating the earliest of institutions such as family, even hunting, attacking the opponents comes to
grips with all these faculties, skills, capacities, in varying measures.
The varying measures are one major index of the level of civilization.
To study the society in terms of its endowments, aspects, components, institutions, characteristics is an allencompassing study.
In one essential sense the study of Individuality embraces all of these aspects in their essential
significance.
The study of individuality is the Study of the Society at large.
உணர்வு- ல்வி.
ல்வி என்ெது கற்ெித்தல் மூலம் மனறத யமம்ெடுத்துவது என நாம் புாிந்துப ாள் ியைாம்.
இ ற்ற ான ல்வி உணர்வின் மூலம் ல்வி பு ட்டுவதாகும்.
ஒன்று மனாீதி ான ல்வி, மற்ைது வாழ்வுாீதி ான ல்வி.
ஒருவரது வாழ்க்ற அதன் மூலம் சாத்தி மானால் ல்வி முழுறம றை ிைது, அதாவது மனிதன்
ஏதாவது பசய்வதற்கு ல்விற ப் ெ ன்ெடுத்தும்பொழுது அது முழுறம றை ிைது.
அன்றன ின் கூற்றுப்ெடி இது உைலின் ல்வி என்று அறழக் ப்ெடு ிைது.

1

Behaviour is more powerfully imitated by followers.
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ஆர்தர் பெஞ்சமின் ணிதத்தின் மனாீதி ான ஒரு வைிமுறைற உணர்வுாீதி ான வைிமுறை ா
மாற்ைியுள்ைார்.
ஒரு ஓவி ன், சிற்ெி, இறசக் றலஞன் ஆ ிய ார் உைலின் வைிமுறை ால் ற்றுக் ப ாள் ின்ைனர்.
ல்வி ின் மி ப் பொி வைிமுறை ‘ெிைாஷ் அட்றை ள்’ மூலம் ஒரு மனாீதி ான வைிமுறைற
ேைாீதி ான வைிமுறை ா மாற்றுவதாகும்.
வைிமுறை விைக் த்திற்கு ஒரு வலுவான அம்சம் உள்ைது.
சமூ ம் முழுவதும் பசயல்முறை விைக் ம் அைிக்கும்பொழுது மட்டுயம தடுக்க முடியாத அளவிற்கு
ெின்ெற்றுவதற்கு மனிதன் உைனடி ா வும், முழுறம ா வும் ற்றுக்ப ாள் ிைான்.
ஒருவர் தனது தனித்தன்றமற வைர்த்துக்ப ாண்டு, ஒரு நாடு முழுவதற்குயமா அல்லது உல ம்
முழுவதற்குயமா, அவர் ைது தனித்தன்றமற ஈர்ப்ெதன் மூலம், தான் அைிந்துள்ை ஒன்றைக்
ற்ெிக் லாம்.
ஸ்டீவ் ோப்ஸ் பசய்தறதப் யொல், ஒருவர் ெ ன்ொட்டின் மதிப்ெின் மூலம் தங்களது
தனித்தன்றம றைச் பசன்ைறை ிைார்.
சமூ ம் ஒரு மனிதறன நல்ல நைத்றத றைப் பெற்றுக்ப ாள்ை வற்புறுத்து ிைது.
தனிப்ெட்ை நம்ெிக்ற நைத்றதக்கு வழிவகுக் ிைது. இது தன்னுணர்வுைன் பெற்றுக் ப ாண்ை
ஒன்ைாகும்.
ஒருவர் எவ்வாறு இருந்தாலும், அதறன மீைி குணம் உருவா ிைது. அது மி உ ர்ந்த தனிப்ெட்ை
மற்றும் சமூ ாீதி ான ெ ன்ொட்றைக் ப ாண்ைது.
ஆளுறம அதறன தனிப்ெட்ைதிலிருந்து பொதுவானதிற்கு விாிவுெடுத்து ிைது. ஆழ்மனதில்
இருப்ெதற்கு மனக் ட்டுப்ொட்றை அைிக் ிைது.
நாம் ீழ்க் ண்ைவாறு கூைலாம்,
ஆளுறம குணத்தின் நனவுபூர்வமான திைன் ஆகும்.
தனித்துவம் உைல் உணர்வு ைின் ல்வி என்ைால், குணம் உணர்ச்சி ைின் ல்வி ாகும்.
நைத்றத மனதின் நம்ெிக்ற ின் ல்வி ாகும்.
ெழக் வழக் ங் ள் மன உணர்வு ைின் ல்வி ாகும்.
ஆளுறம, உணர்ச்சி ைின் மனதின் ல்வி ாகும்.
ெழக் வழக் ங் ள் ஒருவறரப் ொர்த்துப் ெின்ெற்ைப்ெடுவது, குணம் குடும்ெத்தில் வழிவழி ா ப்
பெைப்ெடுவது, ஆளுறம ொராட்டுெவர் ைிறைய ெரவக்கூடி து. தனித்துவம் அறனவாிைமும்
தனித்துவம் ெிைப்ெதற் ா வலிறம ா யவண்டுய ாள் விடுக் ிைது.
ெழக் வழக் ங் ள், நைத்றத, குணம், ஆளுறம, தனித்துவம் ஆ ி வற்றை அவற்ைின் உருவாக் ம்,
பதாைர்பு, திைனின் உருவாக் ம் மற்றும் மக் ைிறைய ெரவுவதற் ான திைன் ஆ ி வற்ைில்
சிைப்ொ ஆய்வு பசய் லாம்.
ெழக் வழக் ங் ளும் நைத்றதயும் தனி நெருக்கு பொி அைவில் உதவி புாி ின்ைன.
குணமும் ஆளுறமயும் குடும்ெத்திற்கும் சமுதா த்திற்கும் யநரடி ா உதவி புாி ின்ைன.
தனித்துவம் யதசம் முழுவதற்கும் அல்லது உல ம் முழுவதற்கும் உதவும்.
இந்த அறனத்துத் திைன் ைிலும் ஒரு தனிப்ெட்ை மற்றும் சமூ ாீதி ான ெ ன்ொடு உள்ைது.
தனி மனிதனும் சமூ மும் அவற்ைின் உருவாக் த்தில் ஒரு ெங் ிறன வ ிக் ின்ைன.
தனி மனிதன் மற்றும் சமூ த்தின் கருவி ஆகியவற்றின் உருவாக் ம், திைனின் வரம்பு மற்றும்
இறுதிப் ெ ன்ொடு, தீர்மானிக்கும் ெங்கு றைக் ப ாண்ைறவ.
தனிப்ெட்ை சமூ ாீதி ான பச ல்திைனின் ஒவ்பவாரு நிறலக்கும், அவற்ைின் உருவாக் த்தின் ஒரு
குைிப்ெிட்ை அைவு இன்ைி றம ாதது.
யேனுறை நைத்றத ஒரு ெணக் ார ணவறன அவளுக்கு அைித்தது.
தார்னுறை மனச்சாட்சி அவளுக்கு பசால்ல முடி ாத அைவுக்கு பசல்வத்றத வழங் ி து. இது
குணம் ஆகும்.
பென்னட்டின் மாி ாறத, குணத்தின் ஒரு மதிப்பு, மற்பைாருவறர அவர் சார்ெில் ெணம் ப ாடுக்
றவத்தது.
ைார்சி ின் தனித்தன்றம சமூ த்தில் இல்லாத அன்றெ அவனுக்கு அைித்தது.
எலிசபெத்தின் ஆளுறம அவறை லாங்ெர்னிலிருந்து பெம்ெர்லிக்கு உ ர்த்தி து, விக் ாம் மற்றும்
ாலின்ஸிைமிருந்து உண்றம ான ாதலனான ைார்சி ிைம் ப ாண்டு யசர்த்தது.
திருமணம், யதர்தல் ள், ெண்டிற ள் யொன்ை நாட்டின் சமூ அறமப்பு ள் இந்த அம்சங் றை
தனிப்ெட்ை மற்றும் சமூ ாீதி ான ொர்றவ ில் நன்கு விைக்கும்.
ைன், சூதாட்ைம், பதாழில் மற்றும் தறலறம ஆ ி றவ இந்தத் திைன் ைின் அறனத்து
அம்சங் றையும் மி த் துல்லி மா விைக்கும்.
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சிக் னம், வலிறம, குணம், பதாறலயநாக்கு, நிறலத்தன்றம ஆ ி வற்றை யசமிப்பு
பவைிப்ெடுத்து ிைது.
ெணத்றதச் பசலவழிப்ெது, முன்ய ாசறன இல்லாதறதயும், நீண்ை ால நல்வாழ்றவ விை
தற்பொழுறத உந்துதலின் யமலான சக்திற னயயும் பவைிப்ெடுத்து ிைது.
இத்தற
ஒன்று ாலமின்றமற க் ாட்டிலும் ாலத்திலும், ாலத்றத விை இைத்திலும்,
அ த்றதக் ாட்டிலும் புைத்திலும் உள்ைது.
சு நலமான திைறம ின்றம, தன்னலமற்ை திைறனக் ாட்டிலும் முக் ி த்துவத்றத எடுத்துக்
ப ாள் ிைது.
குடும்ெம், யவட்றை ாடுவது, எதிராைி றைத் தாக்குவது யொன்ை ஆரம்ெ அறமப்பு றை மனிதன்
உருவாக்குவது, ெல்யவறு அைவு ைில் இந்த அறனத்து ஆற்ைல் ள், திைறம ள், திைன் ைின்
ெிடி ில் வரு ிைது.
மாறுெட்ை நைவடிக்ற ள் நா ாி த்தின் நிறல ின் ஒரு முக் ி குைியீடு ஆகும்.
சமூ த்றத அதன் வைங் ள், அம்சங் ள், ொ ங் ள், அறமப்பு ள், சிைப்ெி ல்பு ள் ஆ ி வற்ைின்
அடிப்ெறை ில் ஆராய்வது அறனத்றதயும் உள்ைைக் ி ஒரு ஆய்வா இருக்கும்.
ஒரு முக் ி மான அர்த்தத்தில், தனித்துவத்றதப்ெற்ைி ஆய்வு, அவற்ைின் அடிப்ெறை ான
முக் ி த்துவத்தில் அந்த அறனத்து அம்சங் றையும் ஏற்றுக்ப ாள் ிைது.
தனித்துவத்றதப்ெற்ைி ஆய்வு சமூ த்றதப்ெற்ைி ஒரு ஆய்வாகும்.
The Unknowable
The Unknowable knows itself In Man.
To accomplish we resort to consecration.
Here the motive is Accomplishment, the tool is consecration.
A certain Movement can take us to a state which is ultimate and it may be the highest yogic status one
can attain.
Aspiration in yoga is commendable, so also the absence of that commendable ASPIRATION. It is a further
state.
One can be devoid of the motive of even yogic accomplishment.
Those who do attain it sometimes find it as egoistic eminence.
If not egoistic, the state can be found as one of accomplishment.
Accomplishment senses itself as such, i.e. there is some entity that can recognise Itself. It can be ‘itself’
changing into ‘Itself.’
Such a Self-awareness can be shed. Or it can shed Itself.
Being, Existence, Unknown, the Unknowable, Its value are the stages I have tentatively collected from
Essays Human and Divine.
They are all lingering stages of ego or Mind.
There are moments in our life which can be raised to the point of highest devotion, Ananda, Identity,
Silence beyond Silence, Unity, Secrecy, utter absence of determinability.
He has described the goal as NOT to return to the Origin, but to enjoy Ananda in the Self.
One who, in some fashion, sees these stages or feels capable of moving along till no MOVE is possible can
discover how far he can move along.
The Samadhi of the Rishi along these lines is known to be the Nirvikalpa Samadhi, a state where
differences cease to exist. Sri Aurobindo calls this highest state unconscious. To be conscious inside and
outside at that stage is called Samadhi by Him. It is to be in Samadhi in the Waking State, waking
Samadhi.
There are moments in life that are fully positive from all sides, but cannot move one inch further for several
reasons -- procedure, absence of other essential conditions, because we see it is impossible.
It is a time for the devotee to move things because the impossible is possible, not so much for the
result or even to learn the process or reach the essence, but for the sake of moving the immovable.
Should one decide so, what is open to him as a help or tool?
Decision is the first step, its reality, seriousness, Sincerity.
When such a decision is there richly with a bodily thrill, one can try to achieve the same without resorting
to such a Decision.
Decision accomplishes.
At the next stage Accomplishment Accomplishes Itself.
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In the absence of that motive, that sense of accomplishment will not be there.
In such an effort, one comes face to face with his own personality at different facets.
Such a personality vanishing is an earlier stage to this high neutrality.
At this point it becomes NOT unknown, but Unknowable.
He speaks of a value of it beyond It.
It can be done for accomplishment or to know where one is.
One who is in that state really may refuse to know himself.
A brilliant Sun, a sea of rich consciousness, a touch of rapture or ecstasy may be possible as an outer
expression felt.
Reaching any one of these final states, one may choose to concentrate on it, meditate on it, contemplate it or
even consecrate it.
Choosing not to concentrate, It begins to concentrate on Itself.
Choosing not to meditate on it, true meditation gathers.
Choosing not to contemplate, one sees what contemplation really is.
The phenomenon of Self-Consecration can be observed if we choose not to consecrate it.
There is a higher state where both unite.
It is not achieved but achieves Itself.
I feel at this stage of consultancy or work in the Academy you are in a position to attempt any of these
things at the level it is real to you.
When Sri Aurobindo says HE was not doing anything at all, I understand HE refers to such heights as HE is
a portion of the Lord.
And She did go beyond Him and found it intolerable.
Page 353-357 fully understood or Mind of Light revealing the state of transition in Matter or even in Mind
is capable of giving the aspirant glimpses of these.
What Steve has achieved, at least, we can theoretically know, or practically reach in our work.
அைி முடி ாதது.
அைி முடி ாதது தன்றன மனிதனில் அைியும்.
சாதிப்ெதற்கு நாம் சமர்ப்ெணத்றத யமற்ப ாள் ியைாம்.
இங்கு யநாக் ம் சாதறன ஆகும், ருவி சமர்ப்ெணம் ஆகும்.
ஒரு குைிப்ெிட்ை இ க் ம் நம்றம முடிவான ஒரு நிறலக்கு எடுத்துச் பசல்லலாம், இதுயவ ஒருவர்
அறை க்கூடி மி வும் உ ர்ந்த ய ா நிறல ா இருக் லாம்.
ய ா த்தில் ஆர்வம் ொராட்ைத்தக் து, அயதயொல் அந்த ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்ெதும்
ொராட்ைத்தக் து. இது யமலும் உ ர்ந்த ஒரு நிறல ாகும்.
ய ா சாதறனக்குாி யநாக் ம்கூை ஒருவருக்கு இல்லாமல் இருக் லாம்.
இறத அறைெவர் ள் சில சம ங் ைில் அறத அ ந்றதயுைன் கூடி சிைப்ெம்சமா க் ாண்ெர்.
அ ந்றத இல்றலப னில், இந்த நிறலற சாதறனக்குாி ஒன்ைா க் ாணலாம்.
சாதறன தன்றன அவ்வாயை உணர் ிைது, அதாவது தன்றனய அறை ாைம் ாணும் சில
உள்ைன. அது 'அதுவா யவ' மாைிக்ப ாள்ளும் 'அதா ' இருக் லாம்.
இத்தற
ஒரு சு விழிப்புணர்வு ற விைப் ெைலாம், அல்லது அது தானா யவ ற விடும்.
ேீவன், வாழ்வு, அைி ாதது, அைி முடி ாதது, அதன் மதிப்பு ள் ஆ ி றவ 'Essays Human and
Divine'-லிருந்து நான் யச ாித்தறவ ஆகும்.
அறவ ாவும் அ ந்றத அல்லது மனதின் நீடித்த ட்ைங் ைாகும்.
உ ர்ந்த ெக்தி, ஆனந்தம், அறை ாைம், பமௌனத்திற்கு ெின்னாலுள்ை பமௌனம், ஒருறமப்ொடு,
இர சி ம், நிர்ண ிக்கும் தன்றம இல்லாதது யொன்ை நிறலக்கு உ ர்த்தக் கூடி சில தருணங் ள்
நமது வாழ்வில் உள்ைன.
ஆதிக்குத் திரும்ொமல், சு த்தில் ஆனந்தத்றத அனுெவிப்ெது என இலக் ிறன ெ வான்
விவாித்துள்ைார்.
ஏயதா ஒரு விதத்தில், இந்த நிறல றைக் காண்ெவர் அல்லது இனியமல் ந ர முடி ாது என்ை நிறல
வரும்வறர ைந்து பசல்ல முடியும் என்று உணர்ெவரால், எவ்வைவு தூரம் தன்னால் பசல்ல முடியும்
என்ெறதக் ண்ைைி முடியும்.
இந்த வழி ைில் ாிஷி ின் சமாதி 'நிர்வி ல்ெ சமாதி' என்று அறழக் ப்ெடு ிைது, யவறுொடு ள்
இல்லாத நிறல இது. இது மி வும் உ ாி தன்னுணர்வு இல்லாத நிறல என ஸ்ரீ அரவிந்தர்
கூறு ிைார். அந்தக் ட்ைத்தில் அ ம் புைம் இரண்டிலும் தன்னுணர்வுைன் இருப்ெது, ெ வானால்
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சமாதி என்று அறழக் ப்ெடு ிைது. இது விழிப்பு நிறல ில் சமாதி ில் இருப்ெதாகும், அதாவது,
விழிப்பு நிறல சமாதி.
வாழ்க்ற ில் எல்லாப் ெக் ங் ைிலிருந்தும் ழுழுறம ா யநர்மறை ா இருக்கும் தருணங் ள்
உள்ைன, ஆனால் பச ல்முறை, மற்ை அத்தி ாவசி மான நிறல ள் இல்லாதது, அது சாத்தி ம்
இல்றல என நாம் ாண்ெது யொன்ை ெல்யவறு ாரணங் ைினால், யமலும் சிைிதைவுகூை ந ர
முடி ாமல் உள்ைது.
அன்ெர் ள் விஷ ங் றைச் பச ல்ெடுத்த யவண்டி யநரம் இது, ஏபனனில், ெலனுக் ா யவா,
பச ல்முறைற க் ற்றுக்ப ாள்ையவா அல்லது சாரத்றத அறைவதற் ா யவா இல்லாமல், ந ர்த்த
இ லாதறத ந ர்த்துவதற் ா சாத்தி மற்ைது சாத்தி ம் என்ெதனாலாகும்.
ஒருவர் அவ்வாறு பசய் முடிவு பசய்தால், அவருக்கு எது உதவி ா யவா அல்லது ருவி ா யவா
இருக்கும்?
முடிவு பசய்வது முதல் ெடி, அதன் நிதர்சனம், தீவிரம், உண்றம ஆகும்.
இத்தற
தீர்மானம் ஒருவருக்கு உைல் புல்லாிப்னெ ஏற்ெடுத்தும்பொழுது, அத்தற
தீர்மானத்றத நாைாமயலய அறத அறை அவர் மு ற்சிக் லாம்.
தீர்மானம் சாதிக் ிைது.
அடுத்த ட்ைத்தில் சாதறன தன்றனய சாதித்துக் ப ாள் ிைது.
அந்த யநாக் ம் இல்றல எனில், சாதிக்கும் உணர்வு அங் ிருக் ாது.
அத்தற
மு ற்சி ில், பவவ்யவறு அம்சங் ைில் ஒருவர் தனது ஆளுறமற யநருக்கு யநர்
எதிர்ப ாள் ிைார்.
அத்தற
ஒரு ஆளுறம மறைந்து யொவது இந்த உ ர்ந்த நடுநிறலக்கு ஒரு ஆரம்ெ ட்ைமா
இருக்கும்.
இந்தக் ட்ைத்தில் அது அைி ாததா மாறுவதில்றல, அைி முடி ாததா மாறு ிைது.
அதறனத் தாண்டி ஒரு மதிப்றெப் ெற்ைி ெ வான் யெசு ிைார்.
சாதிப்ெதற் ா அறதச் பசய் லாம், அல்லது நாம் எங் ிருக் ியைாம் என்ெறதத்
பதாிந்துப ாள்வதற் ா வும் அறதச் பசய் லாம்.
அந்த நிறல ில் இருக்கும் ஒருவர் உண்றம ில் தன்றனத் பதாிந்துப ாள்ை மறுக் லாம்.
ஒரு ெிர ாசமான சூாி ன், ஒரு வைமான ேீவி க் ைல், யெரானந்தம் அல்லது ெரவசத்தின் ஒரு
ஸ்ொிசம் ஆ ி றவ ஒரு புை பவைிப்ொைா உணரப்ெைலாம்.
இந்த இறுதி நிறல ைில் ஏயதனும் ஒன்ைிறன ஒருவர் அறையும்யொது, அதில் மனறத
ஒருமு ப்ெடுத்தயவா, தி ானம் பசய் யவா, சிந்திக் யவா அல்லது சமர்ப்ெணம் பசய்வதற்ய ாகூை
அவர் முடிவு பசய் லாம்.
மனறத ஒருமு ப்ெடுத்த யவண்ைாம் என முடிவு பசய்யும்யொது, அது தன் மீயத மனறத
ஒருமு ப்ெடுத்தத் பதாைங்கு ிைது.
தி ானம் பசய் யவண்ைாம் என முடிவு பசய்யும்யொது உண்றம ான தி ானச் சூழல் ஏற்ெடு ிைது.
சிந்திக் யவண்ைாம் என்று முடிவு பசய்யும்யொது, சிந்திப்ெது என்ைால் உண்றம ில் என்ன
என்ெறத ஒருவர் ாண் ிைார்.
சமர்ப்ெணம் பசய் யவண்ைாம் என்று முடிவு பசய்யும்யொது சு சமர்ப்ெணம் நி ழ்வறதக்
ாணலாம்.
இரண்டும் இறணயும் உ ர்ந்த நிறல ஒன்று உள்ைது.
அது அறை ப்ெடுவதில்றல, தானா யவ பெைப்ெடு ிைது.
ஆயலாசறன ின் இந்தக் ட்ைத்தியலா அல்லது அ ாபைமி யவறல ியலா நமக்கு உண்றம ா
உள்ை நிறல ில் இந்த விஷ ங் ைில் எதாவது ஒன்ைிறன மு ற்சிக் க் கூடி நிறல ில் நாம்
இருக் ியைாம் என்ெறத நான் உணர் ியைன்.
தான் எதுவுயம பசய் வில்றல என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறும்பொழுது, அவர் இறைவனின் ஒரு ொ ம்
என்ெதால் அத்தற
உ ரங் றைக் குைிப்ெிடு ிைார் என்று நான் புாிந்துப ாள் ியைன்.
அன்றன ெ வாறனயும் தாண்டிச் பசன்ைார், அது தாங் முடி ாத அைவில் இருப்ெறதக் ண்ைார்.
ெக் ம் 353-357-ஐ முழுறம ா ப் புாிந்துப ாண்ைது, அல்லது ேைத்தியலா அல்லது மனதியலா கூை
மாற்ைத்தின் நிறலற பவைிப்ெடுத்தும் ஒைி ின் மனம், இவற்ைின் ண யநரக் ாட்சிற
ஆர்வமுள்ைவருக்கு அைிக்கும் திைன் ப ாண்ைது.
ஸ்டீவ் ோப்ஸ் சாதித்தறத, குறைந்தெட்சம், நாம் தத்துவாீதி ா ப் புாிந்துப ாள்ைலாம், அல்லது
நமது யவறல ில் நறைமுறை ில் அறை லாம்.
36. “It is not likely that Money should be abundant.”
For any event to take place, there are a few valid determinants.
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Money is always one of them.
Spiritually, the ultimate determinant is split into two – the sanction of the soul and God.
Social sanction, personal determination are other determinants.
In a wider or the widest sense, every little factor becomes a determinant in its own way – the way of
the infinite.
Physicists see the significance of the physical determinant.
A state of perfection in any field will lose its entire flavour if the least variation is there in the peak.
To know, better still, evaluate the significance of various determinants is a study not yet undertaken.
I often refer to the cultured sensitivity of Mrs. Gardiner in bringing Pemberley to Lizzy.
Gresham’s little adjustment with Arabella made him lose the property.
Mark Robert’s bill very nearly ruined him.
Lucy Robert’s clarity about Lady Lufton made Lord Lufton give up Griselda.
Palliser was foolish, blind, had his own background with Griselda.
Still, his chivalry saved his marriage.
That chivalry except as a value is a trickle as an act.
In spite of her total charm for Wickham, Elizabeht’s own inner values of her own Soul did not sanction him.
Emily Wharton, Alice Vavasoor had deeply abiding reservations which ultimately saved them.
It is easy to see the unvacillating inner sense of honour of Dr. Thorne and how the wealth gravitated to
Mary.
To spot the determinants at both ends – God and Soul -- is not so difficult as to place every determinant in
its right place.
In Lady Catherine, life takes an opposite course to her intention.
Here too the role of the determinants is equally accurate.
But to allot their rightful place, a study alone is not enough, a sense of occult proportions is necessary.
Insight alone is not enough. More is called for.
Jinnah’s Nod
Sending Lydia to Brighton created elopement which resulted in Netherfield and Pemberley.
Jinnah’s argument about Punjab and Bengal, his confession to his sister together subtly expressed in
his NOD.
Mountbatten was able to bring Freedom through Partition.
A greater personality is needed to see in the Nod, Jinnah’s confession and achieving freedom through
his own argument about Punjab.
“It is between you and the Trustee” definitely indicated that he was pulling himself out of the field.
Lady Arabella sending Frank to Dunstable was her own contribution to bringing the heiress to Dr. Thorne.
Asking the manager to find the purchase money, and development funds is another way of asking the
manager to own the property.
The girl marrying the postman is a phenomenon not unknown.
Involution is the primary reversal, ignorance is secondary reversal.
So results are often achieved through one or two reversals.
The Congress shed blood, worked hard, sacrificed, courted imprisonment, and built the movement. As a
result, Muslim League grew in strength.
Again it happened in the regional opposition growing.
In the League, there was the factor of caste.
In the other opposition what was hidden was racial unity.
He who wants to save the property organises stealing in a very large comprehensive scale.
This is Mother’s way of making grace act in the life of a delinquent devotee.
Studying the ways of Grace is to know the resourcefulness of life.
Desire to retort is the most powerful urge.
Grace prevents it when it wants to deliver.
Knowledge and restraint not to retort or reply witnesses the abundant action of Grace.
Mrs. Gardiner’s restraint is great seen against Nina and Lady Albury and it is seen in the result.
The opposite is seen in the lack of restraint in Caroline and Lady Albury.
To be able to see it in daily life is necessary.
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The smallest event in which one sees it is the best.
Secrecy
The defects of personality become one’s secret.
If Money is insufficient, one does not want another to know it.
Secrecy is the sensitivity of personality.
Elizabeth’s secrecy at Lambton is a positive secrecy.
One in love, not sure of its fruition is sensitive about that secret.
Even after marriage, his relationship with his wife becomes so intensely personal that it constitutes
itself into secrecy.
Higher inner Spiritual Realizations do not bear the touch of mentioning.
Even after it has become a stable realisation, it is unable to stand the touch of less sensitive souls.
The greatest of realisations will ever remain Secret.
The deepest point of one’s appreciation of another’s value remains forever such a secret.
Secrecy is the Sensitivity of a sensitive Soul.
Secrecy permits no sensation to emanate from there.
Unity, Identity, Secrecy are the final gateways to the Absolute.
Absolute secrecy admits no sensation of any description.
Jane’s sensitivity is social.
Lydia’s insensitivity is the sensitivity of emerging physicality.
Wickham’s impudent shamelessness is the cultivated insensitivity to cultured sensitivity.
Bennet is sensitive to his own honour.
Lady Arabella is mightily sensitive to the magnificence of Money.
Lily Dale is sensitive to the idea of being disloyal to a husband.
Bennet is sensitive to the weight of wealth of Darcy.
Mrs. Bennet who is insensitive to elopement is sensitive to wedding clothes.
Secrecy is the sacred possession of a sensitive soul.
Chaste women develop physical sensitivity to the touch of masculine physicality.
Sowerby cannot afford to be sensitive in Money matters.
Anyone grows sensitive about his sister with a friend of questionable morals.
Individual cultured sensitivity is a measure of collective culture.
Culture is the sensitivity of the collective.
“அவர் ைிைம் ெணமும் அொிமிதமா இருப்ெதற் ான வாய்ப்பு இல்றல."
எந்த ஒரு நி ழ்வுக்கும் ஏற் த்தக் சில நிர்ண ிப்ெறவ ள் உள்ைன.
ெணம் எப்பொழுதும் அவற்ைில் ஒன்று.
ஆன்மீ ாீதி ா ஆன்மா மற்றும் ைவுைின் அனுமதி என முடிவான நிர்ண ம் இரண்ைா ப்
ெிாிக் ப்ெட்டுள்ைது.
சமூ ஒப்புதல், தனிப்ெட்ை நிர்ண ம் ஆ ி றவ மற்ை தீர்மானிப்ெறவ ைாகும்.
யமலும் விாிந்த அல்லது மி வும் ெரந்த ஒரு அர்த்தத்தில், ஒவ்பவாரு சிைி
ாரணக்கூறும் அதன்
வழி ில், அனந்தத்தின் வழி ில் நிர்ண ிக்கும் ஒன்ைா மாறு ிைது.
இ ற்ெி ல் விஞ்ஞானி ள் ேைநிறல நிர்ண த்தின் முக் ி த்துவறதப் ொர்க் ின்ைனர்.
எந்த ஒரு துறை ிலும் பூரணமான ஒரு நிறல, உச்ச ட்ைத்தில் சிைிதைவு யவறுொடு இருந்தாலும்,
அதன் குணம் முழுவறதயும் இழந்து விடும்.
பதாிந்துப ாள்வது, யமலும் சிைப்ொ , ெல்யவறு நிர்ண ிப்ெறவ ைின் முக் ி த்துவத்றதக்
ணிப்ெது, இதுவறர யமற்ப ாள்ைப்ெைாத ஒரு ஆய்வாகும்.
பெம்ெர்லிற எலிசபெத்திற்கு அறழத்து வரும் திருமதி ார்டினாின் ெண்ெட்ை
நுண்ணுணர்றவப்ெற்ைி நான் அடிக் டி குைிப்ெிடு ியைன்.
அரபெல்லாவுைன் ிரஷாம் பசய்துப ாண்ை சிைி இணக் ம் அவறனச் பசாத்றத இழக்
றவத்தது.
மார்க் ராெர்ட் ற ப ழுத்திட்ை ைன் ோமின் ெத்திரம் அவறனக் ிட்ைத்தட்ை அழித்தது.
யலடி லுப்ைன்-ஐப் ெற்ைி லூசி ராெர்ட்ஸின் பதைிவு, லார்ட் லுப்ைன் Griselda-றவக் ற விை
றவத்தது.
ொலிசர் முட்ைாைா வும், ண்மூடி ா வும் இருந்தான், Griselda-வுைன் அவனுக்கு ஒரு ெின்னணி
இருந்தது.
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இருப்ெினும் அவனது நற்குணம் அவனது திருமணத்றதக் ாப்ொற்ைி து.
அந்த நற்குணம் ஒரு ெண்பு என்ெறதத் தவிர, ஒரு பச லா மி ச் சிைி ஒன்ைாகும்.
விக் ாம் மீது எலிசபெத்திற்கு இருந்த முழுறம ான ஈர்ப்றெயும் மீைி, அவளுறை ஆன்மாவின்
அ ப் ெண்பு ள் அறத அனுமதிக் வில்றல.
எமிலி வார்ைன், Alice Vavasoor இருவருக்கும் ஆழ்ந்த நிறல ான முன்விருப்ெங் ள் இருந்தன,
அறவய இறுதி ா அவர் றைக் ாப்ொற்ைின.
ைாக்ைர் தார்னின் மாி ாறத ின் தடுமாற்ைமற்ை அ உணர்றவயும், பசல்வம் எவ்வாறு யமாி ிைம்
பசன்ைது என்ெறதயும் ாண்ெது மி வும் சுலெம்.
ைவுள், ஆன்மா ஆ ி இரண்டு முறன ைிலும் நிர்ண ிப்ெனவற்றைக் ண்ைைிவது,
நிர்ண ிக்கும் ஒவ்பவான்றையும் அதன் சாி ான இைத்தில் றவப்ெதுயொல அவ்வைவு டினமல்ல.
யலடி ாதாினிைம் வாழ்க்ற அவளுறை யநாக் த்திற்கு எதிரான யொக்ற யமற்ப ாள் ிைது.
இங்கும் நிர்ண ிப்ெனவற்ைின் ெங்கு அயத யொல துல்லி மா உள்ைது.
ஆனால் அவற்ைின் சாி ான இைத்றத ஒதுக்குவதற்கு, ஒரு ஆய்வு மட்டும் யொதுமானதா
இருக் ாது, மறைபுலனான அைவு ைின் ஒரு உணர்வு அவசி ம்.
உட்ொர்றவ மட்டும் யொதாது. யமலும் அதி ம் யதறவப்ெடு ிைது.
ேின்னாவின் சம்மதம்.
லிடி ாறவப் ப்றரட்ைனுக்கு அனுப்ெி து அவறை ஓடிப்யொ றவத்தது, இதன் விறைவா
பநதர்பீல்ட் மற்றும் பெம்ெர்லி எழுந்தது.
ெஞ்சாப் மற்றும் வங் ாைத்றதப் ெற்ைி ேின்னாவின் வாதம், அவருறை சய ாதாி ிைம் அவர்
ஒப்புக் ப ாண்ைது ஆ ி இரண்டும் யசர்ந்து சூட்சுமமா அவருறை சம்மதத்றத
பவைிப்ெடுத்தி து.
நாட்டின் ெிாிவிறன ின் மூலம் பமௌன்ட்ொட்ைனால் சுதந்திரத்றதக் ப ாண்டு வர முடிந்தது.
அந்த சம்மதத்தில், ேின்னா ஒப்புக்ப ாண்ைறதயும், ெஞ்சாறெப்ெற்ைி அவரது வாதத்தின் மூலம்
இந்தி ா சுதந்திரம் அறைந்தறதயும் ாண்ெதற்கு ஒரு பொி ஆளுறம யதறவப்ெடு ிைது.
“இது உங் ளுக்கும் அைங் ாவலருக்கும் இறைய
ானது" என்ெது அவர் தன்றன ைத்திலிருந்து
விடுவித்துக் ப ாள்வறத நிச்ச மா க் குைிப்ெிடு ிைது.
ைாக்ைர் தார்னிைம் வாாிறசக் ப ாண்டு யசர்ப்ெதில், ெிராங்க்ற Dunstable-இைம் அனுப்புவது யலடி
அரபெல்லாவின் சுய ெங் ைிப்ொ உள்ளது.
ப ாள்முதல் ெணம் மற்றும் யமம்ொட்டு நிதி ிறன வழங்கும்ெடி யமலாைாிைம் ய ட்ெது, பசாத்றத
அவயர பசாந்தமாக் ிக்ப ாள்ை றவப்ெதற் ான மற்பைாரு வழி ாகும்.
பெண், தொல் ாரறனய திருமணம் பசய்து ப ாள்ளும் நி ழ்வு ய ள்விப்ெைாதது அல்ல.
சிருஷ்டி அடிப்ெறை மாற்ைம் ஆகும், அைி ாறம இரண்ைாம் நிறல மாற்ைம்.
எனயவ முடிவு ள் பெரும்ொலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு மாற்ைங் ைால் அறை ப்ெடு ின்ைன.
ாங் ிரஸ் இரத்தம் சிந்தி து, டுறம ா உறழத்தது, தி ா ம் பசய்தது, சிறைவாசம்
அனுெவித்தது, இ க் த்றத உருவாக் ி து. இதன் விறைவா முஸ்லீம் லீக் வலிறம பெற்ைது.
ெிராந்தி எதிர்க் ட்சி ள் வைர்ந்ததில் மீண்டும் அது நி ழ்ந்தது.
முஸ்லீம் லீக் விஷ த்தில் ோதி ின் அம்சம் இருந்தது.
மற்ை எதிர்க் ட்சி ைின் விஷ த்தில் மறைந்திருந்தது இன ஒற்றுறம ாகும்.
பசாத்றதக் ாப்ொற்ை விரும்புெவர் மி ப் பொி அைவில் திருட்றை முறைப்ெடுத்துவார்.
ஒரு ைறம தவறும் அன்ொின் வாழ்க்ற ில் அருறைச் பச ல்ெை றவக்கும் அன்றன ின்
வழி ாகும் இது.
அருைின் வழிமுறை றை ஆராய்வது வாழ்வின் வைங் றைத் பதாிந்துப ாள்வதாகும்.
எதிர்விறன ாற்றுவது மி வும் சக்திவாய்ந்த உந்துதல் ஆகும்.
அைிக் விரும்பும்யொது அருள் அதறனத் தடுக் ிைது.
எதிர்விறன ாற்ையவா அல்லது ெதிலைிக் யவா கூைாது என் ிை அைிவும், ட்டுப்ொடும்
அொிமிதமான அருறை அைிக்கும்.
நினா மற்றும் யலடி ஆல்ொிய ாடு ஒப்ெிடும்யொது திருமதி ார்டினாின் ட்டுப்ொடு மி உ ர்ந்தது.
இது ெலனில் பவைிப்ெடு ிைது.
ாரலின் மற்றும் யலடி ஆல்ொி ிைம் ட்டுப்ொடு இல்லாததில் இதன் யநர்மாைானது
பவைிப்ெடு ிைது.
தினசாி வாழ்க்ற ில் இறதக் ாண முடிவது அவசி ம்.
மி ச் சிைி நி ழ்வில் இறத ஒருவர் ாண்ெது மி ச் சிைந்தது.
இர சி ம்.
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ஆளுறம ின் குறைொடு ள் ஒருவரது இர சி மா மாறு ிைது.
ெணத் தட்டுப்ொடு இருக்கும்யொது மற்ைவருக்கு அது பதாி க்கூைாது என்று ஒருவர் விரும்புவார்.
இர சி ம் ஆளுறம ின் கூர் உணர்வாகும்.
லாம்ப்ைனில் எலிசபெத்தின் இர சி ம் ஒரு யநர்மறை ான இர சி ம் ஆகும்.
ாதலிக்கும் ஒருவர், அது நிறையவறுமா என்ெதில் உறுதி ா இல்லாதயொது அதன்
இர சி த்றதப்ெற்ைி நுண்ணுணர்யவாடு இருப்ொர்.
திருமணத்திற்குப் ெிைகும்கூை அவனுறை மறனவியுைன் இருக்கும் அவனது உைவு தீவிரமா
தனிப்ெட்ைதா மாைி, இர சி மா மாைி விடு ிைது.
உ ர்ந்த அ ஆன்மீ 'சித்தி' ள் யெசப்ெடுவறத விரும்புவதில்றல.
அது ஒரு நிறல ான 'சித்தி' ா மாைி ெிைகும், குறைந்த உணர்திைனுறை ஆன்மாக் ைின்
ஸ்ொிசத்றத அதனால் தாங் ிக்ப ாள்ை முடிவதில்றல.
மி ப் பொி ‘சித்தி’ எப்பொழுதும் இர சி மா யவ பதாைர்ந்து இருக்கும்.
மற்பைாருவாின் ெண்ெிறனப் ெற்ைி ஒருவரது புாிதலின் மி வும் ஆழமான ட்ைம் எப்பொழுதும்
அத்தற
இர சி மா யவ பதாைர் ிைது.
இர சி ம் ஒரு உணர்வுபூர்வமான ஆன்மாவின் உணர்திையன ஆகும்.
இர சி ம் எந்த உணர்றவயும் அங் ிருந்து பவைிப்ெை அனுமதிக் ாது.
ஒற்றுறம, அறை ாைம், இர சி ம் ஆ ி றவ ெிரம்மத்திற் ான முடிவான நுறழவா ில் ள் ஆகும்.
முழுறம ான இர சி ம் எந்த விதமான உணர்றவயும் அனுமதிக் ாது.
யேனுறை உணர்திைன் சமூ ாீதி ானது.
லிடி ாவின் உணர்வின்றம வைர்ந்து வரும் ேைநிறல ின் நுண்ணுணர்வாகும்.
விக் ாமின் ெண்ெற்ை பவட் மின்றம ெண்ெட்ை நுண்ணுணர்வின் ெண்ெடுத்தப்ெட்ை
உணர்வின்றம ாகும்.
பென்னட் தன்னுறை மாி ாறத ின் மீது கூர் உணர்விறனக் ப ாண்டிருந்தார்.
யலடி அரபெல்லா ெணத்தின் ம த்துவத்திற்கு மி வும் உணர்வுறை வைா இருக் ிைாள்.
ஒரு ணவனுக்கு விசுவாசமா இல்லாமல் இருப்ெது லில்லி யைல்-ன் உணர்வுக்கு ஏற்புறை தா
இல்றல.
ைார்சி ின் பசல்வவைத்தின் ொரம், பென்னட்டின் உணர்வுக்குத் தாங் முடி ாததா உள்ைது.
ஓடிப்யொனது திருமதி பென்னட்றைப் ொதிக் வில்றல, ஆனால் திருமண உறை ளுக்கு அவள்
முக் ி த்துவம் அைிக் ிைாள்.
இர சி ம் ஒரு நுட்ெமான ஆன்மாவிற்கு ஒரு புனிதமான உறைறம ாகும்.
ற்புறை பெண் ள் ஆண்றம ின் உைல்ாீதி ான ஸ்ொிசத்திற்கு ேைநிறல நுண்ணுணர்றவக்
ப ாண்டுள்ைனர்.
Sowerby- யால் ெண விஷ ங் ைில் உணர்வுைன் இருக் முடி வில்றல.
ய ள்விக்குாி ஒழுக் ங் ள் உள்ை நண்ெருைன் பதாைர்பு ப ாண்டிருக்கும் தனது தங்ற க் ா
எவருக்கும் ஒரு உணர்வுபூர்வமான அக் றை எழு ிைது.
தனிப்ெட்ை ெண்புள்ை உணர்வுத்திைன், கூட்டுக் லாச்சாரத்தின் ஒரு அைவாகும்.
லாச்சாரம் சமூ த்தின் உணர்திைன் ஆகும்.
37. “on either side…”
To say the elopement was caused by no Money on either side sounds ridiculous but true.
Emptiness in someone emanates an irresistible urge is a Rule.
Common sense is an endowment that can seek expression.
On the analogy of the Absolute, it is essentially true that emptiness issues an urge to act.
One who wanted to start an industry in 15 lakhs borrowed Rs.30,000 from a chit fund and spent all of it on
dress for his family, having paid a registration fee of Rs. 1000/- to the Industries Dept.
It is an extreme case, not an exceptional one.
That was the first time I saw the urge of Non-equipment.
One who generously promises help to many when poor, on finding himself wealthy, stops speaking like
that: the Urge of hollowness.
The Englishman genuinely believed he was civilizing India.
One who is richly endowed is often unaware of his own endowment and then all others recognize his beauty
or genius.
Full, real equipment fails to know it is equally true.
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The powerful urge of racial integration of Tamilnadu with India brought that party to power. After forty
years their cadres are alive and intense.
They certainly do not know what has actuated them.
It means the real territorial integration of India will soon be achieved.
The urge for integration expressed in 1965 as a linguistic opposition.
Partition arose as religious differences, though in truth it was caused by the oppressive caste system in
earlier centuries.
Trade in the 17th century spread her wings to found colonial empires.
One positive force – economic – leading to another positive movement – founding a wider political unit,
though of colonies, was trade.
The secession of Pakistan, and the ‘integration’ of Tamilnadu are distant symptoms of world unity of races
and religions.
The USSR espousing communism resulted in the crushing of the political individual, but the whole world
‘accepted’ the message of socialist equality and offered an ever-increasing economic status to the worker.
Essence of Experience
Neither of them having enough Money is one vice of life.
Jane Austen is too small and too young to be compared with the greatest of poets, Shakespeare.
But, she excelled him in one essential aspect, the aspect of Evil.
Hers was a fiction in Light, not in darkness.
She showed the world that life is light, positive, evolving.
Shakespeare wrote from below Sahasradala.
Vedas were written from above Sahasradala.
Valmiki, Vyasa, Kalidasa are far greater poets than Shakespeare, but He never said so.
Essence of experience is truths of life, expressing which Shakespeare survives.
As every work of fiction, Pride and Prejudice contains this essence of experience.
Essence of experience is an attitude that solves any problem.
It has so many aspects – skill, capacity, value, attitude, etec. Etc. – of which even one will make itself felt in
one’s life.
Indian spirituality tried to express itself in life as Values.
It made Indian life powerful, organised, rich, abundant, prosperous and wealthy 500 or 700 years ago.
It was the Mental vision of Spirituality.
Sri Aurobindo offers the Supramental values of Spirituality.
What is it? Can we know it? Can we get it? Yes, yes, yes, if we are pure, Good and Self-giving.
The unexpressed essence of HIS yoga for us is, acting entirely positively from the maximum level of our
inner spiritual ability, one can attempt supramentalisation entirely, if the poise is fully maintained forever.
I offer a humanly possible version of it.
At its maximum it is grand, great.
At its minimum, it can solve the knottiest problem of your life and permanently endow that capacity to your
consciousness.
It means NO such problem will ever come to you again.
Darcy does it psychologically, Lizzy does it mentally, Bennet does it in life values.
Let me attempt an elaborate explanation of it.
It is a truth, a great truth of life that any Man is given all that he needs to become God at any time.
Human perception senses it in various ways:
• All Men are born equal.
• Spiritually, equality of souls is the only truth.
• Any problem lends itself to solution.
• Caste is no bar for the yogi.
• Occasionally we see a No man rises sky high – Kamaraj, Jobs, Gates, Ambani, Latha Mangeshkar,
Subbulakshmi, Zail Singh, Truman, etc.
Is there a secret significance to these lofty truths?
Man’s endowment to pursue the finite, blissfully avoiding the Descent of the Infinity on him is ultimate and
unequalled.
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Devotees can now look back on their lives after coming to Mother to see the greatest opportunities
knocking on their doors.
Even before becoming a devotee the principle is true but the expression is minimal.
Let me write what I observed in my life and in the lives of those around me since 1930 or 1940.
Often, if not always, devotees will realise the mixed opportunities.
The yogic truth here is, one can rise to be supramental in this life.
What could Bennet do when Lydia ran away?
He did not do anything, but Grace acted through Darcy.
How could Bennet act to bring about the same result?
He did his very best, owned responsibility.
But he never knew how it was brought about.
This gives us one method to forge one aspect into a principle: Do your very best.
Each time a problem defies solution or lends itself to solution, we get a principle – such principles will be a
long exhaustive list.
What was insoluble some years ago will be soluble now.
So the principle will emerge. Several of such principles as a sample, a partial list:
1. Seek professional advice.
2. See whether you are not aware of the latest developments.
3. Are you not using a knowledge you already know.
4. Are you committing an age-old error such as:
a. The Emperor’s clothes.
b. Listening to tale bearers;
c. Missing the procedure. (even this can run into a hundred more points).
5. Is this an unpardonable ignorance of your profession in this locality or wider?
6. Refusal to think a little clearer.
7. This can be a known or unknown superstition.
8. The other man’s point of view.
9. Absence of systematic approach.
10. Do your duty.
When you have exhausted these lists you will see all of them reduce to one Essence that is an attitude.
Such an attitude too can have a range from Minimum to Maximum.
Let me not dwell on the minimum, but look at the maximum.
It will turn out to be as follows:
• The ideal life is always an adventure.
• Adventure calls for total risk.
• We court what others avoid.
• It cannot be conventional.
• It will be always magnanimous.
• Often it will be something the world does not know.
• Don’t seek confirmation, Act on your own inspiration.
• Ruin should not deter you at all.
• Life is always Infinite.
• You are moving towards eternal knowledge.
With full sincerity your maximum effort will condense into an attitude, a formula.
That is the beginning, at your level all your problems will be solved.
NOW you must ceaselessly be progressing,
At the peak is the yogic reward. At bottom is the reward of life.
“இரு புைமும்...."
இருவாிைமும் ெணம் இல்லாத ாரணத்தால் ஓடிப்யொகும் நி ழ்வு ஏற்ெட்ைது என்ெது
ய லிக்குாி தா இருந்தாலும், உண்றமதான்.
ஒருவாிைம் உள்ை பவறுறம தவிர்க் முடி ாத உந்துதறல பவைிப்ெடுத்து ிைது என்ெது ஒரு
சட்ைமாகும்.
இ ல்ெைிவு பவைிப்ொட்றை நாடும் ஒரு திைனாகும்.
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ெிரம்மத்தின் உதாரணத்றதப் பொறுத்தவறர பவறுறம பச ல்ெைத் தூண்டு ிைது என்ெது
அடிப்ெறை ில் உண்றம ாகும்.
ெதிறனந்து இலட்சத்திற்கு ஒரு பதாழிற்சாறலற ஆரம்ெிக் விரும்ெி ஒருவர், ஒரு சீட்டுக்
ம்ெனியிலிலிருந்து ரூொய் முப்ெதா ிரம் ைன் வாங் ினார், அறத முழுவதுமா குடும்ெத்தினருக்கு
உறை ள் வாங்குவதில் பசலவழித்தார், ெதிவுப்ெணமா பதாழில் துறைக்கு ஆ ிரம் ரூொய்
மட்டுயம பசலுத்தினார்.
இது ஒரு அசாதாரணமான நி ழ்வு, விதிவிலக் ான ஒன்ைல்ல.
திைன் இல்லாததன் உந்துதறல நான் ொர்த்தது அதுயவ முதல் முறை ாகும்.
ஏறழ ா இருக்கும்பொழுது ெலருக்குத் தாராைமா உதவி பசய்வதா வாக் ைிக்கும் ஒருவர்,
ெணக் ாரர் ஆனவுைன், அவ்வாறு யெசுவதில்றல: இது பவறுறம ின் உந்துதல்.
ஆங் ியல ர் தாங் ள் இந்தி ாறவ நா ாி மாக்குவதா உண்றம ில் நம்ெினர்.
மி வும் திைறம ெறைத்த ஒருவருக்கு தன்னுறை திைறம பெரும்ொலும் பதாிவதில்றல, ெிைகு
மற்ை அறனவரும் அவருறை அழற ய ா அல்லது யமதறமற ய ா அறை ாைம் ாண்ெர்.
முழுறம ான, உண்றம ான திைன் அைிந்துப ாள்ைத் தவைி விடு ிைது என்ெதும் அதற்குச் சமமான
உண்றம.
இந்தி ாவுைன் தமிழ்நாட்றை இனாீதி ா ஒருங் ிறணப்ெதற் ான தீவிர உந்துதல் அந்தக்
ட்சிற அதி ாரத்தில் இருத்தி து. நாற்ெது வருைங் ளுக்குப் ெிைகும் அவர் ளுறை
பதாண்ைர் ள் ேீவனுைனும், தீவிரமா வும் உள்ைனர்.
எது அவர் றைச் பச ல்ெை றவத்தது என்ெது அவர் ளுக்கு நிச்ச மா த் பதாி ாது.
இந்தி ாவின் உண்றம ான எல்றலாீதி ான ஒற்றுறம விறரவில் நிறையவறும் என்ெயத இதற்குப்
பொருள்.
ஒருங் ிறணப்ெிற் ான உந்துதல் 1965-ஆம் ஆண்டு ஒரு பமாழி எதிர்ப்ொ பவைிப்ெட்ைது.
நாட்டின் ெிாிவிறன மத யவறுொடு ைா எழுந்தது, உண்றம ில் அது முந்றத நூற்றாண்டு ைில்
இருந்த ஒடுக் ப்ெட்ை ோதி அறமப்ெினால் எழுந்தது.
ெதியனழாம் நூற்ைாண்டில் வர்த்த ம், ாலனித்துவ சாம்ராஜ் ங் றை நிறுவுவதற் ாக உலப ங்கும்
ெரவி து.
ஒரு யநர்மறை ான சக்தி ான வர்த்த மான பொருைாதாரம், ாலனி ைின் மூலம் ஒரு ெரந்த
அரசி ல் ெிாிறவ நிறுவி மற்பைாரு யநர்மறை ான இ க் த்திற்கு வழி வகுத்தது.
ொ ிஸ்தானின் ெிாிவிறன, தமிழ் நாட்டின் ஒருங் ிறணப்பு ஆ ி இரண்டும், இனம் மற்றும்
மதங் ைின் உல ஒற்றுறம ின் பதாறலதூர அைிகுைி ைாகும்.
பொதுவுறைறமக் ப ாள்ற ற ரஷ் ா ஆதாித்தது, அரசி ல்ாீதி ான தனிநெறர அழித்தது,
ஆனால் உல ம் முழுதும் பொதுவுறைறம ின் சமத்துவத்றத ஏற்றுக்ப ாண்ைது,
பதாழிலாைர் ளுக்கு பதாைர்ந்து அதி ாிக்கும் பொருைாதார அந்தஸ்றத அைித்தது.
அனுெவத்தின் சாரம்.
இருவாிைமும் ெணம் இல்லாதது வாழ்வின் ஒரு குற்ைமா இருந்தது.
மி ப் பொி
விஞரான யஷக்ஸ்ெி ருைன் ஒப்ெிை முடி ாத அைவிற்கு யேன் ஆஸ்டின் மி வும்
சிைி வைா இருந்தாள், வ திலும் சிைி வைா இருந்தாள்.
ஆனால், அவள் ஒரு முக் ி மான அம்சத்தில், தீறம என்ெயத இல்லாத அம்சத்தில் அவறரவிைச்
சிைந்து விைங் ினாள்.
அவளுறை
றத ஒைிக்குாி தா இருந்தது, இருளாக இல்றல.
வாழ்க்ற ஒைி ெறைத்தது, யநர்மறை ானது, வைருவது என்ெறத அவள் உலகுக்குக் ாட்டினாள்.
யஷக்ஸ்ெி ர் சஹஸ்ரதைத்திற்குக் ீழிருந்து எழுதினார்.
யவதங் ள் சஹஸ்ரதைத்திற்கு யமலிருந்து எழுதப்ெட்ைன.
வால்மீ ி, வி ாசர், ாைிதாசர் ஆ ிய ார் யஷக்ஸ்ெி றரக் ாட்டிலும் சிைந்த விஞர் ள் ஆவர்,
ஆனால் ெ வான் ஒருயொதும் இவ்வாறு கூைவில்றல.
அனுெவத்தின் சாரம் வாழ்வின் உண்றம ள் என்ெறத பவைிப்ெடுத்தி தால் யஷக்ஸ்ெி ர்
இன்னமும் வாழ் ிைார்.
ஒவ்பவாரு றதற ப் யொல், 'Pride and Prejudice' அனுெவத்தின் இந்த சாரத்றதக் ப ாண்டுள்ைது.
அனுெவத்தின் சாரம் எந்தப் ெிரச்சிறனற யும் தீர்க்கும் ஒரு மயனாொவம் ஆகும்.
இது திைன், ஆற்ைல், ெண்பு, மனப்ொன்றம யொன்ை ெல அம்சங் றை ப ாண்ைது, இவற்ைில்
ஒன்ைாவது ஒருவரது வாழ்க்ற ில் தன்றன உணரறவக்கும்.
இந்தி ஆன்மீ ம் வாழ்க்ற ில் அதறனய ெண்பு ைா பவைிப்ெடுத்த மு ன்ைது.

139

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

இது ஐநூறு அல்லது எழுநூறு ஆண்டு ளுக்கு முன்பு இந்தி வாழ்க்ற ற சக்தி வாய்ந்ததா ,
முறைப்ெடுத்தப்ெட்ைதா , வைமானதா , அொிமிதமா , பசல்வச் பசழிப்ொ , பசல்வச்
சிைப்புறை தா மாற்ைி து.
இது ஆன்மீ த்தின் மனாீதி ான ொர்றவ ாகும்.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஆன்மீ த்தின் சத்தி ேீவி ெண்பு றை அைிக் முன்வரு ிைார்.
அது என்ன? அறத நாம் அைி முடியுமா? அறத நாம் பெை முடியுமா? நாம் தூய்றம ா வும்,
நல்லவரா வும், சு அர்ப்ெணம் பசய்ெவரா வும் இருந்தால் நிச்ச மா முடியும்.
ெ வானுறை ய ா த்தின் பவைிப்ெடுத்தப்ெைாத சாராம்சம் என்ெது, நம்முறை அ ஆன்மீ த்
திைனின் அதி ெட்ச நிறல ிலிருந்து முழுறம ா யநர்மறை ா பச ல்ெடும்பொழுது, சமநிறல
என்றும் முழுறம ா க் றைப்ெிடிக் ப்ெட்ைால், ஒருவர் சத்தி ேீவி ம மாக் னல முழுவதுமா
மு ல முடியும் என்ெயத ாகும்.
மனிதாீதி ா சாத்தி மாகும் ஒரு ெதிப்ெிறன நான் வழங்கு ியைன்.
அதன் அதி ெட்சத்தில் அது யமன்றம ானது, சிைந்தது.
அதன் குறைந்தெட்சத்தில், நம்முறை வாழ்க்ற ின் சிக் லான ெிரச்சிறனற அதனால் தீர்க்
முடியும், அத்திைறன நமது ேீவி த்திற்கு நிரந்தரமா அைிக் முடியும்.
இத்தற
எந்த ஒரு ெிரச்சிறனயும் மீண்டும் நம்மிைம் எழாது என்று இதற்குப் பொருள்.
ைார்சி இதறன உைவி ல்ாீதி ா பசய் ிைான், எலிசபெத் மனதைவில் பசய் ிைாள், பென்னட்
இதறன வாழ்வின் ெண்பு ைில் பசய் ிைார்.
அறதப் ெற்ைி விாிவான விைக் த்றத அைிக் மு லு ியைன்.
எந்தபவாரு மனிதனுக்கும், எந்த யநரத்திலும் ைவுைா மாைத் யதறவப்ெடும் அறனத்தும்
வழங் ப்ெட்டுள்ைன என்ெது ஒரு உண்றம, வாழ்வின் ஒரு பொி உண்றம.
மனிதனின் புலனைிவு அறத ெல்யவறு வழி ைில் உணர் ிைது.
• மனிதர் ள் அறனவரும் சமம்.
• ஆன்மீ ாீதி ா ஆன்மாக் ைின் சமத்துவம் மட்டுயம உண்றம.
• எந்த ஒரு ெிரச்சிறனயும் தீர்வுக்கு வழிவகுக் ிைது.
• ய ா ிக்கு ோதி ஒரு தறை அல்ல.
•
ாமராேர், ஸ்டீவ் ோப்ஸ், ெில் ய ட்ஸ், அம்ொனி, லதா மங்ய ஷ் ர், எம்.எஸ்.சுப்ெலக்ஷ்மி,
பே ில் சிங், ட்ரூமன் யொன்ை சாதாரண நிறல ிலிருந்த மனிதர் ள் வானைாவ உ ருவறத நாம்
அவ்வப்பொழுது ொர்க் ியைாம்.
இந்த உ ர்ந்த உண்றம ளுக்கு ஒரு இர சி முக் ி த்துவம் உள்ைதா?
தன் மீது அனந்தம் இைங்குவறத ஆனந்தமா த் தவிர்த்து, அைவுக்குட்ெட்ைறதப் ெின்பதாைரும்
மனிதனின் திைன் முடிவானதா வும், தன்னி ரற்றும் உள்ைது.
அன்றன ிைம் வந்த ெிைகு மி ப் பொி வாய்ப்பு ள் நமது தவு றைத் தட்டுவறத அன்ெர் ைா ி
நாம் நமது வாழ்க்ற ில் இப்பொழுது திரும்ெிப் ொர்க் லாம்.
ஒரு அன்ெராவதற்கு முன்பும் இந்தக் ய ாட்ொடு உண்றமதான், ஆனால் பவைிப்ொடு
குறைந்தெட்சமா இருக்கும்.
1930-1940 ால ட்ைத்திலிருந்து என்னுறை வாழ்க்ற ிலும், என்றனச் சுற்ைி இருந்தவர் ைின்
வாழ்க்ற ிலும், நான் வனித்து வந்தறத எழுத மு ல் ியைன்.
எப்பொழுதும் இல்லாவிடினும், பெரும்ொலும், அன்ெர் ள் வாய்ப்பு ள் லந்து வருவறத உணர்வர்.
இந்த வாழ்வியலய ஒருவரால் சத்தி ேீவி த்திற்கு உ ர முடியும் என்ெதுதான் இங்குள்ை ய ா
உண்றம ாகும்.
லிடி ா ஓடிப்யொனபொழுது பென்னட்ைால் என்ன பசய் முடிந்தது?
அவர் எதுவும் பசய் வில்றல, ஆனால் அருள் ைார்சி ின் மூலம் பச ல்ெட்ைது.
அயத ெலறன ப ாண்டுவர பென்னட் எவ்வாறு பச ல்ெை யவண்டும்?
அவர் தன்னால் முடிந்தறதச் பசய்தார், பொறுப்றெ தாயன ஏற்றுக் ப ாண்ைார்.
ஆனால் அது எவ்வாறு நி ழ்ந்தது என்ெது அவருக்குத் பதாி வில்றல.
ஒரு அம்சத்றத ஒரு ய ாட்ொைா உருவாக்குவதற் ான ஒரு முறைற இது நமக்கு அைிக் ிைது:
நம்மால் முடிந்தறத சிைப்ொ ச் பசய் யவண்டும்.
ஒவ்பவாரு முறையும் ஒரு ெிரச்சிறன தீர்வு பெை மறுக்கும்யொதும் அல்லது தீர்வுக்கு தன்றன
உட்ெடுத்திக் ப ாள்ளும்யொதும் நமக்கு ஒரு தத்துவம் ிறைக் ிைது- இத்தற
தத்துவங் ள் ஒரு
பொி நீண்ை ெட்டி லா இருக்கும்.
சில வருைங் ளுக்கு முன் தீர்க் முடி ாததா இருந்தது, இப்பொழுது தீர்க் க்கூடி தா இருக்கும்.
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ஆ யவ ப ாள்ற பவைிப்ெடும். ஒரு மாதிாிக் ா அத்தற
ெல்யவறு ப ாள்ற ள், ஒரு
ெகுதி ான ெட்டி ல்1. வல்லுனாின் ஆயலாசறனற ப் பெறுவது.
2. சமீெத்தி விஷ ங் றைப் ெற்ைி நாம் அைிந்துப ாள்ைாமல் இருக் ியைாமா என்ெறதப் ொர்ப்ெது.
3. நமக்கு ஏற் னயவ பதாிந்த அைிறவ நாம் ெ ன்ெடுத்திக்ப ாள்ைாமல் இருக் ியைாமா.
4. ீழ் ண்ைவற்றைப்யொன்ை வழக் மான ெறழ ெிறழற நாம் பசய் ியைாமா,
a. யெரரசாின் உறை ள்.
b. வதந்தி ெரப்புவர் ள் பசால்வறதக் ய ட்ெது,
c. பச ல்முறைற த் தவை விடுவது(இது யமலும் நூறு குைிப்பு றை அைிக்கும்)
5. இது இந்த இைத்தில் அல்லது யமலும் விாிவான இைத்தில் ஏற்ெடும் நமது பதாழிலின் மன்னிக்
முடி ாத அைி ாறம ா?
6. யமலும் சற்று பதைிவா சிந்திக் மறுப்ெது.
7. இது அைிந்த அல்லது அைி ாத ஒரு மூைநம்ெிக்ற ா இருக் முடியும்.
8. அடுத்தவரது ண்யணாட்ைம்.
9. முறை ான அணுகுமுறை இல்லாதது.
10. ைறமற ச் பசய்.
இந்தப் ெட்டி லில் உள்ை அறனத்றதயும் பசய்து முடித்த ெிைகு, மனப்ொன்றம என்ை ஒரு
சாரம்சத்தில் அறவ அறனத்தும் அைங் ிவிடுவறத நாம் ொர்க் லாம்.
இத்தற
ஒரு மனப்ொன்றமக்கும் குறைந்தெட்சத்திலிருந்து அதி ெட்சம்வறர ிலான ஒரு வீச்சு
இருக் லாம்.
நான் குறைந்தெட்சத்றதப்ெற்ைிப் யெசப்யொவதில்றல. அதி ெட்சத்றதப் ொர்க் லாம்.
அது ீழ்க் ண்ைறவ ைா இருக்கும்.
• இலட்சி வாழ்க்ற எப்பொழுதும் ஒரு சா சமானதா இருக்கும்.
• சா சத்திற்கு முழுறம ான துணிச்சல் யதறவ.
• மற்ைவர் ள் தவிர்ப்ெறத நாம் எதிர்ப ாள் ியைாம்.
• இது வழக் மானதா இருக் முடி ாது.
• இது எப்பொழுதும் பெருந்தன்றம ானதா இருக்கும்.
• பெரும்ொலும் இது உல ம் அைி ாத ஒன்ைா இருக்கும்.
• உறுதிப்ெடுத்துவறத நாைாமல் நமது உத்யவ த்தின் அடிப்ெறை ில் பச ல்ெை யவண்டும்.
• அழிவு நம்றமத் தடுத்து நிறுத்தயவ கூைாது.
• வாழ்வு எப்பொழுதுயம அனந்தமானதுதான்.
• நாம் நிரந்தர அைிறவ யநாக் ி ந ரு ியைாம்.
முழு உண்றமயுைன் நமது அதி ெட்ச மு ற்சி ஒரு அணுகுமுறை ா , ஒரு சூத்திரமா சுருக் ப்ெட்டு
விடும்.
அது ஆரம்ெம், நமது நிறல ில் நமது அறனத்து ெிரச்சிறன ளும் தீர்க் ப்ெட்டு விடும்.
இப்பொழுது நாம் தறை ின்ைி முன்யனை யவண்டும்.
உச்சத்தில் ிறைப்ெது ய ா ாீதி ானப் ெலன், ீழ் நிறல ில் ிறைப்ெது வாழ்வின் ெலன் ஆகும்.
The Theory of the Essence
Theory:
Man is the self on the surface.
(Ego is the self on the surface. Self becomes here self.)
By concentration, one enters the inner Mind, finds this self as Purusha.
By consecration, one enters the inner Mind, finds this self as the evolving Purusha, the Psychic.
The Psychic rises up through the spiritual ranges of Mind to the Supermind to become Ishwara.
It enters there as Purusha and becomes Ishwara.
Practice:
When you acquire the attitude described in the previous page, it is a dot in the vital as vital Psychic.
Though small, as vital psychic, it is full, really FULL.
From then on non-stop effort to raise one’s level of consciousness will not stop till it reaches Supermind.
Infinity:
Life is infinite, it has infinite aspects, infinite power, infinite scope. We see it as finite.
A devotee recollected that in school days he was saved from drowning. He entirely missed it, its
significance. Again, he was saved from being smashed by a train and again from the next murder case he
141

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

was saved – he was innocent. He never saw Grace acting. He thought he was lucky. His work succeeded
at the All India level, at the peak. He never knew the success. Well, if now he remembers, what can he do?
NOW, he must receive life infinitely.
Now that he is a Mother’s devotee, intense concentration in work will reveal the infinity in work.
He must see it. He must recognize it as such – as Infinity.
See the infinite reward and receive it, at least at one point, maintain the height and constantly raise the
bottom level.
And that will open the supramental Heavens.
Language, Organisation, Symbol
Language is an organised symbol of human relationship. Organisation symbolises accomplishment in the
subtle plane. Symbol symbolises accomplishment in organisation and communication in language.
Society is a plane of human existence on earth.
Society is the human edition of life on earth.
One truth of the infinite given form compressing the force of human existence is society.
It comes into existence by the sanction of Self-Existence.
Self-Existence becoming human existence is Society.
Its first appearance is a formulation of energy.
Self-creative society creates individual centres out of its collective existence waiting on the initiative of the
individual awakening.
When the collective and individual centres of life are formulated, we see the first landmark in the growth of
Society.
From now on it passes through survival of created structures, growth of those structures in the horizontal,
vertical planes through the invisible subtle forces that are at pains to organise integration at each level.
Saturated growth qualifies for development of fresh forms in the existing planes.
Survival, growth, development as well as evolution qualify for infinite expansion in their own original
dimensions.
Social evolution so far has travelled along existence, history, civilisation, culture.
In future what is on the agenda is to usher in the spiritual dimension.
Spiritual dimension lies beyond culture as spiritual culture.
It is there at each level as an expression of Spirit, e.g. spiritual existence.
Force, Form, Organisation, Symbolism are the tools employed to awaken consciousness, direct energy,
formulate force, create subtle structures of stability of all forms, empower them with their own evolutionary
powers as well as represent other planes.
Strength initially emerges as violent Force, grows quiet by dividing into opposing camps, reveals to a more
deliberate inquiry as complements at which level material strength changes into social power, ethical value,
condenses as conscience.
Knowledge releasing from conventional forms transcends conscience to become power of conscience.
Education is the greatest institution created in the gross material social plane as language remains as great in
the subtle social plane of communication.
Symbolism is great. In numbers symbolism excelled its own innate significance.
Ultimate understanding awaits the enquiry that tends towards Unity, Identity, Secrecy, Values.
Beyond this, there is no knowledge as there is no consciousness whose act it is.
Unknowable being the ultimate, its value is attained by becoming it.
From there, Unity, Identity, Secrecy, Values reveal their essence as one.
Life grows by Consciousness and Consciousness grows by Organisation.
This is the formula of The Life Divine centrally hinting at the whole essence and significance of these two
pages.
Life is unorganised force.
Consciousness is the awakened forces organising into awareness.
Organisation is conscious awareness coming into a subtle system serving as an invisible reinforcement
below the surface.
Symbol is a causal organisation conscious of any power it chooses to be.
Money is the Greatest Symbol so far society has devised beyond language and education.
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Man the Individual will be the future Symbol of the Spirit in the society
No wonder one Man can save the world, as he is of the universe.
Savitri has destroyed the power of Yama – the power of Time – over Man and it is Time for the Symbol of
the Simultaneous integrality of Time-Eternity and the Timeless Eternal to emerge.
Organisation organises itself into Symbols.
சாராம்சத்தின் ய ாட்ொடு.
ய ாட்ொடு:
யமற்ெரப்ெில் மனிதன் அவனா யவ இருக் ிைான்.
(அ ந்றத யமற்ெரப்ெில் அதுவா யவ இருக் ிைது, சு ம் இங்கு அதுவா யவ மாறு ிைது)
மன ஒருமு ப்ெடுத்தலின் மூலம், ஒருவர் அ மனறத அறை ிைார், அங்கு யமயல கூைி து
புருஷாவா இருப்ெறதக் ாண் ிைார்.
சமர்ப்ெணத்தின் மூலம், ஒருவர் அ மனறத அறைந்து, றசத்தி மான சுயம் பவைிவரும்
புருஷாவா இருப்ெறதக் ாண் ிைார்.
றசத்தி ம் மனதின் ஆன்மீ நிறல ைின் வழி ா சத்தி ேீவி த்திற்கு உ ர்ந்து ஈஸ்வராவா
மாறு ிைது.
அங்கு அது புருஷாவா நுறழந்து ஈஸ்வராவா மாறு ிைது.
நறைமுறை:
முந்றத ெக் த்தில் விைக் ப்ெட்டுள்ை மனப்ொன்றமற நாம் பெற்றுக்ப ாள்ளும்பொழுது, அது
உணர்வின் றசத்தி மா உணர்வில் ஒரு புள்ைி ா உள்ைது. உணர்வின் றசத்தி மா இது
சிைி தா இருப்ெினும், முழுறம ா , உண்றம ில் முழுறம ா உள்ைது.
அப்பொழுதிலிருந்து, ஒருவரது ேீவி த்தின் நிறலற உ ர்த்த இறைவிைாது எடுக்கும் மு ற்சி
சத்தி ேீவி த்றத அறையும்வறர நிற் ாது.
அனந்தம்.
வாழ்வு அனந்தமானது, அதற்கு அைவற்ை அம்சங் ள், அைவற்ை சக்தி, அைவற்ை வாய்ப்பு உள்ைது.
நாம் அறத அைவுட்குட்ெட்ைதா ப் ொர்க் ியைாம்.
ெள்ைி நாைில் தான் மூழ்குவதிலிருந்து ாப்ொற்ைப்ெட்ைறத ஒரு அன்ெர் நிறனவுகூர்ந்தார். அதன்
முக் ி த்துவத்றத அவர் முழுறம ா க் வனிக் த் தவைினார். மீண்டும் அவர் ஒரு புற
வண்டி ால் யமாதப்ெடுவதிலிருந்து ாப்ொற்ைப்ெட்ைார், அடுத்து ஒரு ப ாறலக் குற்ைத்திலிருந்தும்
பவைி வந்தார்- அவர் குற்ைமற்ைவர். அருள் பச ல்ெடுவறத அவர் ஒருயொதும் ொர்க் வில்றல.
தான் அதிர்ஷ்ைசாலி என நிறனத்தார். உச்ச ட்ைத்தில் அவருறை யவறல அ ில இந்தி
நிறல ில் பவற்ைி பெற்ைது. பவற்ைிற அவர் அைி யவ இல்றல. இப்பொழுது நிறனவுக்கு
வந்தால், அவர் என்ன பசய் யவண்டும்?
இப்பொழுது அவர் வாழ்க்ற ற அைவற்று பெற்றுக்ப ாள்ை யவண்டும்.
இப்பொழுது அவர் அன்றன அன்ெரா இருப்ெதால், யவறல ில் தீவிர வனம், யவறல ில்
அனந்தத்றத பவைிப்ெடுத்தும்.
அவர் அறதப் ொர்க் யவண்டும். அவர் அறத அனந்தம் என அறை ாைம் ாண யவண்டும்.
ஒரு விஷ த்திலாவது அைவற்ை ெலறனப் ொர்த்து, அறதப் பெற்றுக்ப ாள்ை யவண்டும். அறைந்த
உச்சத்றதத் தக் றவத்துக்ப ாண்டு, ீழ் நிறலற த் பதாைர்ந்து உ ர்த்த யவண்டும்.
அது சத்தி ேீவி பசார்க் ங் றைத் திைக்கும்.
பமாழி, அறமப்பு, அறை ாைம்.
பமாழி மனித உைவின் ஒரு முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை அறை ாைமாகும். முறைப்ெடுத்தல் சூட்சும
நிறல ில் சாதறனற அறை ாைப்ெடுத்து ிைது. சின்னம் முறைப்ெடுத்தலில் சாதறனற யும்
பமாழி ில் த வல் ொிமாற்ைத்றதயும் அறை ாைப்ெடுத்து ிைது.
சமூ ம் உல ில் மனித வாழ்வின் ஒரு தைமாகும்.
சமூ ம் உல ில் வாழ்வின் மனிதப் ெதிப்ொகும்.
மனித வாழ்வின் சக்திற சுருக் ி றவத்திருக்கும் அனந்தத்தினால் அைிக் ப்ெட்ை வடிவத்தின் ஒரு
உண்றம சமூ ம் ஆகும்.
சு ெிரெஞ்ச வாழ்வின் அனுமதி ினால் அது நறைமுறைக்கு வரு ிைது.
சு ெிரெஞ்ச வாழ்வு மனித வாழ்வா மாறுவது சமூ ம் ஆகும்.
இதன் முதல் யதாற்ைம் ஆற்ைலின் ஒரு உருவாக் ம் ஆகும்.
சு மா ப் ெறைக்கும் திைனுறை சமூ ம் தனிநெரது விழிப்புணர்வின் தன்முறனப்ெினால் சமூ
வாழ்விலிருந்து தனிப்ெட்ை றம ங் றை உருவாக்கு ிைது.
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வாழ்க்ற ின் சமூ மற்றும் தனிப்ெட்ை றம ங் ள் உருவாக் ப்ெட்ை ெின் சமூ த்தின் வைர்ச்சி ில்
முதல் அறை ாைத்றத நாம் ாண் ியைாம்.
இனி அது உருவாக் ப்ெட்ை ட்ைறமப்பு ைின் வழி ா ச் பசல் ிைது, ண்ணுக்குப் புலப்ெைாத
சூட்சும சக்தி ைின் மூலம் அந்தக் ட்ைறமப்பு ைின் ஆழமான மற்றும் விாிவான வைர்ச்சி,
ஒவ்பவாரு நிறல ிலும் ஒருங் ிறணப்றெ ஒழுங் றமக் பெரும் மு ற்சி எடுக் ின்ைன.
நிறைவுற்ை வைர்ச்சி தற்பொழுது இருக்கும் நிறல ைில் புதி வடிவங் றை உருவாக்கும்
தகுதிற ப் பெறு ிைது.
உ ிர் வாழ்தல், வைர்ச்சி, முன்யனற்ைம், ொிணாமம் ஆ ி றவ, அவற்ைின் ஆரம்ெ ொிமாணங் ைில்
அைவற்ை விாிவாக் த்திற்குத் தகுதி பெறு ின்ைன.
சமூ ப் ொிணாமம் இதுவறர வாழ்வு, வரலாறு, நா ாி ம், லாச்சாரம் வழி ா ப் ெ ணம்
பசய்துள்ைது.
எதிர் ாலத்தில் பசய் ப்ெை யவண்டி து ஆன்மீ ப் ொிமாணத்றத பவைிப்ெடுத்துவயத ாகும்.
ஆன்மீ ப் ொிமாணம் லாச்சாரத்திற்கு அப்ொல் ஆன்மீ க் லாச்சாரமா நிலவு ிைது.
ஒவ்பவாரு நிறல ிலும் அது ஆன்மாவின் பவைிப்ொைா உள்ைது. (உ -ம்) ஆன்மீ வாழ்வு.
ேீவி த்றத விழிப்புைச் பசய்வதற்கும், ஆற்ைறல வழி நைத்துவதற்கும், சக்திற
உருவாக்குவதற்கும், அறனத்து வடிவங் ைின் ஸ்திரத்தன்றம ின் சூட்சும ட்ைறமப்பு றை
உருவாக்குவதற்கும், அவற்ைின் ொிணாம சக்தி ைினால் அவற்ைிற்கு அதி ாரம் அைிப்ெதற்கும்
மற்றும் மற்ை நிறல றைக் குைிப்ெிடுவதற்கும் சக்தி, வடிவம், அறமப்பு, குைியீடு ஆ ி றவ
ருவி ைா ப் ெ ன்ெடுத்தப்ெடு ின்ைன.
வலிறம ஆரம்ெத்தில் வன்முறை சக்தி ா பவைிப்ெடு ிைது, எதிர்க்கும் இைங் ைா ப் ெிாிந்து
அறமதி ா மாறு ிைது, யவண்டுபமன்யை பசய் ப்ெடும் பதாடர்ந்த விசாரறணக்கு
உைன்ொடு ைா பவைிப்ெடு ிைது, அந்த நிறல ில் பொருள்ாீதி ான வலிறம சமூ சக்தி ா வும்
பநைிமுறைப் ெண்ொ வும் மாைி மனசாட்சி ா உருவா ிைது.
வழக் மான வடிவங் ைிலிருந்து பவைிப்ெடும் அைிவு மனசாட்சிற க் ைந்து மனசாட்சி ின்
சக்தி ா மாறு ிைது.
த வல் பதாைர்ெின் சூட்சும சமூ நிறல ில் பமாழி மி ச் சிைப்ொ விைங்குவதுயொல, ஸ்தூல
பொருள்ாீதி ான சமூ நிறல ில் ல்வி மி ப் பொி அறமப்ொ விைங்கு ிைது.
குைியீடு சிைந்தது. எண் ைில் குைீயீடு அதன் உள்ைார்ந்த முக் ி த்துவத்றத விஞ்சு ிைது.
ஒருறமப்ொடு, அறை ாைம், இர சி ம், ெண்பு ள் ஆ ி வற்றை யநாக் ி விசாரறணக் ா
முடிவான புாிதல் ாத்திருக் ிைது.
இதன் பச லா எந்த ேீவி மும் இல்றல என்ெதால் இதறனத் தாண்டி அைிவு எதுவும் இல்றல.
அைி முடி ாதது முடிவானதா இருப்ெதால், அதன் மதிப்பு அதுவா யவ மாறுவதில்
பெைப்ெடு ிைது.
அங் ிருந்து ஒருறமப்ொடு, அறை ாைம், இர சி ம், ெண்பு ள் ஆ ி றவ அவற்ைின் சாராம்சத்றத
ஒன்ைா பவைிப்ெடுத்து ின்ைன.
வாழ்வு ேீவி த்தினால் வைர் ிைது, ேீவி ம் அறமப்ெினால் வைர் ிைது.
இந்த இரண்டு ெக் ங் ைின் முழுறம ான சாரத்றதயும் முக் ி த்துவத்றதயும் றம மா க்
குைிப்ெிடும் இது ‘தி றலப் டிறவன்'-ன் சூத்திரம் ஆகும்.
வாழ்க்ற முறைப்ெடுத்தப்ெைாத சக்தி ாகும்.
ேீவி ம் விழிப்ெறைந்த சக்தி ள் விழிப்புணர்வா முறைப்ெடுத்திக்ப ாள்வதாகும்.
முறைப்ெடுத்துவது யமல் மனதின் ீயழ ண்ணுக்குப் புலப்ெைாத வலிறமயூட்டும் பொருைா
பச ல்ெடும் சூட்சும அறமப்ெிற்குள் வரும் தன்னுணர்வுைன் கூடி விழிப்புணர்வாகும்.
குைியீடு அது யதர்ந்பதடுக்கும் எந்த ஒரு சக்திற யும் உணரக்கூடி ஒரு ாரண அறமப்ொகும்.
பமாழி மற்றும் ல்விற த் தாண்டி இதுவறர சமூ ம் வகுத்துள்ை மி ச் சிைந்த குைியீடு ெணம்
ஆகும்.
தனி மனிதன் சமூ த்தில் ஆன்மாவின் எதிர் ால சின்னமா விைங்குவான்.
ஒரு மனிதனால் உல த்றதக் ாப்ொற்ை முடியும் என்ெது ஆச்சாி மில்றல, ஏபனனில் அவன்
ெிரெஞ்சத்திற்குாி வன் ஆவான்.
மனிதனின் மீதான மனின் சக்திற - ாலத்தின் சக்திற - சாவித்ாி அழித்தாள். ாலத்தின்
நித்தி த்துவம் மற்றும் ாலத்றதக் ைந்த நித்தி த்துவம் ஆ ி வற்ைின் மூன்ைாம் நிறலக்
ாலத்தின் சின்னம் பவைிப்ெடும் யநரம் இது.
அறமப்பு அதறனய சின்னங் ைா ஒழுங் றமக் ிைது.
Unthought Accomplishment
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எண்ணப்ெைாத சாதறன.
38. “They could be more economically married in London…”
Lydia was ideally spiritual in the plane of physical Matter.
Great projects have been conceived and executed .
Greater, rather the greatest projects, were outside conception.
The less an act formulates itself in words, the greater is its reality.
Brahman became the Reality not by conception.
Only Maya conceived creatively in the next phase.
ைபவாழுக் ம், love on the sly of early centuries in Tamilnadu had no previously agreed appointment.
Each moved from where they were and met in intense hot love that was later consummated by the
society.
It was total love on either side, fully sanctioned by the protective physical atmosphere.
The criminal whose crime was spiritually committed was never apprehended. Hence HE adores his feet.
As the lovers, the criminal is an integral part of the physical atmosphere that offers him total
protection.
The world knows of consultancy for profit.
It has not heard of nor conceived of a Management Energy that renders each company or even each member
of the company a live centre of social creativity or ananda, joy, prosperity and expansive life.
It is a principle by which each moves to the top of his company in time – at the end of the career, or at the
end of a day of wonder.
Initially Man rises by thought.
Later Man leaving thought far behind rises to become the Supreme.
In one’s own life, such a thought accepted as a decision raises the Man to become the head of his
company, if not today at least by the end of the year.
If you still need accomplishment, learn NOT to think.
You, being a devotee, need no accomplishment, as She accomplishes in you for the world.
It will be for creation when you move to be the Ishwara.
See it, if you still want to see, today in any field.
Money alone is concrete. It is the easiest to accomplish.
Self is the Society
Self is the omnipresent Reality that penetrates all the society, serves as its base, informs, supports, without
for one moment involving itself in any of its activities or existence.
Society is the Self for us all.
Lydia took a dynamic initiative that destroyed an age-old aristocratic family forever.
In the person of Darcy, the wider society rose to the occasion and saved the family and raised them
vastly.
Society is ever present. It is omnipresent.
It can construct or destroy or do both.
It is our values that keep us in live touch with the society.
In this case, apart from Darcy’s compassion, it is his seven thousand pounds – maybe it is 10,000 – that
served as the tool of emancipation.
Money is a symbol and power, power of all society.
To realise Self is to realise the eternal freedom of the Spirit.
To realise society – its power – is to realise the eternal freedom of the human Spirit.
One who is in touch with the society even subtly is sure he is invincible.
Society is invisible, but its Presence is a Power irresistible.
Society enters into the individual and seeks identity with his soul, but it is a free identity.
As in Purusha, there is no subjection in the Self to its power.
Society is not only in the background supporting but it is also constituting the individual life, enjoys it, but
is not involved at all.
Society is seen with a certain stress of impersonality.
Even in the individual life, society is universal and transcendent. Society is immobile, immutable, selfexistent.
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It extends itself in Man’s life as ‘Purusha’ and ‘Prakriti.’
When Man acts actively, dynamically, this Purusha is there as witness Purusha.
It can be a witness or Ishwara, the Lord.
Man is too keenly aware of this Society even in his dreams.
Society is the Self of Man, the citizen.
Seeking Non-accomplishment, Not seeking accomplishment
Accomplishment that issues out of not-seeking is well known.
Seeking non-accomplishment and not seeking accomplishment differs.
One is still seeking and the other is negative seeking.
Both are stages one tends towards as the Wisdom of extended Experience suddenly descends on one
through a catastrophe like elopement or the inner transformation one attempts which takes him to inner
trance, as Darcy moved into because of her vituperation.
Mr. Bennet experienced the first realized ‘at once’ what he had lazily missed for over 25 years.
Darcy’s aristocratic goodness seeking outer self-giving went into outer layam, trance, which on its
completion brought her to his doorstep.
Wordless trance பசால்லிழந்த ல ம் is the means and the field.
For the word to lose its structure, the belief in the thought that sustains it must be voluntarily withdrawn –
சர்வதர்மான் ொித்தஜ் .
Soul awakening inside and pushing aside Mind helps one to accomplish it.
One withdraws from outer sense and inner thought.
They are space and Time. One moves from Mind to Spirit thus.
Such an attempt or effort at once results in an infinite gift (a few crores to a brother or friend) to
those around.
For that to show in oneself, one must be consciously unconscious.
As a principle the Mind must refuse to take interest in things around. Burgo’s unawareness of his beauty,
Glencora’s non-mentioning her money, Phineas’ indifference to his handsome looks, Kamaraj’s selfoblivious attitude to his eminence of thought of Development in the 60s, are instances.
Grace comes as Mean, Perverse Sarcasm’s ideal of non-earning, handicraft simplicity, etc. to
insistently make one aware of his invisible endowment.
The capacity to withdraw from seeking or reaction, willingness NOT to think of another’s lowness and thus
energise him are endowments that enable one to reach the goal.
A Mean Guru, cantankerous wife, treacherous partner are such human instruments.
Go IN, lose thought, inner mental articulation, match it with outer inaction, withdraw from all your ideas if
you have and ideas that linger while one sinks into லயம் or coma-like sleep, which is meditation of the
Moron.
World Prosperity Movement
Sri Aurobindo’s unrealized goals are World Government, Jagat Guru, birth of the Supramental Being.
The Individual that ICPF distantly mentions will be the direct instrument of the first, the foundation
for the next and spiritual infrastructure for the third in inconscience.
The Freedom Movement in India at the dawn of the 20th century was in the offing truly to avoid both the
world wars.
Had the wars been avoided, the above goals would have been achieved in His lifetime. Maybe HE was to
introduce them later by HIS work. God removed HIM from the Freedom Movement.
Physicality in the world was armed by tanks, gas chambers, guns, atom bombs – science’s disservice
to humanity.
Presently industrialization injures civilisation similarly.
Science or industrialization must be subordinated to human well being.
Run away economic crises are one pointer.
Ecology is stupidity organizing insensitive ignorance.
X’s cancer is thus significant to the Academy.
The transformative leadership Rahul speaks of is India’s readiness to take up the thread of Individuality.
1947-2007 is a period when India was laying the foundation for India’s Prosperity Movement in all fields.
It,
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• Must be commercially viable to spread.
• Must have economic production as its foundation;
• The youth must preside over an entrepreneurial WAVE of Prosperity.
• Today the country is poised in all fields for that.
• Farm Schools in agriculture,
• Nursery schools and colleges in higher education;
• ITI in all industries;
• Computer software;
• Human productive nucleus in education, transport, development, retail, etc. are in order.
• The world should MOVE to MAN through rationality and Life Knowledge.
• Ismail in Alexandria is a suitable forum.
Material Immortality
Sentence in Synthesis is a profound Idea.
To know it is a full intellectual engagement.
To arrive at its full significance and that significance for us, is a lifetime occupation at a level beyond Mind.
Its application to Pride and Prejudice is great.
The thought of that process is summed up as Material Immortality.
Material Immortality in the story is social stability at the level of Pemberley’s aristocratic magnificence.
Forms are broken to form at a higher level of greater complexity is the formula given in this page.
Explain this idea from energy, movement, skill, force, organisation, direction, attitude, there is a rich
harvest of experience in thought.
Consider vital immortality, mental immortality, spiritual immortality and Supramental Immortality.
Spiritual Immortality is the soul’s knowledge of Self before birth and becoming.
Work it out at other levels and apply each set of formulations to the story.
The first section ends with “All Life is Yoga”.
Trace the development of thought in these few pages.
Apply it minutely to world history, American history, Indian history and to your own life.
Now the broad rather the widest arena of thinking in the intensity of its process of observation,
coordination, conception, perception, sensation will be felt in all comprehensiveness.
Maybe it is comprehensive preciseness.
He who arrives at this stage of thinking, if he is a sadhak, will at once know he has to overcome it giving it
up totally.
Is it possible to know why HE starts with this argument of harmonized complexity?
Does it mean evolution is evolution of higher levels of complexity?
Does it mean anything more?
Can we say progress of evolution is to rise from harmony to higher harmony of rising complexity?
What roles complexity and harmony are to play here in a consideration of evolution?
Is there a more comprehensive definition of evolution?
“லண்ைனில் அவர் ள் குறைந்த பசலவில் திருமணம் பசய்து ப ாண்டிருக் லாம்."
ேைாீதி ான நிறல ில் லிடி ா மி வும் ஆன்மீ ாீதி ா இருந்தாள்.
பொி திட்ைங் ள் திட்ைமிைப்ெட்டு பச ல்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைன.
யமலும் பொி மி ப் பொி திட்ைங் ள் நிறனத்துப்ொர்க் முடி ாத நிறல ில் இருந்தன.
குறைவான வார்த்றத றைக் ப ாண்ை ஒரு பச ல், அதன் நிதர்சனத்தில் பொி தா இருக்கும்.
ெிரம்மன் நிதர்சனமானது எண்ணத்தினால் அல்ல.
அடுத்த ட்ைத்தில் மாற மட்டுயம ஆக் பூர்வமா அறத எண்ணிப் ொர்த்தது.
தமிழ்நாட்டில் ஆரம்ெ நூற்றாண்டு ைில் ைபவாழுக் ம் ஏற்புறை தா இருக் வில்றல.
ஒவ்பவாருவரும் அவர் ள் இருந்த இைத்திலிருந்து மாைி, தீவிரமான ாதறல எதிர்ப ாண்ைனர்,
ெின்னர் அது சமூ த்தால் நிறைவுற்ைது.
இரண்டு ெக் ங்களிலிருந்தும் அது முழுறம ான ாதலா இருந்தது, ொது ாக்கும் ேைநிறல
சூழலினால் முழுறம ா அனுமதிக் ப்ெட்டிருந்தது.
ஆன்மீ ாீதி ா குற்ைம் புாிந்த குற்ைவாைி ஒருயொதும் ெிடிெைவில்றல. எனயவ ெ வான்
அவனுறை அடி திருவடி என் ிைார்.
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ாதலர் றைப் யொல், ேைநிறல சூழலின் ஒரு பூரணமான ெகுதி ா விைங்கும் குற்ைவாைிக்கும்
இச்சூழல் முழுறம ான ொது ாப்றெ அைிக் ிைது.
யவறல ில் ஆயலாசறன வழங்கும் அறமப்றெ இலாெத்திற் ா என உல ம் அைி ிைது.
ஒவ்பவாரு நிறுவனத்திற்கும் அல்லது நிறுவனத்தின் ஒவ்பவாரு உறுப்ெினருக்கும், சமூ ாீதி ான
ெறைப்ொற்ைல், ஆனந்தம், சந்யதாஷம், பசல்வ வைம் மற்றும் விாிவான வாழ்க்ற ின் ஒரு
ேீவனுள்ை றம த்றத வழங்கும் ஒரு யமலாண்றம ஆற்ைறலப் ெற்ைி இதுவறர உல ம்
ய ள்விப்ெட்ைதும் இல்றல, நிறனத்துப் ொர்த்ததும் இல்றல.
ஒவ்பவாருவரும், அவரது பதாழில்ாீதி ான வாழ்வின் முடிவியலா அல்லது ஆச்சாி மான ஒரு
நாைின் இறுதி ியலா நிறுவனத்தில் உச்சத்திற்கு யநரத்தில் பசன்ைறையும் தத்துவம் இது.
ஆரம்ெத்தில் மனிதன் எண்ணத்தின் மூலம் உ ரு ிைான்.
ெின்னர் மனிதன் எண்ணத்றத பவகுவா க் ைந்து ெிரம்மமா உ ரு ிைான்.
ஒருவரது வாழ்க்ற ில், ஒரு முடிவா ஏற்றுக்ப ாள்ைப்ெட்ை அத்தற
எண்ணம், மனிதறன
அவனது நிறுவனத்தின் தறலவனா , இன்ைில்லாவிட்ைாலும், வருைக் றைசி ிலாவது
உ ர்த்து ிைது.
இன்னமும் சாதிக் யவண்டும் என்று விரும்ெினால், சிந்திக் ாமல் இருப்ெதற்குக் ற்றுக்ப ாள்ை
யவண்டும்.
நாம் அன்ெரா இருப்ெதால், நமக்குச் சாதறன புாி த் யதறவ ில்றல, ஏபனனில் அன்றன
உல த்திற் ா நம்முள் சாதிக் ிைார்.
நாம் ஈஸ்வரனா மாறுவது ெறைப்ெிற் ா வாகும்.
இன்னமும் நாம் அறதப் ொர்க் விரும்ெினால், இன்று எந்தத் துறை ிலும் ொர்க் லாம்.
ெணம் மட்டுயம உறுதி ானது, அறதச் சாதிப்ெது மி வும் சுலெம்.
சு யம சமூ ம்.
சு ம் சமூ ம் முழுவறதயும் ஊடுருவிச் பசன்று, அதன் அடித்தைமா ச் பச ல்ெட்டு, த வல் றை
வழங்கும் மற்றும் ஆதாிக்கும் எங்கும் நிறைந்துள்ை நிதர்சனமாகும். அது ஒரு ணம்கூை அதன்
பச ல்ொடு ைியலா அல்லது வாழ்வியலா தன்றன ஈடுெடுத்திக் ப ாள்வதில்றல.
சமூ ம் நம் அறனவருக்கும் சு ம் ஆகும்.
லிடி ா எடுத்த ஆற்ைல் வாய்ந்த தன்முறனப்பு, ெனைறம ான ஒரு உ ர்குடி குடும்ெத்றத
நிரந்தரமா அழித்தது.
ைார்சி ின் விஷ த்தில் ெரந்த சமூ ம் சந்தர்ப்ெதிற்கு ஏற்ைவாறு உ ர்ந்து, குடும்ெத்றதக்
ாப்ொற்ைி, அவர் றைப் பெருமைவில் உ ர்த்தி து.
சமூ ம் என்றும் இருப்ெது, எங்கும் உள்ைது.
இது உருவாக்கும், அழிக்கும், அல்லது அதனால் இரண்றையும் பசய் முடியும்.
நமது ெண்பு ள்தாம் நம்றமச் சமூ த்துைன் யநரடி ா த் பதாைர்புைன் றவக் ிைது.
இந்த விஷ த்தில், ைார்சி ின் அனுதாெத்திற்கும் யமலா , அவனது ஏழா ிரம் ெவுன் ள்ெத்தா ிரமா க் கூை இருக் லாம்- விடுதறலக் ான ஒரு ருவி ா ச் பச ல்ெட்ைது.
ெணம் ஒரு அறை ாைம் மற்றும் சக்தி ாகும், அறனத்து சமூ த்தின் சக்தி ாகும்.
சு த்றத உணர்வது ஆன்மாவின் நிரந்தர சுதந்திரத்றத உணர்வதாகும்.
சமூ த்றதயும், அதன் சக்திற யும் உணர்வது, மனித ஆன்மாவின் நிரந்தரமான விடுதறலற
உணர்வதாகும்.
சமூ த்துைன் சூட்சுமமா க்கூை பதாைர்புப ாண்டிருக்கும் ஒருவர் பவல்ல முடி ாதவரா இருப்ொர்
என்ெது உறுதி.
சமூ ம் ண்ணுக்குப் புலப்ெைாதது, ஆனால் அது இருப்ெது தவிர்க் முடி ாத ஒரு சக்தி ாகும்.
சமூ ம் தனி மனிதனுள் நுறழந்து, அவனது ஆன்மாவுைன் அறை ாைத்றத நாடு ிைது, ஆனால்
அது ஒரு சுதந்திரமான அறை ாைம் ஆகும்.
புருஷாவில் இருப்ெறதப்யொல், சு த்திற்கு அதன் சக்தி ின் மீது எந்த ஒரு ீழ்ப்ெடிதலும் இல்றல.
சமூ ம் ெின்னணி ில் இருந்துப ாண்டு ஆதாிப்ெயதாடு, தனி மனிதனது வாழ்க்ற ற யும்
ட்ைறமக் ிைது, அறத ம ிழ்வுைன் அனுெவிக் ிைது, ஆனால் ஈடுெடுத்திக்ப ாள்வயத இல்றல.
சமூ ம் பொதுத்தன்றம ின் ஒரு குைிப்ெிட்ை அழுத்தத்துைன் ாணப்ெடு ிைது.
தனி நெரது வாழ்க்ற ிலும், சமூ ம் ெிரெஞ்சம் மற்றும் ைந்ததா உள்ைது. சமூ ம் அறசவற்ைது,
மாைாதது, சு மா இருப்ெது.
இது மனிதனது வாழ்வில் தன்றன 'புருஷா' மற்றும் 'ெிர ிருதி' ா விாிவறை ச் பசய் ிைது.
மனிதன் சுறுசுறுப்ொ வும், ஆற்ைல் மிகுந்தும் பச ல்ெடும் பொழுது, இந்த புருஷா அங்கு சாட்சி
புருஷனா உள்ைது.
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இது சாட்சி ா யவா அல்லது இறைவனான ஈஸ்வரனா யவா இருக் முடியும்.
மனிதன் தன்னுறை
னவு ைிலும்கூை இந்த சமூ த்றதப் ெற்ைி மி வும் ஆர்வமா அைிந்து
ப ாண்டிருக் ிைான்.
சமூ ம் என்ெது மனிதனின், குடிம னின் சு ம் ஆகும்.
சாதிக் ாதறத நாடுவது, சாதறனற நாைாதது.
நாைாமல் இருப்ெதிலிருந்து எழும் சாதறன நன்கு அைிந்த ஒன்ைாகும்.
சாதிக் ாமல் இருப்ெறத நாடுவது, சாதறனற நாைாமல் இருப்ெதிலிருந்து யவறுெட்ைது.
ஒன்று இன்னமும் நாடுவதாகும், மற்ைது எதிர்மறை ா நாடுவதாகும்.
நீட்டிக் ப்ெட்ை அனுெவத்தின் ஞானம் திடீபரன ஓடிப்யொகும் நி ழ்வு யொன்ை ஒரு யெராெத்தின்
மூலமா யவா அல்லது அ சமாதி நிறலக்கு எடுத்துச் பசல்லும் ஒருவர் எடுக்கும் அ
திருவுருமாற்ைம் மூலமா யவா, ஒருவறர யநாக் ி இைங்குவதால், இரண்டுயம ஒருவர் முறனயும்
நிறல ைாகும். அவைது டும் ண்ைனத்தினால் ைார்சி இதனுள் வந்தது இது யொன்ைது.
இருெத்தி ஐந்து வருைங் ளுக்கும் யமலா யசாம்யெைித்தனத்தினால் தவைவிட்ைறத
'உைனடி ா ’ப் பெற்று திரு பென்னட் அனுெவித்தார்.
ைார்சி ின் உ ர்குடி நற்குணம் புை சு அர்ப்ெணத்றத நாடி, புை ல த்திற்கு, சமாதிநிறலக்குச்
பசன்று, பூர்த்தி அறைந்து, அவறை அவனது வீட்டிற்கு அறழத்து வந்தது.
பசால்லிழந்த ல ம் வழிமுறை மற்றும் ைம் ஆகும்.
வார்த்றத, அதன் ட்ைறமப்றெ இழப்ெதற்கு, அறதத் தாங் ி நிற்கும் எண்ணத்தில் உள்ை
நம்ெிக்ற ற , தானா யவ முன்வந்து திரும்ெப் பெை யவண்டும்- சர்வதர்மான் ொித்தஜ் .
அ த்தில் ஆன்மா விழிப்புறுவதும் மனறத அப்புைப்ெடுத்துவதும் ஒருவறரச் சாதிக் றவக் ிைது.
ஒருவர் புை உணர்விலிருந்தும் அ எண்ணத்திலிருந்தும் விலகு ிைார்.
அறவ இைமும், ாலமும் ஆகும். ஒருவர் இவ்வாறு மனதிலிருந்து ஆன்மாவிற்கு ந ரு ிைார்.
இத்தற
ஒரு த்தனயமா அல்லது மு ற்சிய ா சுற்ைி உள்ைவர் ளுக்கு உைனடி ா அைவற்ை
பவகுமதிற அைிக் ிைது (ஒரு நண்ெருக்ய ா அல்லது சய ாதரனுக்ய ா ஒரு சில ய ாடி ள்).
இது ஒருவருக்குக் ிறைக் யவண்டுபமனில் அவர் தன்னுணர்யவாடு தன்றன அைி ாத நிறல ில்
இருக் யவண்டும்.
ஒரு தத்துவமா மனம் சுற்ைியுள்ை விஷ ங் ைில் ஆர்வம் ாண்ெிக் மறுக் யவண்டும்.
ெர்ய ாவிற்குத் தன்னுறை அழற ப்ெற்ைித் பதாி ாதது, ிபைன்ய ாரா தன்னுறை ெணத்றதப்
ெற்ைிப் யெசாதது, Phineas தன்னுறை அழ ான யதாற்ைத்றத அலட்சி ப்ெடுத்துவது,
அறுெது ைில் ாமராோின் அெிவிருத்தி ெற்ைி சிந்தறன ின் அவருறை யமன்றமற அவயர
அைி ாத அவரது அணுகுமுறை யொன்ைறவ சில உதாரணங் ைாகும்.
சின்னத்தனம், வக் ிரமான குதர்க் த்தின் காரணமாக சம்ொதிக் ாமல் இருக்கும் இலட்சி ம்,
உருவாக் ப்ெட்ை எைிறம யொன்ைறவ ா ஒருவாிைம் இருக்கும் திைறன அவருக்கு உணர்த்தும்
வற ில் அருள் வரு ிைது.
நாடுவதிலிருந்யதா அல்லது எதிர்விறன ஆற்றுவதிலிருந்யதா ெின்வாங்கும் திைன், மற்ைவரது
தாழ்ந்த இைங் றைப்ெற்ைி நிறனக் விரும்ொமல் அவருக்குச் சக்தி அைிப்ெது ஆ ி றவ ஒருவர்
அவரது இலக் ிறன அறை றவக் உதவும் வைங் ள் ஆகும்.
அற்ெத்தனமான ஒரு குரு, சண்றை ிடும் குணமுறை மறனவி, துயரா மனப்ொன்றமயுள்ை
கூட்ைாைி ஆ ிய ார் இத்தற
மனிதக் ருவி ள் ஆவர்.
உள்யை பசல், எண்ணத்றதக் ற விடு, அ மன பவைிப்ொடு, பவைிப்புை பச லற்ை தன்றமயுைன்
இறதப் பொருத்துவது, ல த்தியலா அல்லது தன்றன உணராத நிறல தூக் த்தியலா ஒருவர்
ஆழ்ந்திருக்கும்பொழுது நீடித்திருக்கும் அறனத்து ய ாசறன ைிலிருந்து, அறவ இருப்ெின்,
அவற்ைிலிருந்து வில ி ிருப்ெது ஆ ி றவ ஒரு அைிவற்ைவனது தி ானம் ஆகும்.
உல சுபீட்ச இ க் ம்.
உல அரசாங் த்றத நிறுவுவது, இந்தி ா ே த் குருவா ஆவது, சத்தி ேீவன் ெிைப்ெது
ஆ ி றவ ஸ்ரீ அரவிந்தாின் நிறையவைாத இலக்கு ள் ஆகும்.
ICPF குைிப்ெிடும் நெர் முதலாவதன் யநரடி ருவி ா வும், அடுத்ததன் அடித்தைமா வும்,
மூன்ைாவதன் ஆன்மீ உள் ட்ைறமப்ொ வும் ேை இருைில் இருப்ொர்.
இருெதாம் நூற்ைாண்டின் ஆரம்ெத்தில் இந்தி ாவில் சுதந்திர இ க் ம் உண்றம ில் உல ப்
யொர் றைத் தவிர்ப்ெதற் ா யவ நறைபெற்ைது.
யொர் ள் தவிர்க் ப்ெட்டிருந்தால், ெ வானது வாழ்நாைியலய யமற்கூைி இலட்சி ங் ள்
நிறையவைி ிருக்கும். ஒருயவறை அவரது பச லின் மூலமா ெின்னர் அவர் அதறன
அைிமு ப்ெடுத்தி ிருக் லாம். சுதந்திர இ க் த்திலிருந்து இறைவன் ெ வாறன பவைிய ற்ைினார்.
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உல ின் ேைநிறலத்தன்றம பீரங் ி வண்டி ள், எாிவாயு அறை ள், துப்ொக் ி ள், அணு குண்டு ள்
ஆ ி ஆயுதங் றை ஏந்தி ிருந்தது - மனித குலத்திற்கு விஞ்ஞானம் பசய்த ப டுதலாகும்.
தற்பொழுது பதாழில்ம மாக் ல் நா ாி த்திற்கு இயதயொல் தீங்கு விறைவிக் ிைது.
விஞ்ஞானயமா அல்லது பதாழில்ம மாக் யலா மனித நல்வாழ்விற்குக் ீழ்ப்ெடிந்து இருக்
யவண்டும்.
விறரவில் மறைந்துவிடும் பொருைாதார பநருக் டி ஒரு குைிப்ொகும்.
சூழலி ல் என்ெது, முட்ைாள்தனம் உணர்வற்ை அைி ாறமற முறைப்ெடுத்துவதாகும் .
X - இன் புற்று யநாய் இவ்வாறு அ ாபைமிக்கு முக் ி மானதாகும்.
திருவுருமாறும் தறலறமற ப் ெற்ைி ராகுல் யெசுவது தனித்துவத்றத யநாக் ி இந்தி ா த ாரா
இருக்கும் நிறலற ப் ெற்ைி து.
1947 முதல் 2007 வறர அறனத்துத் துறை ைிலும் இந்தி ா தனது சுபீட்சத்திற்கு அடித்தைம்
அறமத்துக் ப ாண்டிருந்தது. அது,
• ெரவுவதற்கு வணி ாீதி ா சாத்தி மானதா இருக் யவண்டும்.
• பொருைாதார உற்ெத்திற அதன் அடித்தைமா க் ப ாண்டிருக் யவண்டும்.
• சுபீட்சத்தின் பதாழில்முறனயவாாின் அறலக்கு இறைஞர் ள் தறலறம தாங் யவண்டும்.
• இன்று நாடு அறனத்துத் துறை ைிலும் அதற் ா த் த ாரா உள்ைது.
• விவசா த்தில் விவசா ப் ெள்ைி ள்.
• உ ர் ல்வி ில் மழறல ர் ெள்ைி ள் மற்றும் ல்லூாி ள்.
• அறனத்து பதாழிற்சாறல ைிலும் ITI.
•
ணினி பமன்பொருள்.
•
ல்வி, யொக்குவரத்து, யமம்ொடு, சில்லறை வி ாொரம் யொன்ைவற்ைில் மனித ஆக்க வளத்தின்
உட் ரு வாிறசமுறை ில் உள்ைன.
• உல ம் ெகுத்தைிவு மற்றும் வாழ்வின் அைிவின் மூலம் மனிதறன யநாக் ி ந ர யவண்டும்.
• அபலக்சாண்ட்ாி ாவில் உள்ை இஸ்மா ில் ஒரு பொருத்தமான மன்ைம் ஆகும்.
பொருள்ாீதி ான நிரந்தரத்துவம்.
Synthesis-ல் உள்ை வாக் ி ம் ஒரு ஆழ்ந்த ருத்து ஆகும்.
அறத அைிவது ஒரு முழு அைிவுபூர்வமான ஈடுொடு ஆகும்.
அதன் முழுறம ான முக் ி த்துவறத அைிவதும், நமக் ான அதன் முக் ி த்துவறத அைிவதும்,
மனறதத் தாண்டி நிறல ில் ஒரு வாழ்நாள் ெணி ா இருக்கும்.
'Pride and Prejudice'-ல் அதன் ெ ன்ொடு உ ர்வானது.
அச்பச ல்முறை ின் எண்ணம் பொருள்ாீதி ான நிரந்தரத்துவமா ச் சுருக் ப்ெட்டுள்ைது.
இக் றத ில் பொருள்ாீதி ான நிரந்தரத்துவம் என்ெது பெம்ெர்லி ின் ெிரபுத்துவ யமன்றம
நிறல ில் சமூ ாீதி ான உறுதித் தன்றம ஆகும்.
வடிவங் ள் பொி சிக் லா விைங்கும் உ ர்ந்த நிறல ில் உருவாவதற் ா ப் ெிாிக் ப்ெடு ின்ைன
என்ெயத இப்ெக் த்தில் கூைப்ெட்டுள்ை சூத்திரம் ஆகும்.
இந்தக் ருத்றத ஆற்ைல், இ க் ம், திைன், சக்தி, முறைப்ெடுத்தல், வழி நைத்தல், அணுகுமுறை
ஆ ி வற்ைின் மூலம் விைக்குவது வைமான எண்ணத்தின் அனுெவத்றத அைிக்கும்.
உணர்வின் நிரந்தரத்துவம், மனதின் நிரந்தரத்துவம், ஆன்மீ நிரந்தரத்துவம் மற்றும் சத்தி ேீவி
நிரந்தரத்துவம் ஆ ி வற்றைக் ருத யவண்டும்.
ஆன்மீ நிரந்தரத்துவம் ெிைப்ெிற்கு முன்பு உள்ள சு த்றதப்ெற்ைியும் மற்றும் ெிறப்ெின்,
ஆன்மாவின் அைிவாகும்.
மற்ை நிறல ைில் இதறன ஆய்வு பசய்து, உருவாகும் ஒவ்பவாரு பதாகுப்றெயும் றதக்குப்
பொருத்திப் ொர்க் யவண்டும்.
முதல் ெகுதி "வாழ்வறனத்தும் ய ா ம்" என்ெதில் முடி ிைது.
இந்த சில ெக் ங் ைில் எண்ணத்தின் வைர்ச்சிற ஆரா யவண்டும்.
இறத உல வரலாறு, அபமாிக் வரலாறு, இந்தி வரலாறு, மற்றும் நம்முறை வாழ்க்ற க்ய
நுணுக் மா ப் பொருத்திப் ொர்க் யவண்டும்.
இப்பொழுது கூர் வனம், ஒருங் ிறணப்பு, ருத்தாக் ம், புாிதல், உணர்வு ஆ ி வற்ைின்
பச ல்ொட்டின் தீவிரம் சிந்தறன ின் ெரந்த விாிந்த ைத்தில் முழுறம ா உணரப்ெடும்.
இது விாிவான துல்லி மா இருக் லாம்.
சிந்தறன ின் இந்தக் ட்ைத்திற்கு வருெவர், அவர் சாத ரா இருப்ெின், அறத முழுறம ா க்
ற விட்டு, அறதத் தாண்டி வர யவண்டும் என்ெறத உைனடி ா ப் புாிந்து ப ாள்வார்.
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சுமு த்துைன் கூடி சிக் லுைன் இந்த வாதத்றதப் ெ வான் ஏன் பதாைங்கு ிைார் என்ெறதத்
பதாிந்துப ாள்ை முடியுமா?
ொிணாமம் என்ெது உ ர் மட்ை சிக் லின் ொிணாமமா?
யமலும் ஏயதனும் உண்ைா?
ொிணாமத்தின் முன்யனற்ைம் என்ெது சுமு த்திலிருந்து யமலும் உ ரும் சிக் லின் உ ர்ந்த
சுமு த்திற்கு உ ருவது என்று நாம் கூைலாமா?
ொிணாமத்தில் சிக் ல் மற்றும் சுமு த்தின் ெங்கு என்ன?
ொிணாமத்திற்கு யமலும் விாிவான ஒரு விைக் ம் உள்ைதா?
"But why all this secrecy? Why any fear of detection? Why must their marriage be private? Oh! No, no -this is not likely. His most particular friend, you see by Jane's account, was persuaded of his never intending
to marry her. Wickham will never marry a woman without some money. He cannot afford it. And what
claims has Lydia -- what attractions has she beyond youth, health, and good-humour, that could make him,
for her sake, forego every chance of benefiting himself by marrying well? As to what restraint the
apprehension of disgrace in the corps might throw on a dishonourable elopement with her, I am not able to
judge; for I know nothing of the effects that such a step might produce. But as to your other objection, I am
afraid it will hardly hold good. Lydia has no brothers to step forward; and he might imagine, from my
father's behaviour, from his indolence and the little attention he has ever seemed to give to what was going
forward in his family, that he would do as little, and think as little about it, as any father could do, in such a
matter."
"ஆனால் ஏன் இந்த இர சி ம்? ாராவது ொர்த்துவிைப் யொ ிைார் யைா என எதற் ா ப் ெ ப்ெை
யவண்டும்? ஏன் ாறரயும் அறழக் ாமல் தனி ா அவர் ள் திருமணம் பசய்துப ாள்ை யவண்டும்?
ஓ! இல்றல, அவ்வாறு இருக் முடி ாது. யேன் எழுதி ிருந்ததிலிருந்து, அவனுறை நண்ென்
மூலம், அவறைத் திருமணம் பசய்துப ாள்ை யவண்டும் என்ை எண்ணயம அவனுக்கு இல்றல என்று
பதாி ிைது. ஒரைவு ெணம் இல்லாத ஒரு பெண்றண விக் ாம் திருமணம் பசய்துப ாள்ையவ
மாட்ைான். அவனால் சமாைிக் முடி ாது. லிடி ாவிைம் என்ன இருக் ிைது, இைறம,
ஆயராக் ி ம், ல லப்ொன தன்றம ஆ ி வற்றைத் தவிர யவறு என்ன இருக் ிைது? இதற் ா வா
அவன் நல்ல ெணமுள்ை இைத்தில் திருமணம் பசய்து ப ாள்வறத விட்டுக் ப ாடுத்திருப்ொன்?
இராணுவத்தில் இருப்ெவனுக்கு, இம்மாதிாி ான பவட் க்ய ைான பச ல், எவ்வைவு பொி
அவமானத்றதத் தரும். அங்கு அவனுறை நிறல எவ்வாறு இருக்கும். என்னால் மதிப்ெிை
முடி வில்றல. ஏபனனில் இதற்கு என்ன ெின்விறைவு ள் ஏற்ெடும் எனத் பதாி வில்றல. தாங் ள்
முன்பு கூைி றவ சாி ில்றல. முன்வந்து ாப்ொற்றுவதற்கு லிடி ாவிற்குச் சய ாதரர் ள் இல்றல
எனத் பதாியும். என்னுறை தந்றத ின் சுொவத்றத அைிந்திருந்த அவனுக்கு, வீட்டில் என்ன
நைக் ிைது என்ெறதப்ெற்ைி சிைிதும் அக் றை எடுத்துக்ப ாள்ைாத அவரால் இதுயொன்ை
விஷ த்தில் சிைிதையவ உதவ முடியும், சிைிதையவ நிறனக் முடியும் என்ெதும் பதாியும்."
39. Paucity of Money is a determinant. As much money is to come, it is seen Money in its own way plays
its role.
ெணப்ெற்ைாக்குறை தீர்மானிப்ெதா ச் பச ல்ெடும். அதி ெணம் வரவிருப்ெதால் ெணம் அதன்
வழி ில் அதன் ெங் ிறன வ ிக்கிறது என்ெது பதாி ிைது.
40. Here the quantity of Money, its character, role of Wickham, energy of Lydia, her mother’s usual affluence,
the route they take in the present moment are in a parallel to the end – the issue. It is altogether another
study.
இங்கு ெணத்தின் அைவு, அதன் குணம், விக் ாமின் ெங்கு, லிடி ாவின் சக்தி, அவளுறை
தா ாாின் வழக் மான வைம், தற்பொழுது அவர் ள் யமற்ப ாள்ளும் வழி ஆ ி றவ
ெிரச்சிறன ின் முடிவிற்கு இறண ா உள்ைன. இது முற்ைிலும் யவபைாரு ஆய்வாகும்.
Secrecy
இர சி ம்.
41. “But why all this secrecy?”
To know the secret of Secrecy is to attain to the highest.
What was Lydia’s secret or Wickham’s secret?
More than getting a husband, Lydia was to rise to the occasion of the extraordinary FREEDOM that
was sailing towards her.
To act freely in Freedom is what Freedom does.
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It resulted in her being the pioneer of Woman’s Freedom of 1950.
Such an impulse commissions the impulses of biological urges such as the mother’s wish of the last child.
In her it was a movement of Freedom of two centuries later.
In him it was a vibration of Transformation – he submits to be a husband.
Darcy’s transformation goes with Wickham’s transformation.
A devotee felt great in depriving me of the Power of Attorney.
Another devotee was ironically frank – offered freedom without signature.
I had faith in raghukalam then and received it in raghukalam.
Result:
• I relied ONLY on consecration.
• 35,000 from a devotee through another devotee.
• 25,000 from a devotee from a Trustee.
• 85,000 from bank.
• 200,000 from Mother.
• 100,000 from mu guru.
• 384,000 from Ashram
• 500,000 from a lady.
A devotee: Everyone who offered will finally end up giving because what opens up is receptivity from the
wider market.
I can’t ask him even to practice Total Consecration for five minutes.
All that I can do is to do it on his behalf.
Should he, on his own, come to sell bathis, the flood gates will be opened.
The gates open to Grace. Of course, he will receive it as Money.
The Rule never fails.
Mother offers ALL infinite Grace. To receive it, the world responds. We, if we ever see, see only the
response of Money.
Behind Money is receptivity.
Behind receptivity is Her Grace.
That is the Truth of Grace. He said “Grace and Faith are not altogether myths.”
The Genius of Abuse
It is the genius of her abuse that created the positive and negative developments at Lambton. Pemberley and
Longbourn.
She says it came to her as she was abusing him.
What brought out the genius of abuse, as she termed it, is her intense hatred of Darcy.
I am tempted to say it is her intense longing for Pemberley, perhaps inversely or subconsciously.
Intensity of subconscious emotion is the seed for the creation of genius.
Here I observe a few things as part of the ‘process of creation of genius’.
1. Her own intense subconscious aspiration;
2. Atmosphere of the French Revolution.
3. Background of her father’s Freedom that has given her the outgoing temperament of cheerfulness.
4. The intensity comes from the dynamic folly of her mother.
The genius she speaks of is the genius of abuse.
I see it as the genius of accomplishment.
Mr. Bennet is basically a responsible Man.
In her that responsibility for the family is fully seen as an eagerness to save Lydia, to save the reputation of
the family, above all get Jane her own heart’s wish – Bingley. Her own subconscious aspiration is not
seen on the surface at all – of course it is subconscious.
At Hunsford she was inspired to get this knowledge as one of social upliftment.
At Lambton it became the knowledge of saving the family.
Incidentally it was Caroline who played a ‘positive’ role of pushing her to the catastrophe.
So the components of creating genius are:
• Subconsciously intense aspiration that avails of a positive social climate by the inherited atmosphere of
freedom, guided by an act of Goodwill.
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• Goodwill creates Genius by intensity. To create genius in others, one needs Self-giving as the strategy
for Goodwill to act.
• Genius is the intensity of Goodwill in a positive atmosphere.
Periods of transition rip open the social cover leaving the dynamics of the society open and bare.
Such a period enables one to travel to the top, if only he has the ability.
Lizzy had that ability and rose very high.
Lydia ‘had’ that ability in the negative to rip the family open.
Fortunately, she too was stabilized as a married wife.
The opening was made by Lydia and the rise was effected by Darcy.
Insurance, public limited companies, public capital for private enterprise are common for two centuries.
Insurance is collective self-giving for the individual to protect himself.
What insurance negatively does, the other institutions positively do.
These are commercial activities.
What happened in our story is psychological in the society.
But the principle is the same in both sectors.
The lower plane can release the energies of the higher plane for the individual or all individuals to achieve.
For the awakened individual, aspiring to accomplish infinitely, the energies are available for him from the
higher plane.
They are available for all the individuals in that plane.
Steve did it in technology in the market.
The facts that the world has not known fully are:
For one to earn money in unbelievable quantities, there are certain attitudes and strategies.
As Money, Energy, Power, even accomplishments are so available in infinite abundance.
Internet that has emerged will effectively serve to
• Raise education hundred-fold higher.
• Earn a thousand-fold higher income.
• Accomplish now what can be accomplished only in 3000 AD.
• Mother has done for Her devotees something more, i.e. The Great Infinite Abundance Man can get
by working for it can be had by the devotees for the asking, on condition that they have a wider, positive,
rich attitude.
“ஆனால் ஏன் இந்த இர சி ம்?
இரகசி த்தன்னமயின் இர சி த்றத அைிந்துப ாள்வது மி வும் உ ர்ந்தறத அறைவதாகும்.
லிடி ாவின் இர சி ம் அல்லது விக் ாமின் இர சி ம் என்னவா இருந்தது?
ஒரு ணவறன அறை யவண்டும் என்ெதற்கு யமலா , லிடி ா அவளுக்குக் ிறைத்த அசாதாரண
சுதந்திரத்தின் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்ைவாறு உ ர யவண்டி ிருந்தது .
சுதந்திரத்தில் சுதந்திரமாகச் பச ல்ெடுவறதத்தான் சுதந்திரம் பசய் ிைது.
1950-ல் ஏற்ெட்ை பெண் ைின் சுதந்திரத்திற்கு அவள் முன்யனாடி ா இருந்தாள்.
இத்தற
ஒரு தூண்டுதல், றைசி குழந்றத ின் மீது இருக்கும் தா ாருறை
விருப்ெத்றதப்யொல, உைல்ாீதி ான உந்துதல் றைச் பச ல்ெை றவக் ிைது.
அவளுக்குள் இருந்தது இரண்டு நூற்ைாண்டு ளுக்குப் ெின்னர் ஏற்ெைப்யொகும் சுதந்திரத்தின் ஒரு
இ க் மாகும்.
அவனுள் இருந்தது திருவுருமாற்ைத்தின் ஒரு அதிர்வு- ஒரு ணவனா இருக் அவன் தன்றன
உட்ெடுத்திக் ப ாள் ிைான்.
ைார்சி ின் திருவுருமாற்ைம் விக் ாமின் திருவுருமாற்ைத்றதத் பதாைர் ிைது.
சட்ைபூர்வமான ெிரதிநிதி ாகும் அதி ாரத்றத எனக்கு வழங் மறுப்ெதில் ஒரு அன்ெர் தன்றன
உ ர்வா உணர்ந்தார்.
மற்பைாரு அன்ெர் எதிாிறை ா பவைிப்ெறை ா இருந்தார்- ற ப ழுத்து இைாமயலய
சுதந்திரத்றத அைிக் முன் வந்தார்.
அப்பொழுது எனக்கு ராகு ாலத்தில் நம்ெிக்ற இருந்தது, அறத ராகு ாலத்தியலய
பெற்றுக்ப ாண்யைன்.
இதன் ெலன்:
• சமர்ப்ெணத்தின் மீது மட்டுயம எனக்கு நம்ெிக்ற இருந்தது.
• மற்பைாரு அன்ெர் மூலம் ஒரு அன்ொிைமிருந்து 35,000 ிறைத்தது.
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• ஒரு பொறுப்ொைாிைமிருந்து ஒரு அன்ெர் மூலம் 25,000.
• வங் ி ிலிருந்து 85,000.
• அன்றன ிைமிருந்து 200,000.
• என்னுறை குருவிைமிருந்து 100,000.
• ஆசிரமத்திலிருந்து 384,000.
• ஒரு பெண்மணி ிைமிருந்து 500,000.
ஒரு அன்ெர்: வழங் முன்வந்த அறனவருயம இறுதி ில் ப ாடுப்ெர், ஏபனனில் ெரந்த சந்றத ின்
ஏற்புத்திைன் அவர் ள் முன் பவைிப்ெடு ிைது.
ஐந்து நிமிைங் ளுக்குக்கூை முழுறம ான சமர்ப்ெணத்றத யமற்ப ாள்ளும்ெடிகூை என்னால்
அவறரக் ய ட் முடி ாது.
அவரது சார்ொ நான் அறதச் பசய்வயத நான் பசய் க்கூடி து.
அவரா யவ ஊதுவத்தி விற்ெறனற யமற்ப ாள்ை முன்வந்தால், மறை திைந்த பவள்ைம்யொல்
வாய்ப்பு ள் எழும்.
அருளுக்கு வா ில் ள் திைந்துப ாள் ின்ைன. நிச்ச மா அவர் அறதப் ெணமா ப் பெறுவார்.
விதி ஒருயொதும் யதால்வி அறை ாது.
அன்றன அறனவருக்கும் அைவற்ை அருறை அைிக் முன் வரு ிைார். அறதப் பெற்றுக்ப ாள்ை
உல ம் ெதிலைிக் ிைது. நாம் எப்பொழுதாவது ொர்த்யதாம் எனில், அது ெணத்தின் ெதிறல மட்டுயம
ொர்க் ியைாம்.
ெணத்தின் ெின்னால் இருப்ெது ஏற்புத் திைன்.
ஏற்புத் திைனின் ெின்னால் இருப்ெது அன்றன ின் அருள்.
அதுதான் அருறைப் ெற்ைி உண்றம. அருளும், நம்ெிக்ற யும் முற்ைிலும் ட்டுக் றத ள் அல்ல
என்று ெ வான் கூைியுள்ைார்.
நிந்தறன ின் யமதறம.
அவைது நிந்தறன ின் யமதறம லாம்ப்ைனில் யநர்மறை ான மற்றும் எதிர்மறை ான நி ழ்வு றை
உருவாக் ி து.
பெம்ெர்லி மற்றும் லாங்ெர்ன்.
அவள் ைார்சிற நிந்தித்ததால் அது அவளுக்குக் ிறைத்ததா அவள் கூறு ிைாள்.
ைார்சி ின் மீது அவளுக் ிருந்த தீவிரமான பவறுப்பு, நிந்தறன ின் யமதறமற அவைிைம்
பவைிப்ெைச் பசய்தது.
அது எலிசபெத்திற்குப் பெம்ெர்லி மீது இருந்த எதிர்மாைான அல்லது ஆழ்மன தீவிர ஏக் ம் என்று
கூைலாம்.
ஆழ்மன உணர்ச்சி ின் தீவிரம் யமதறம உருவாவதற் ான வித்தாகும்.
யமறத உருவாவதன் பச ல்முறை ின் ஒரு ெகுதி ா சில விஷ ங் றை இங்கு வனிக் லாம்.
1. அவளுறை தீவிர ஆழ்மன ஆர்வம்.
2. ெிபரஞ்சுப் புரட்சி ின் சூழல்.
3. அவளுறை த ப்ெனார் அைித்திருந்த சுதந்திரத்தின் ெின்னணி ால் அைிக் ப்ெட்ை அவைது
ல லப்ொன சுொவம்.
4. தீவிரம் அவளுறை தா ாாின் தீவிர முட்ைாள்தனத்திலிருந்து வரு ிைது.
அவள் யெசும் யமதறம நிந்தறன ின் யமதறம ஆகும்.
இது சாதறனக் ான யமதறம என ொர்க்கலாம்.
திரு பென்னட் அடிப்ெறை ில் ஒரு பொறுப்புள்ை மனிதராவார்.
குடும்ெத்தின் அந்தப் பொறுப்பு அவைிைம் லிடி ாறவக் ாப்ொற்றுவதிலும், குடும்ெத்தின்
நற்பெ றரக் ாப்ொற்றுவதிலும், எல்லாவற்ைிற்கும் யமலா யேனுக்குப் ெிடித்தமான ெிங் ிலிற
அவளுக்குக் ிறைக் ச் பசய்வதிலும் முழுறம ா பவைிப்ெடு ிைது. அவளுறை ஆழ்மன ஆர்வம்
யமல் மனதில் ாணப்ெடுவயத இல்றல- அது நிச்ச மா ஆழ்மனதில்தான் உள்ைது.
ஹன்ஸ்யொர்டில் இந்த அைிவு ஒரு சமூ யமம்ொைா க் ிறைக் அவள் தூண்ைப்ெட்ைாள்.
லாம்ப்ைனில் இது குடும்ெத்றதக் ாப்ொற்றும் அைிவா மாைி து.
ாரலின்தான் அவறைப் யெரழிவிற்குத் தள்ளும் ஒரு ‘யநர்மறை ான’ ெங் ிறன வ ித்தாள்.
ஆ யவ, யமறதற உருவாக்கும் கூறு ள்:
• நல்பலண்ணத்தின் பச லால் வழிநைத்தப்ெட்டு பெற்றுக் ப ாள்ைப்ெட்ை சுதந்திரத்தின் சூழல்
மூலம் யநர்மறை ான சமூ ச் சூழறலப் ெ ன்ெடுத்தும் ஆழ்மன தீவிர ஆர்வம்.
• நல்பலண்ணம் தீவிரத்தின் மூலம் யமதனமற உருவாக்கு ிைது. மற்ைவர் ைிைத்தில் யமதறமற
உருவாக் , நல்பலண்ணம் பச ல்ெடுவதற்கு, சு அர்ப்ெணம் ஒரு உத்தி ா ஒருவருக்குத் யதறவ.
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• யமதறம, யநர்மறை ான சூழலில் நல்பலண்ணத்தின் தீவிரம் ஆகும்.
மாற்ைத்தின் ாலங் ள் சமூ
வசத்றதப் ெிைந்து, சமூ த்தின் ஆற்ைறல அப்ெட்ைமா
பவைிப்ெடுத்து ிைது.
இத்தற
ஒரு ாலம் ஒருவறர அவருக்குத் திைன் இருக்கும் ெட்சத்தில் உச்சத்திற்குச் பசல்ல
உதவு ிைது.
எலிசபெத்திற்கு அந்தத் திைன் இருந்தது, அவள் மி வும் உ ர்ந்தாள்.
குடும்ெத்றத அப்ெட்ைமா பவைிப்ெடுத்த லிடி ாவிைம் அத்திைன் எதிர்மறை ா இருந்தது.
அதிர்ஷ்ைவசமா , திருமணமான மறனவி ா அவளும் நிறல நிறுத்தப்ெட்ைாள்.
வாய்ப்ெிறன ஏற்ெடுத்தி வள் லிடி ா, அதறனச் பச ல்ெடுத்தி வன் ைார்சி.
ாப்பீடு, பொது நிறுவனங் ள், தனி ார் நிறுவனங் ளுக் ான பொது மூலதனம் ஆ ி றவ
இரண்டு நூற்ைாண்டு ைா பொதுவானறவ ா இருந்தன.
ாப்பீடு தனிமனிதனுக்கு அவறனக் ாப்ொற்ைிக்ப ாள்வதற் ான சமூ த்தின் சு அர்ப்ெணம்
ஆகும்.
ாப்பீடு எதிர்மறை ா ச் பசய்வறத, மற்ை நிறுவனங் ள் யநர்மறை ா ச் பசய் ின்ைன.
இறவ வி ாொராீதி ான நைவடிக்ற ள் ஆகும்.
நமது றத ில் நைந்தது சமூ த்தில் உைவி ல்ாீதி ானது.
ஆனால் ய ாட்ொடு இரு ெிாிவு ைிலும் ஒன்யைதான்.
தனி நெருக்ய ா அல்லது அறனவருக்குயமா சாதிப்ெதற் ா உ ர் நிறல ின் ஆற்ைல் றை ீழ்
நிறல விடுவிக் முடியும்.
எல்றல ற்று சாதிக் ஆர்வப்ெடும் விழிப்புற்ை மனிதனுக்கு உதவி பசய் ஆற்ைல் ள் உ ர்
நிறல ில் உள்ைன.
அந்த நிறல ில் உள்ை அறனவருக்கும் அறவ உள்ளன.
ஸ்டீவ் ோப்ஸ் இதறன சந்றத ில் பதாழில்நுட்ெத்தில் பசய்தார்.
உல ம் முழுறம ா அைிந்திராத விஷ ங் ள்:
நம்ெமுடி ாத அைவில் ஒருவர் ெணம் சம்ொதிப்ெதற்கு, குைிப்ெிட்ை சில அணுகுமுறை ளும்,
உத்தி ளும் உள்ைன.
ெணம், ஆற்ைல், சக்தி மற்றும் சாதறன ளும்கூை எல்றல ற்ை அைவில் அது யொல அொிமிதமா
உள்ைன.
இப்பொழுது பவைிப்ெட்டுள்ை இறண தைம் திைம்ெை யசறவ பசய்யும் இைங் ள்,
•
ல்விற நூறு மைங்கு உ ர்த்தும்.
• ஆ ிரம் மைங்கு அதி வருமானம் பெைலாம்.
•
ி.ெி. 3000 ஆண்டில் சாதிக் க் கூடி றத இப்பொழுயத சாதிக் லாம்.
• அன்றன தனது அன்ெர் ளுக்கு யமலும் சிலவற்றைச் பசய்துள்ைார், அதாவது, உறழப்ெின்
மூலம் அைவற்று மனிதன் பெைக்கூடி அொிமிதத்றத அன்ெர் ள் ஒரு ெரந்த, யநர்மறை ான,
வைமான அணுகுமுறை ின் மூலம், ய ட்ை உையனய பெைலாம்.
Literary Criticism
The traditional way of describing the character of the members in the story is likely to be very much the old
version as the structure of character of an individual does not easily lend itself to explain the character of
life, which is the present aim.
Principles of Life enunciated from the story may to a large extent serve our purpose. The following
principles are easily brought out in this story. At other levels, other principles as listed below can be
explained.
At the furthest level, as a climax, some rare magic-like principles listed at the end can be explained where
literary criticism rises to the heights of explaining every event as a Life Response, and shows the reader the
existence of a power of attitude that can accomplish at the level of Life.
Some major principles that Pride and Prejudice reveals:
1. Ridiculous ambitions change into realizable aspirations in periods of transition. Still the basic truths of
life will be preserved intact.
2. Inner change of an infinitesimal character can result in vast revolutionary changes outside for the
person or several others.
3. Subconscious aspirations fulfil themselves invariably, but they are true to the conscious realities.
4. Silent will acts in various ways.
5. Goodwill is the best bringer of luck.
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6. Characteristics become dynamic at the point of saturation. Lower characteristics like folly or
stupidity easily achieve the status of being a great character.
7. Unidimensional concentration attracts other unidimensional concentrations often unintended or
unwholesome.
8. There is genius behind any trait, even abuse.
9. In a dynamic society, the collective is willing to meet the aspiration of the individual whether he deserves
it or not.
10. Thought acts readily, but leaves the vital intact deep below.
11. As tyrannical domination is rewarding for the woman, the idea of being cheated is extremely attractive
and fulfilling.
12. Man is exactly the same in all weaknesses as the woman, with the one great difference where he
can feel a soul’s fulfillment by the intensity coming from the woman – it may be the abuse of the
woman, or longing for her or imagining that she loves him.
Minor principles at other levels:
1. Initiative cancels the work.
2. Mental planning cancels vital possibility.
3. One vibration generates several possibilities.
4. News that is spread by gossip is the Real Life of any society.
5. No person or act can escape a watchful society.
6. Life Responds when the emotions are saturated.
7. The cultural level of a village or an individual constantly reveals itself.
8. Energetic repetition for the nth time and the full enjoyment derived from it is the stamp of
smallness built physically.
9. Spirit of contradiction is in Men, Matter and even in Life.
10. Jealousy is self-destructive.
11. One woman does not feel another woman is divine.
12. Human enjoyment reaches its climax in stupidity energized.
At the other furthest end, some great principles that are miraculously revealing:
1. The smallest move accomplishes the greatest result.
2. Absurd irrationality accomplishes subconscious aspirations that can never be revealed.
3. Every SILLY utterance has its ‘significance’.
4. Nothing, NO EVENT, surfaces without a distant beginning.
5. The meekest too will protest in their own fashion.
6. At first sight, many things are decided.
7. Biological truths are more valid for physical people.
8. Partiality of parents is poisonous.
9. Expectation cancels, FULL expectation brings the opposite.
10. Secrets push themselves to reach their destination.
11. No perceptive woman misses one’s love for another.
12. Submissiveness is fulfilling to squeamishness.
Obviously, the above is neither a full list of principles nor even a partial list. This is a sample. For a full
length commentary must be preceded by an exhaustive list or at least a near exhaustive list of major, minor
principles. The commentary may choose to stop at each point to refer to the principle or explain the
philosophic significance of it. That would be a full length treatise on literary criticism.
Here let me be illustrative or indicative of the approach, till a more patient scholarship takes it over with
a view to giving the field a new theory.
The central setting is Social Evolution as a non-violent echo of the French Revolution. She started writing
in 1797. What they saw as a chance offer of Netherfield to Bingley was really aristocracy in the person of
Darcy moving in response to the social aspiration of the gentleman farmer personified by the physically
dynamic urge of Mrs. Bennet on behalf of her daughter. In the absence of this historical context, that
aspiration would be frowned upon as absurd ambition and it will die its natural death. The political
atmosphere gave life to social expectations, bringing not Bingley, but Darcy to Meryton. All such urges
effectively move but the mechanism that evolves stipulates that it be blighted by the existing urges. He who
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need not come to the Assembly comes in obedience to the fundamental forces that move but lets his surface
behavior assert in the opposite direction.
Bingley at first sight chooses Jane consciously.
Darcy and Lizzy equally at first sight choose each other subconsciously, with the known strength of the
subconscious.
Bingley dances, feels triumphant, wants to ‘assert’ his superiority of dancing with Jane. Darcy moves to
where Lizzy is within earshot each expressing the preference for the other. The subconscious expresses
its preference in the reverse. Equally the subconscious advance is readily ‘accepted’ by non-reaction. The
essential initial movement of the story is completed here in the subconscious. The rules of conscious
expressing the subconscious – in speech, physical proximity, in advance and rejection that is acceptance –
are seen in that Assembly, in her stay at Netherfield, and in the subsequent ball at Sir Lucas. Nowhere do
either of them deviate from the rule either in spirit or in fact. The moment she saw she had completed her
subconscious conquest, she would not wait a moment. She distanced herself. Later he consciously tells
himself to distance himself, but subconsciously removes himself to London under the plea of preventing
Bingley from returning.
With this background, it is possible to take all the references to Darcy and Lizzy and review them fully in
this light.
E.g. Darcy, on seeing Lizzy in Netherfield parlour after a three mile walk, thinks of justifying her walk.
He certainly sees it as an inner response of hers to his own conscious interest. It is a subconscious interest
which will throw out conscious sparks of dissent. That happens in the next four days. Each comment
requires a full explanation. I hope to offer one detailed example. For a book on Pride and Prejudice, it may
be more than one example is necessary or at least two in view of the innumerable variations. For a Source
Book every word must be commented on in all possible ways. Even the silences of the character must be
explained. Apart from Darcy and Lizzy, the writer must comment on other people in the event and the other
aspects of events.
E.g. Sir Lucas and Darcy are discussing dance when Darcy deprecates dance, saying any savage can dance.
He says he pays that compliment to no place. Just then Lizzy passes that way. Sir Lucas offers to
introduce her to Darcy. Darcy, who just then had spoken rudely of dancing, was willing to dance with her.
She of course refused and warned not to mistake her seeking a partner. Of course, she spoke of a dancing
partner. She did respond to a marriage partner by coming there to refuse and characteristically
‘complimenting’ Darcy as he is all politeness. Calling him, who had called her ‘tolerable’, all politeness
does ‘sound’ that she finds him all politeness for her purposes, though tolerable was his categorization.
Next at Netherfield he asked her again to waltz with him which she stoutly refused. The refusal for her is a
confirmation of her conquest. She is not like her father who is ignorant of these ‘rules’ and visit Bingley.
When her mother refused to send the carriage, Lizzy persuaded Jane to borrow Bingley’s carriage so that
she may not stay there any more – now that the conquest was over and fully over. Of course Miss Bingley
was happy to send her away readily, now that she had heard from Darcy about the ‘fine eyes.’ Darcy’s
conscious concentration is the extension of Caroline’s concentration on him. In turn, Lizzy who was fully
committed to Darcy in the subconscious turned to Wickham, who, after a while, went to Miss King and
Lydia. The ‘rule’ must be further worked out for fuller refinement.
Literary criticism does its duty well when the author is fully revealed to the reader by his remarks. Our aim
is in addition to revealing the author to the readers, Life itself must be revealed to the reader – as
much of life as can be revealed through this story and this author.
Our basic position is wider still, maybe the widest.
• The whole of life can be revealed through any story.
• One character or one event is enough to reveal the entire story.
• The philosophy behind is the whole of existence is contained in any moment or any event.
• An inner knowledge of yoga can know this.
• Partial versions of the above whole statements are:
• It is possible to locate such significant events (positive as well as negative).
• Words, attitudes, events, signifying such events are spread over the whole story.
Lizzy, in spite of her elevated endowments seeks material physical fulfillment.
Her attraction to Darcy and his towards her are in the subconscious, i.e. physical.
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Charlotte who sought successfully property security spoke to her of Darcy‘s interest in her.
It is Charlotte who compelled her to visit Hunsford.
(A very physically stupid man married her).
It is the physical stay of Mrs. Gardiner at Derbyshire that made her take Lizzy there.
It was Jane who drew her physically to Netherfield.
It was the physical Lady Catherine who physically informed Darcy of Lizzy’s ‘willingness’.
We see a running thread of physicality in the fulfillment of her aspiration physically.
This is a phenomenon of any accomplishment. Each event is thus supported at the deepest level of
Self-Existence which when Nature fulfils is called ததாஸ்து, thathastu.
• Every event is a ‘whole’ in each plane.
• To know the events in all such wholes is the full knowledge – still one plane is more important to each
event.
Miss Bingley genuinely likes Jane. She invites her to dinner. Normally our initiatives are human initiatives,
i.e. egoistic ones. Their way of fulfillment is through the opposite. What is opposite to us is in the
scheme of life, is an essential part. Caroline invites Jane for dinner on a day the men were out, which is
proper. But Jane and Bingley have each other on their minds. Caroline, in that scheme of things, invites
Jane to make her her sister-in-law. One who does a good act sometimes consciously regrets. Invariably,
he regrets subconsciously and reverses it. It is the character of human goodness as the trait of selfish
affection being genuine, selfishness in its expression acts outside affection to preserve its own interest. In
Caroline’s case, she speaks against Jane behind her back. Viewed in this light, her retaining Jane there,
requesting Lizzy to stay, etc. are in character – positively. It is a part of the whole. Mr. Bennet’s visit to
Bingley, his sarcastic remarks about his dancing are of this character. In the flow of events in the story, to
express these principles or allow the events to express these principles belong to a writing of a later
period or later generation. There the commentary reads like the story and the story commentary.
Events are expressive, expressive of the great principles of life. Such a blending in the story makes the
writer a great writer. At the penultimate level they – events and principles – blend in prose, generating
creative criticism. At present we can report facts, events, pronounce principles without their jarring the
narrative. For them to blend, they should blend in thought. Our part is to deliver the knowledge. That
exalted writing is to deliver that knowledge as art. Trollope makes a successful initial attempt. Events and
explanation stand separate. He does it at the level of the events. Our attempt is at the level of the Spirit of
events, which blend in unity at the subconscious level. As it is the spirit of contradiction at the level of
action, it will not be under one’s control. Rarely one can be aware of it. To be aware of it is to have selfawareness at the subconscious level. The author does have her finger at that thread. That makes for
enjoyable reading. It has to be sensed, not spoken out or written about. To be able to write what can be
only sensed is to raise the quality of writing.
This is an ocean of opportunities descending on Longbourn because the wave is rushing. Incidentally,
away from the mainstream, we witness here the phenomenon of Goodwill. This thesis is the little
goodwill now will accomplish a great amount. Charlotte whose goodwill is great in its value, but in its
intensity very little, got Collins as a husband. It has several dimensions. 1) She is married, 2) His income is
about £1000, a great one for her, 3) He is the heir for Longbourn of £2000, 4) His being in Rosings is an
unheard of elevation for a girl like her, 5) In this wave she is the first to be married, 6) In more than one
way she and her family score against the assertive Mrs. Bennet.
இலக் ி விமாிசனம்.
தாொத்திரங் ைின் குணத்றத வழக் மான வழி ில் விவாிப்ெது ெறழ முறை ாகும், ஏபனனில்
ஒரு மனிதனின் குணாதிச த்தின் ட்ைறமப்பு, தற்பொழுறத இலக் ான வாழ்வின் தன்றமற
விவாிப்ெதற்கு அவ்வைவு எைிதா விவாிக் உதவுவதில்றல.
றத ிலிருந்து விவாிக் ப்ெட்டுள்ை வாழ்வின் ய ாட்ொடு ள் நமது யநாக் த்திற்குப் பெருமைவில்
உதவக்கூடும். இக் றத ில் ெின்வரும் தத்துவங் ள் சுலெமா பவைிக்ப ாண்டு வரப்ெட்டுள்ைன.
மற்ை நிறல ைில் ீயழ ெட்டி லிைப்ெட்டுள்ை ெிை தத்துவங் றை விவாிக் முடியும்.
யமலும் உ ர்ந்த நிறல ில் ஒரு உச்ச ட்ைமா இறுதி ில் ெட்டி லிைப்ெட்டுள்ை சில அாி
அதிச மான ய ாட்ொடு றை விவாிக் லாம், இங்கு இலக் ி விமாிசனம் ஒவ்பவாரு நி ழ்றவயும்
ஒரு வாழ்வின் எதிபராலி ின் விவரறண ா உ ர்த்து ிைது, வாழ்வின் நிறல ில் சாதிக்கும்
மனப்ொங் ின் ஒரு சக்தி இருப்ெறத வாச ருக்குக் ாட்டு ிைது.
158

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

இக் றத பவைிப்ெடுத்தும் சில முக் ி மான தத்துவங் ள்:
1. நற க் த்தக் யெராவல் ள் மாற்ைம் ஏற்ெடும் ாலங் ைில் நிறையவைக்கூடி ஆர்வங் ைா
மாறு ின்ைன. இருப்ெினும் வாழ்க்ற ின் அடிப்ெறை உண்றம ள் அப்ெடிய
ொது ாக் ப்ெடு ின்ைன.
2. ஒரு மி ச் சிைி குணத்தின் அ மாற்ைம் அந்த நெருக்ய ா அல்லது மற்ை ெலருக்ய ா மி ப் பொி
அைவில் புரட்சி ரமான மாற்ைங் றை பவைி ில் ஏற்ெடுத்தும்.
3. ஆழ்மன ஆர்வங் ள் தங் றை எப்பொழுதும் நிறையவற்ைிக் ப ாள் ின்ைன, ஆனால் அறவ
யமல்மன நிதர்சனங் ளுக்கு உண்றம ா உள்ைன.
4. பமௌன உறுதி ெல்யவறு வழி ைில் பச ல்ெடு ிைது.
5. நல்பலண்ணம் சிைப்ொ அதிர்ஷ்ைத்றத அைிக்கும்.
6. ெண்பு ள் பசைிவறையும் நிறல ில் ஆற்ைல் வாய்ந்ததா மாறு ின்ைன. முட்ைாள்தனம் அல்லது
அைிவின்றம யொன்ை ீழ்நிறலப் ெண்பு ள் மி எைிதா உ ர்ந்த ெண்பு ைின் நிறலற
அறை ின்ைன.
7. ஒற்றைப் ொிமாண ஒருநிறலப்ெடுத்துதல், மற்ை ஒற்றைப் ொிமாண ஒருநிறலப்ெடுத்துதல் றை
பெரும்ொலும் திட்ைமிைப்ெைாமயலா அல்லது முழுறம ற்யைா ஈர்க் ிைது.
8. எந்த ஒரு குணத்தின் ெின்னாலும், நிந்தறன ின் ெின்னாலும்கூை யமதறம உள்ைது.
9. ஆற்ைல்வாய்ந்த ஒரு சமூ த்தில் தனி நெரது ஆர்வத்றத, அவனுக்குத் தகுதி இருந்தாலும்
இல்லாவிட்ைாலும் பூர்த்தி பசய்வதற்கு சமூ ம் த ாரா உள்ைது.
10. எண்ணங் ள் உைனடி ா ச் பச ல்ெடு ின்ைன, ஆனால் உணர்றவ ீயழ ஆழத்தில் அப்ெடிய
விட்டுச் பசல் ிைது.
11. ப ாடுறம ா ஆதிக் ம் பசலுத்துவது பெண்ணுக்குப் ெலனைிப்ெதுயொல, ஏமாற்ைப்ெடுவது
வர்ச்சி ா வும் நிறைவைிப்ெதா வும் உள்ைது.
12. ஒரு பெண்ணிைம் இருக்கும் எல்லா ெலவீனங் ளும் ஒரு ஆணிைமும் உள்ைன. ஒரு பொி
வித்தி ாசம், பெண்ணிைமிருந்து வரும் தீவிரத்தின் மூலம் ஆண் ஆன்ம நிறைறவ உணருவான்,
அது பெண்ணின் நிந்தறன ா இருக் லாம், அல்லது அவளுக் ா ஏங்குவதா இருக் லாம்,
அல்லது அவள் தன்றனக் ாதலிக் ிைாள் என அவன் ற்ெறன பசய்து ப ாள்வதா வும்
இருக் லாம்.
மற்ை நிறல ைில் சிைி ய ாட்ொடு ள்.
1. தன்முறனப்பு யவறலற ரத்து பசய் ிைது.
2. மனாீதி ான திட்ைமிைல் உணர்வுாீதி ான சாத்தி த்றத ரத்து பசய் ிைது.
3. ஒரு அதிர்வு ெல்யவறு சாத்தி ங் றை உருவாக்கு ிைது.
4. வதந்தி ின் மூலம் ெரவும் பசய்தி எந்த ஒரு சமூ த்தின் உண்றம ான வாழ்வாகும்.
5. விழிப்புள்ை சமூ த்திலிருந்து எந்த ஒரு நெயரா அல்லது பச யலா தப்ெ முடி ாது.
6. உணர்ச்சி ள் பசைிவறையும்பொழுது வாழ்க்ற மறுபமாழி ைிக் ிைது.
7. ஒரு ிராமத்தின் அல்லது ஒரு தனி நொின் லாச்சார நிறல பதாைர்ந்து தன்றன
பவைிப்ெடுத்திக்ப ாள்ளும்.
8. ெல முறை ஆற்ைலுைன் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு விஷ த்றதக் கூறுவதும், அதிலிருந்து ிறைக்கும்
முழு சந்யதாஷமும் ேைாீதி ா அறமக் ப்ெட்ை சின்னத்தனத்தின் முத்திறர ஆகும்.
9. முரண்ொட்டின் அடிப்ெறை, மனிதர் ைிைமும் ேைத்திலும் மற்றும் வாழ்விலும் கூை உள்ைது.
10. பொைாறம சு அழிறவ ஏற்ெடுத்தவல்லது.
11. ஒரு பெண் பதய்வீ மானவள் என மற்பைாரு பெண் ருதமாட்ைாள்.
12. முட்ைாள்தனம் சக்தி அைிக் ப்ெடும்பொழுது மனிதனின் சந்யதாஷம் அதன் உச்ச ட்ைத்றத
அறை ிைது.
மற்ை இறுதி முறன ில் அற்புதமா பவைிப்ெடும் சில உ ர்ந்த ய ாட்ொடு ள்:
1. மி ச் சிைி மு ற்சி மி ப் பொி ெலறனப் பெறு ிைது.
2. அெத்தமான ெகுத்தைிவின்றம ஒருயொதும் பவைிப்ெடுத்த முடி ாத ஆழ்மன ஆர்வங் றை
நிறையவற்று ிைது.
3. ஒவ்பவாரு அற்ெத்தனமான யெச்சிற்கும் அதன் 'முக் ி த்துவம்' உள்ைது.
4. எதுவும், எந்த நி ழ்வும், பதாறலதூர ஆரம்ெம் இன்ைி யமபலழுவதில்றல.
5. மி ப் ெணிவானவர் ளும் தங் ைது ொணி ில் எதிர்ப்றெத் பதாிவிப்ொர் ள்.
6. முதல் ொர்றவ ில் ெல விஷ ங் ள் தீர்மானிக் ப்ெடு ின்ைன.
7. ேைநிறல மனிதர் ளுக்கு உைல்ாீதி ான உண்றம ள் மி வும் அர்த்தமுள்ைறவ ைா இருக்கும்.
8. பெற்யைார் ைின் ொரெட்சம் விஷம் யொன்ைது.
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9. எதிர்ொர்ப்பு ரத்து பசய் ிைது, முழுறம ான எதிர்ொர்ப்பு யநர்மாைானறத அைிக் ிைது.
10. இர சி ங் ள் அவற்ைின் இலக் ிறன அறை மு ற்சி எடுக் ின்ைன.
11. புாிதல் உறை எந்த பெண்ணும் ஒருவர் மீது மற்ைவாின் ாதறலப் புாிந்துப ாள்ைத்
தவறுவதில்றல.
12. அடிெணிதல் ஏற் முடி ாத விஷ ங் றை நிறையவற்று ிைது.
யமற்கூைி றவ ய ாட்ொடு ைின் முழுப் ெட்டி லும் அல்ல, ெகுதி ான ெட்டி லும் அல்ல. இது ஒரு
மாதிாி தான். முழு நீை விைக் த்திற்கு முன் ஒரு முழுறம ான ெட்டி ல் அல்லது குறைந்தெட்சம்
பொி அல்லது சிைி ப ாள்ற றைக் ப ாண்ை ஓரைவு முழுறம ான ெட்டி ல் இருக்
யவண்டும். விைக் ம் ஒவ்பவாரு ட்ைத்திலும், ப ாள்ற ற க் குைிப்ெிையவா அல்லது அதன்
தத்துவாீதி ான முக் ி த்துவத்றத விைக் யவா நிறுத்தப்ெைலாம். அது இலக் ி விமாிசனத்தின்
முழு நீை ட்டுறர ா இருக்கும்.
புதி தத்துவத்றத அைிக்கும் யநாக் ில் யமலும் திைறமவாய்ந்தவர் முன்வரும்வறர, இங்கு நான்
அணுகுமுறைற விைக் மா யவா அல்லது குைிப்ொ யவா விவாிக் முற்ெடு ியைன்.
ெிபரஞ்சுப் புரட்சி ின் அஹிம்சாவாத எதிபராலி ா இருக்கும் சமூ ப் ொிணாமம், றம
அறமப்ொகும். 1797-ஆம் ஆண்டில் யேன் ஆஸ்டின் எழுத அரம்ெித்தாள். ெிங் ிலிக்கு பநதர்பீல்ட்
அைிக் ப்ெட்ைறத ஒரு வாய்ப்ொ அவர் ள் ண்ைது, உண்றம ில் ேைநிறல ில் தீவிர
உந்துதறலக் ப ாண்டிருந்த திருமதி பென்னட், தன்னுறை ம ைின் சார்ொ , னவானா
விைங் ி விவசா ி ின் சமூ ஆர்வத்றத உருவ ப்ெடுத்தி தற்குப் ெதிலைிக்கும் வற ில்
ைார்சி ின் ெிரபுத்துவம் பச ல்ெட்ையத ாகும். இந்த வரலாற்றுச் சூழல் இல்லாதிருந்தால், அந்த
ஆர்வம் அெத்தமான இலட்சி மா க் ருதப்ெட்டு தானா யவ மறைந்திருக்கும். அரசி ல் சூழல்
சமூ எதிர்ொர்ப்பு ளுக்கு வாழ்வைித்தது, ெிங் ிலிற அல்லாமல் ைார்சிற யும் பமாிைனுக்கு
வரவறழத்தது. இத்தற
அறனத்து உந்துதல் ளும் திைம்ெைச் பச ல்ெடு ின்ைன, ஆனால்
உருவாகும் வழிமுறை தற்யொதுள்ை தூண்டுதல் ைால் ொதிக் ப்ெை யவண்டும் என்று ய ாரு ிைது.
நைன அரங் ிற்கு வரத் யதறவ ில்லாத அவன், பச ல்ெடும் அடிப்ெறை சக்தி ளுக்குக் ீழ்ப்ெடிந்து
அங்கு வரு ிைான். ஆனால் அந்த சக்தி அவனது யமல்மன நைத்றதனய எதிர் திறச ில் வலியுறுத்த
அனுமதிக் ிைது.
ெிங் ிலி முதல் ொர்றவ ியலய யேறன தன்னுணர்வுைன் யதர்பதடுக் ிைான்.
ஆழ்மனதின் அைிந்த வலிறமயுைன் ைார்சியும், எலிசபெத்தும் அயத யொல் முதல் ொர்றவ ியலய
ஒருவறர ஒருவர் ஆழ்மனதில் யதர்ந்பதடுக் ின்ைனர்.
ெிங் ிலி நைனமாடு ிைான், பவற்ைிப் பெருமிதம் அறை ிைான், யேனுைன் நைனமாடி தன்னுறை
உ ர்விறன ‘வலியுறுத்த’ விரும்பு ிைான். அரு ியலய இருக்கும் எலிசபெத்திைம் ைார்சி
பசல் ிைான், இது இருவாிைமும் ஒருவருக்கு மற்ைவர் மீது இருக்கும் விருப்ெத்றத
பவைிப்ெடுத்து ிைது. ஆழ்மனம் அதன் விருப்ெத்றத யநர்மாைா பவைிப்ெடுத்து ிைது. ஆழ்மனம்
முன்யனறுவது எதிர்விறன ஆற்ைாமலிருப்ெதன் மூலம் உைனடி ா ஏற்றுக் ப ாள்ைப்ெடு ிைது.
றத ின் அத்தி ாவசி ஆரம்ெ இ க் ம் இங்கு ஆழ்மனதில் நிறைவறை ிைது. யமல்மனம்
ஆழ்மனறத பவைிப்ெடுத்தும் விதி ள்- யெச்சு, அரு ாறம, பநருங்குவது மற்றும் உைன்ொைான
நிரா ாிப்பு- ஆ ி றவ அந்த நைன அரங் ிலும், பநதர்பீல்டில் அவள் தங் ி யொதும், அடுத்து
சர் லூ ாசின் நைனத்திலும் ாணப்ெடு ின்ைன.
அவர் ள் இருவரும் ருத்தியலா அல்லது உண்றம ியலா விதி ிலிருந்து வில வில்றல. அவைது
ஆழ்மன ஆட்ப ாள்ைறல நிறைவறை ச் பசய்தவுைன் அவைால் ஒரு க்ஷணம்கூை ாத்திருக்
முடி வில்றல. அவள் தன்றன விலக் ிக் ப ாண்ைாள். ெின்னர் அவனும் தன்னுணர்வுைன் தன்றன
விலக் ிக் ப ாள்ளுமாறு தனக்ய கூைிக் ப ாள் ிைான், ஆனால் ெிங் ிலி திரும்ெ வரக்கூைாது என்ை
யநாக் த்தில் அவனும் ஆழ்மனதில் தன்னன லண்ைனுக்கு விலக் ிக் பகாள் ிைான். இந்தப்
ெின்னணி ில் ைார்சி மற்றும் எலிசபெத் ெற்ைி எல்லா குைிப்பு றையும் எடுத்துக் ப ாண்டு,
அவற்றை இந்தக் ண்யணாட்ைத்தில் ஆய்வு பசய் லாம்.
(உ -ம்) மூன்று றமல் ள் நைந்து பநதர்பீல்டிற்கு வந்த எலிசபெத்றத அங்கு ொர்த்த ைார்சி, அவைது
நறைற நி ா ப்ெடுத்த நிறனக் ிைான். அறத அவன் நிச்ச மா தன்னுறை யமல்மன
ஆர்வத்திற்கு அவைது அ த்தின் ெதிலா ப் ொர்க் ிைான். இது யமல்மன ருத்து யவறுொடு றை
நீக்கும் ஆழ்மன ஆர்வமாகும். இது அடுத்த நான்கு நாட் ைில் நைக் ிைது. ஒவ்பவாரு குைிப்புக்கும்
முழு விைக் ம் யதறவப்ெடு ிைது. ஒரு விாிவான உதாரணம் வழங் முற்ெடு ியைன். 'Pride and
Prejudice'-ஐ ெற்ைி ஒரு புத்த த்திற்கு ஒன்றுக்கும் யமற்ெட்ை எடுத்துக் ாட்டு ள் அவசி மா
இருக் லாம், அல்லது எண்ணற்ை மாறுொடு றைக் ருத்தில் ப ாண்டு குறைந்தது இரண்டு
யதறவப்ெைலாம். ஒரு மூல புத்த த்திற்கு ஒவ்பவாரு வார்த்றதயும் சாத்தி மா க்கூடி அறனத்து
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வழி ைிலும் ருத்து பதாிவிக் ப்ெை யவண்டும். தாெத்திரங் ைின் பமௌனமும் விைக் ப்ெை
யவண்டும். ைார்சி மற்றும் எலிசபெத்றதத் தாண்டி, நி ழ்வில் உள்ை மற்ைவர் றைப் ெற்ைியும்,
நி ழ்வு ைின் மற்ை அம்சங் றைப் ெற்ைியும் தாசிாி ர் ருத்து பதாிவிக் யவண்டும்.
அவனும் சர் லூ ாசும் நைனத்றதப்ெற்ைி விவாதிக்கும்பொழுது, எந்த ஒரு நா ாி மற்ைவனும்
நைனமாைலாம் என்று கூைி ைார்சி அறதத் தவிர்க் முற்ெடு ிைான். எந்த ஒரு இைத்திற்கும் அந்தப்
ொராட்றை அவன் அைிப்ெதில்றல என்று கூறு ிைான். அப்பொழுது எலிசபெத் அந்த வழி ா க்
ைந்து பசல் ிைாள். சர் லூ ாஸ் அவறை ைார்சிக்கு அைிமு ப்ெடுத்த விரும்பு ிைார். நைனத்றதப்
ெற்ைி அப்பொழுதான் டுறம ா ப் யெசி ைார்சி அவளுைன் நைனமாைத் த ாரா இருக் ிைான்.
அவள் அறத மறுத்து, தான் ஒரு துறணற நாடுவதா நிறனக் யவண்ைாம் என எச்சாித்தாள்.
அவள் குைிப்ெிட்ைது நைனமாடுவதற் ான துறண ஆகும். ைார்சி மி வும் மாி ாறதக்குாி வனா
இருந்ததினால் அவறனப் ொராட்ைவும், மற்றும் மறுப்பு பதாிவிக்கவும் அங்கு வருவதன் மூலம்
அவள் திருமண துறணக்குப் ெதிலைித்தாள்.
தன்றனப் ‘ெரவா ில்றல’ என்று அறழத்த அவறன 'மாி ாறத ானவன்' எனஅவள் ொராட்டுவது,
அவைது யநாக் ங் ளுக் ா இருக் லாம். ெின்னர் பநதர்ஃபீல்டில் மீண்டும் அவன் தன்னுைன்
நைனமாை எலிசபெத்றத அறழத்தான், ஆனால் அவள் உறுதி ா மறுத்து விட்ைாள்.
மறுப்பு அவளுக்கு அவைது பவற்ைிற உறுதிப்ெடுத்து ிைது. இந்த விதி றைப் ெற்ைி அைி ாமல்
ெிங் ிலிற ப் ொர்க் ச் பசல்லும் தன்னுறை தந்றதற ப் யொலல்ல அவள். இப்பொழுது
அவளுறை பவற்ைி முடிவறைந்ததால், முழுறம ா முடிவறைந்ததால், அவளுறை தா ார்
வண்டிற அனுப்ெ மறுத்தபொழுது, அவள் யமலும் அங்கு தங் யவண்ைாம் என்ெதற் ா ,
ெிங் ிலி ின் வண்டி ில் பசல்லலாம் என அவள் யேனிைம் கூறு ிைாள்.
அப்பொழுது எலிசபெத்தின் அழ ான ண் றைப் ெற்ைி ைார்சி யெசி றத மிஸ் ெிங் ிலி ய ட்டதால்
அவறை உைனடி ா அனுப்புவதில் அவள் ம ிழ்ச்சி அறைந்தாள். ாரலின் ைார்சிற ப் ெற்ைி
அதி மா நிறனத்துக் ப ாண்டிருந்ததினால், அவனும் எலிசபெத் மீது அதி
வனம் பசலுத்தி
வந்தான். ஆழ்மனதில் ைார்சி ிைம் ஈடுொடு ப ாண்டிருந்த எலிசபெத் விக் ாறம யநாக் ித்
திரும்ெினாள். விக் ாம் சிைிது நாட் ளுக்குப் ெிைகு, மிஸ் ிங் மற்றும் லிடி ாறவ யநாக் ிச்
பசன்ைான். முழுறம ான யநர்த்திற அறைவதற் ா 'விதி' யமலும் மாற்ைி அறமக் ப்ெை
யவண்டும்.
தாசிாி ர் தன்னுறை
ருத்து ைால் வாச ருக்கு முழுறம ா பவைிப்ெடும்பொழுது இலக் ி
விமாிசனம் தன்னுறை
ைறமற ச் சிைப்ொ ச் பசய் ிைது.
ஆசிாி றர வாச ருக்கு பவைிப்ெடுத்துவதுைன், வாழ்க்ற ற யும் வாச ருக்கு பவைிப்ெடுத்த
யவண்டும் என்ெயத நமது இலட்சி ம் ஆகும்- இந்தக் றத மற்றும் இந்த ஆசிாி ாின் மூலம்
எவ்வைவு தூரம் வாழ்க்ற ற பவைிப்ெடுத்த முடியுயமா அந்த அைவிற்கு பவைிப்ெடுத்த
யவண்டும்.
நமது அடிப்ெறை நிறல யமலும் ெரந்தது, மி வும் ெரந்தது.
• வாழ்க்ற முழுவறதயும் எந்த ஒரு றத ின் மூலமும் பவைிப்ெடுத்த முடியும்.
• ஒரு தாொத்திரயமா அல்லது ஒரு நி ழ்யவா முழுக் றதற யும் பவைிப்ெடுத்தப்
யொதுமானது.
• எந்த ஒரு தருணத்தியலா அல்லது எந்த ஒரு நி ழ்வியலா வாழ்க்ற முழுவதும் அைங் ியுள்ைது
என்ெயத இதன் ெின்னால் இருக்கும் தத்துவம் ஆகும்.
• ய ா த்றதப்ெற்ைி ஒரு அ அைிவு இறத அைி முடியும்.
• யமற்கூைி முழு கூற்று ைின் ெகுதி ான ெதிப்பு ள்:
• இத்தற
முக் ி த்துவம் வாய்ந்த யநர்மறை ான மற்றும் எதிர்மறை ான நி ழ்வு றைக்
ண்ைைிவது சாத்தி ம்.
• இத்தற
நி ழ்வு றைக் குைிப்ெிடும் வார்த்றத ள், அணுகுமுறை ள், நி ழ்வு ள் றத
முழுவதிலும் ெரவியுள்ைன.
எலிசபெத் அவளுறை உ ர்ந்த திைன் றையும் மீைி, பொருள்ாீதி ான ேைநிறல நிறைறவ
நாடு ிைாள்.
ைார்சி மற்றும் எலிசபெத் இருவருக்கும் ஒருவர் மீது மற்ைவருக்கு இருக்கும் ஈர்ப்பு ஆழ்மனதில்
உைல்ாீதி ானதா இருந்தது.
பொருள்ாீதி ான ொது ாப்றெ பவற்ைி ரமா நாடி சார்பலட், எலிசபெத்திைம், அவள் மீது
ைார்சிக்கு இருக்கும் ஆர்வத்றதப் ெற்ைிப் யெசினாள்.
சார்பலட்தான் அவறை ஹன்ஸ்யொர்டிற்குச் பசல்லும்ெடி வற்புறுத்தினாள்.
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(ேைநிறல ில் மி வும் முட்ைாைா இருக்கும் ஒரு மனிதன் அவறைத் திருமணம் பசய்து
ப ாண்ைான்.)
திருமதி ார்டினர் பைர்ெிஷ ர்-ல் வசித்து வந்ததினால் எலிசபெத்றத அங்கு அறழத்துச் பசன்ைாள்.
யேன்தான் அவறை ேைாீதி ா பநதர்பீல்டிற்கு வரவறழத்தாள்.
ேைநிறல ில் இருந்த யலடி ாதாின் எலிசபெத்தின் 'விருப்ெத்றத' யநரடி ா ைார்சி ிைம்
பதாிவித்தாள்.
அவைது ஆர்வம் ேைாீதி ா நிறைவறைந்ததில் ேைநிறல ின் ஒரு இறழற நாம் ாண் ியைாம்.
இது எந்த ஒரு சாதறன ின் ஒரு நி ழ்வாகும். ஒவ்பவாரு நி ழ்வும் ஆழமான நிறல ில் இவ்வாறு
ீழ்க் ண்ைறவ ைால் ஆதாிக் ப்ெடு ிைது:
சு இருப்ெிறன இ ற்ற பூர்த்தி பசய்யும்பொழுது ததாஸ்து என்று அறழக் ப்ெடு ிைது.
• ஒவ்பவாரு நி ழ்வும் ஒவ்பவாரு நிறல ிலும் ஒரு முழுறம ாகும்.
• இது யொன்ை அறனத்து முழுறம ைிலும் உள்ை நி ழ்வு றை அைிந்துப ாள்வது முழு
அைிவாகும்- இன்னமும் ஒவ்பவாரு நி ழ்வுக்கும் ஒரு நிறல யமலும் முக் ி மானது.
மிஸ் ெிங் ிலி உண்றம ா யவ யேறன விரும்பு ிைாள். அவறை விருந்துக்கு அறழக் ிைாள்.
பொதுவா நமது தன்முறனப்பு ள் மனித தன்முறனப்பு ைாகும்- அ ந்றத ானறவ.
யநர்மாைானதன் மூலம் பூர்த்தி பசய்வயத அவற்ைின் வழி. வாழ்வின் திட்ைத்தில் நமக்கு
யநர்மாைானதா இருப்ெது ஒரு முக் ி மான ெகுதி ாகும். ஆண் ள் பவைிய பசன்ைிருக்கும்
நாைன்று ாரலின் யேறன விருந்துக்கு அறழக் ிைாள், இது சாி ானது.
ஆனால் யேனும், ெிங் ிலியும் ஒருவறர ஒருவர் நிறனத்துக் ப ாண்டிருக் ின்ைனர். ாரலின், அந்த
விஷ ங் ைின் திட்ைத்தில் யேறனத் தன்னுறை சய ாதரனின் மறனவி ா ஆக்குவதற் ா
தனது இல்லத்திற்கு அறழக் ிைாள். நல்லது பசய்யும் ஒருவர் சிலசம ங் ைில் தன்றன அைிந்யத
அதற் ா வருந்துவார். நிச்ச மா ஆழ்மனதில் வருத்தப்ெட்டு அறத மாற்று ிைார். இது மனித
நற்குணத்தின் குணாதிச ம் ஆகும், சு நலமான ொசம் உண்றம ானதா இருப்ெதால், சு நலம்
அதன் பவைிப்ொட்டில், அதன் சு ஆர்வத்றதப் ொது ாக் பவைிய பச ல்ெடு ிைது.
ாரலின் விஷ த்தில், அவள் யேனுக்குப் ெின்னால் அவளுக்கு எதிரா ப் யெசு ிைாள். இந்தக்
ண்யணாட்ைத்தில் ொர்த்தால், அவள் அங்கு யேறனத் தக் றவத்துக் ப ாள்வது, எலிசபெத்றதத்
தங்கும்ெடி ய ட்டுக்ப ாள்வது யொன்ைறவ யநர்மறை ா அவளுறை குணத்தில் உள்ைன. இது
முழுறம ின் ஒரு ெகுதி ாகும். திரு பென்னட் ெிங் ிலிற ச் சந்திக் ச் பசல்வது, அவனுறை
நைனத்றதப் ெற்ைி அவர் ய லி ா ப் யெசுவது ஆ ி றவ இத்தன்றமற க் ப ாண்ைறவ.
றத ில் நி ழ்வு ைின் யொக் ில், இந்தக் ய ாட்ொடு றை பவைிப்ெடுத்துவதும் அல்லது இந்தக்
ய ாட்ொடு றை பவைிப்ெடுத்த நி ழ்வு றை அனுமதிப்ெதும், ஒரு ெிற் ாலத்தினுனடய அல்லது
ெின்னால் வரப்யொகும் தறலமுறைற ச் சார்ந்த ஒரு எழுத்தாகும். அங்கு விைக் வுறர றதற ப்
யொலவும், றத விைக் வுறரற ப் யொலவும் இருக்கும்.
நி ழ்வு ள் பவைிப்ெடுத்துெறவ ா உள்ைன, வாழ்வின் உ ர்ந்த ய ாட்ொடு றை
பவைிப்ெடுத்துெறவ ா உள்ைன. றத ில் இதுயொன்ை ஒரு ந மான இறணவு எழுத்தாைறர
ஒரு பொி எழுத்தாைராக்கு ிைது. இறுதிக்கு முந்றத நிறல ில் நி ழ்வு ளும் ய ாட்ொடு ளும்
உறரநறை ில் லந்து ஆக் பூர்வமான விமாிசனத்றத உருவாக்கு ின்ைன. தற்பொழுது நாம்
உண்றம ள், நி ழ்வு ள், ய ாட்ொடு ள் ஆ ி வற்றை அவற்ைின் விவாிப்ெிறனப் ொதிக் ாமல்
பதாிவிக் முடியும். அறவ இறணவதற்கு, அறவ எண்ணத்துைன் லக் யவண்டும். அைிறவ
வழங்குவயத நம்முறை ெங் ாகும். அந்தச் சிைப்ொன எழுத்து அந்த அைிறவ றல ா
வழங்குவதாகும். திராலப் பவற்ைி ரமான ஆரம்ெ மு ற்சிற ச் பசய் ிைார். நி ழ்வு ளும்
விைக் ங் ளும் தனித்தனி ா நிற் ின்ைன. நி ழ்வு ைின் நிறல ில் அவர் அறதச் பசய் ிைார்.
நமது மு ற்சி நி ழ்வு ைின் ஆன்மாவின் நிறல ில் உள்ைது, இது ஆழ்மன நிறல ில்
ஒற்றுறமயுைன் லக் ிைது. பச ல்ொட்டு நிறல ில் இது முரண்ொைா இருப்ெதால், இது ஒருவரது
ட்டுப்ொட்டிற்குள் இருக் ாது. அாிதா யவ இறத ஒருவர் அைிந்திருக் முடியும். அறத
அைிந்திருப்ெது ஆழ்மன நிறல ில் சு விழிப்புணர்வு ப ாண்டிருப்ெதாகும். அது ெடிப்ெறத
சுவாரசி மாக்கு ிைது. இது உணரப்ெை யவண்டும், யெசப்ெையவா, எழுதப்ெையவா கூைாது.
உணரக்கூடி றத மட்டுயம எழுத முடிவது எழுத்தின் தரத்றத உ ர்த்துவதாகும்.
யவ மான அறல ா
ைலைவு வாய்ப்பு ள் லாங்ெர்றன யநாக் ி வரு ின்ைன. ெிரதான
யொக் ிற்கு அப்ொல் நல்பலண்ணத்தின் பெருநி ழ்விறன நாம் இங்கு ொர்க் ியைாம். இந்த ஆய்வு
இப்பொழுது பொி அைவில் சாதிக்கும் சிைி நல்பலண்ணம் ஆகும். உ ர்ந்த மதிப்றெயும்
குறைவான தீவிரத்றதயும் ப ாண்டிருந்த சார்பலட்டின் நல்பலண்ணம் அவளுக்குக் ாலின்றஸ
ணவனா ப் பெற்றுத் தந்தது. இது ெல்யவறு ொிமாணங் றைக் ப ாண்ைது.1) அவளுக்கு
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திருமணம் முடிந்துவிட்ைது. 2) ாலின்ஸின் வருமானம் £1000, இது அவளுக்கு மி ப் பொி பதாற
3) £2000 வருமானம் ப ாண்ை லாங்ெர்னின் வாாிசு அவன். 4) அவன் யராசிங்ஸில் இருப்ெது
அவறைப் யொன்ை ஒரு பெண்ணுக்குக் ய ள்விப்ெட்டிராத ஒரு உ ர்வாகும். 5) இந்த அறல ில்
முதலில் திருமணம் நைந்தது சார்பலட்டுக்குத்தான். 6) ஒன்றுக்கு யமற்ெட்ைஒரு விதத்தில் அவளும்
அவைது குடும்ெத்தினரும், வலியுறுத்தும் திருமதி பென்னட்டிற்கு யமலா இருந்தனர்.
Goodwill in a positive atmosphere achieves in unbelievable measure.
How does this fit into the setting?
• This is the characteristic of the times – a small effort getting a lot. Other instances of this phenomenon:
• England was spared a bloody revolution and was rewarded all over by an upward social movement.
• Bingley as a possible lover to Jane who had had no proposal.
• Lizzy with less qualification had attracted Darcy.
• Darcy whose head was spared was rewarded with love.
• Mrs. Bennet whose one ability here is to destroy, sees her ability was destroyed and great rewards
offered.
• Wickham saw great money and a wife.
• Mr. Bennet’s luck is evident.
• At least Darcy was to exhibit goodwill to Bingley too.
• Lady Catherine, an object of hatred, receives goodwill.
• The inconceivable social elevation of the Gardiners.
• The everpresent threat around Georgiana was replaced by an effective strong shield of Elizabeth.
• Bingley’s money got him what was for him a social haven of aristocratic endorsement.
• This atmosphere – Man receiving a little, out of the vast infinite whole – is there in the entire
atmosphere. Man acts like the illiterate servant finding bundles of papers to light fires out of the
Master’s manuscripts. This is one characteristic of life forever, so aptly applicable here in this story.
Broad outlines can be traced in any Man’s life disclosing an invisible link and indicating a firm foundation.
That link is revealing but only when it is traced to one layer of foundation and all such layers are
discovered, the theory has no practical use of such revelation. Punjab, Bengal, Pondicherry the places
related to Sri Aurobindo’s ancestors, his native promise and where He attained Samadhi shows nothing
beyond the linkage. Knowledge travelling along the route of Greece, Rome, England, France, Europe, and
America also gives us only the path passed through, not more. Mother and Pondicherry are seen in the
context. Prince of Wales, National boycott, Mountbatten’s engagement, 1947 do have such a relationship,
but no more can be made out of it. Before any valuable information can rise out of such studies, it is
necessary that links in all the planes must be discovered. The origin of this story is Mr. Bennet’s
marriage. He married her for her pretty face and £5000 dowry. For her, aristocracy means wealth and status.
Really it means the honour of the gentleman. Its true significance and essence is Freedom. Mr. Bennet’s
freedom became cheerful joy by his wife’s energy in their daughter. What Darcy saw as fine eyes was the
light in her eyes. Truly it is Mind, its rational intellect in her that attracted Darcy who was devoid of it.
He was determined to acquire her rational Mind to win her. In the process, he gave a bit of NEWS about
Wickham which knocked at her vital mind to rip it open. As Mind was born in Hamlet, the very ability to
think instead of feeling, rational intellect was born in her, maybe for the first time in Europe. If this
understanding is true, Jane Austen was, in this respect, epoch making, in the wake of Shakespeare. This
view sets the story in a different new setting. It is significant then that the aristocracy at Darcy’s level
received rationality from Mr. Bennett’s level. In that light the elopement is marriage being born into
rational thinking of 1950 or even 1900. That poses Caroline vs Elizabeth as vital jealousy vs rational
rejection of Darcy. In 1789 in the context of rural England a friend staying with another friend for months
was unheard of. It was pure vital domination. Bingley was released from it not by his own rationality but by
Darcy acquiring a rational view of things for the sake of her in whom rational mind was fully organised.
Social evolution is seen also as evolution of the institution of marriage. Originally the physical marriage for
child birth and rearing of a family evolved to be a social institution where the family is an organisation
creating social stability providing the basis of property. Property is fundamental, is the basis. The woman
was an adjunct to Man’s earning the property. No Man can acquire the property without the stable
institution of a woman in the kitchen. Now, with the advent of education and far higher family income, no
longer woman need subject herself to the Man, the husband. In that context we see marriage upgrading
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itself. In the time of this story, marriage was in the process of elevating itself to a psychological institution
based on the woman marrying the Man she loved. Caroline had nothing to offer to Darcy from that
perspective. He was no longer in need of her £20,000 or her fawning on him. He needed a lady whom he
found himself above his psychological endowment. At the end she almost taunted him asking if he ever
thought she was one whom he should please.
Mrs. Bennet, Charlotte, Caroline, even Jane do not even qualify on that score. Jane acquired the social
qualifications. Elizabeth was the only one in the field. Sadly, she fell for Wickham’s handsome face and
captivating softness. However much she was enamoured of that aspect of his personality, the woman in her
would seek a husband whom she knew would fully dominate her when the occasion arose. From that point
of view Wickham fully disqualifies himself, not because he cannot dominate, but there was total
disillusionment of his character. Domination without character will be tyranny. Domination is enjoyed
by women or men when they concede greatness to him who dominates. Mrs. Bennet did discover that Mr.
Bennet was not weak. It was his culture she took advantage of. He was not weak at all in his situation. Lady
Catherine’s ambition to marry her daughter to Darcy was moonshine. She neither qualified as an eligible
girl for marriage, nor was endowed with anything the period was aspiring for and acquiring. She could be
married to anyone looking for wealth, not marriage.
The story opens up with dynamic excited physical energy of stupid greedy ambition. It is ended by the
sophisticated cultured energy of aristocratic sensitivity that refuses to be known to its benefactor.
The development of a story is
— A development of plot.
— A development of characters in their personality.
— A development of their comprehension of issues.
— A change in their attitudes to men and matters.
— It is the development of the quality of the Energy of the story.
— Energy that takes the line of least resistance becomes the energy of consciousness Responsibility.
It is a pet thesis of mine for long that the sensitive culture of Mrs. Gardiner finally brought about Darcy’s
wedding with Elizabeth. Trollope’s novels are full of events where everyone wants to know what is
happening between a boy and a girl. It is hundred years later. Mrs. Reynolds the housekeeper at Pemberley
was far more refined than Mrs. Bennet, though not in bearing. To go from such a mother to a house where
she is the housekeeper is no mean social achievement. Compare Kitty and Lydia to Georgiana, Lizzy may
deserve Pemberley in one lone aspect of her great personality. But STATUS has other strands in one’s own
personality, if not of those around her. What are those exalted aspects of feminine grace that graces a place
like Pemberley? Maybe Lady Catherine and her sister Darcy’s mother had no such graces. But they did
have a personality weight inherited from their wealth. Sweetness is one aspect. Delicacy is another.
Capacity not to be provoked is yet another. Our heroine loved to provoke Darcy at a dance meeting. She
did exhibit the faculty of not being provoked on hearing ‘tolerable’. That did carry her through. It is a great
forbearance. In my view her own subconscious initiative recognising ‘tolerable’ as its fitting response,
made her quiet. Not only energy but force and power as well as attitude and skills of accomplishment also
undergo similar change. Ruben Nelson is a shallow, small personality belonging to no field of inspiration.
He voices the right inspiration. He would be wiped out by a response. Churchill lost his job, Gandhiji lost
his life, Greece was wiped out. India voluntarily sacrificed her spirit, freedom and prosperity to reach
Supermind.
The small succeeding in its aspiration is fully wiped out.
Mrs. Bennet brought Darcy and the French Revolution and was wiped out. Elizabeth evoked the response
from the greatest of persons and was abused.
Self-annihilation is the method of the small accomplishing for the whole.
Conscious courting slavery to ego, false prestige, handicrafts, coffee powder, ‘power of attorney’,
Pakistan is Supramental aspiration. Pakistan clamours for the abolition of caste. Nuclear weapons demand
rationality of science. Offering £70000 for Zagreb announces the disappearance of the President.
Silver Linings are of several types.
—Village aspiring for wells.
—‘Prayer’ for Beauty Land.
—First installment for Beauty Land.
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—Suggestion of Mountbatten on December 5th by the Bengali devotee.
—Achutan Nair’s admission.
—Go and dance, don’t be stupid.
—‘Visit Pemberley’.
Nuclear weapons reflect the innate violence in Nature. It is vital possessiveness, Mental petulance, Infinite
Patience towards the ‘refractory infinitesimal’, urge of the imagination, captivating softness Mrs.
Gardiner’s restraint in the opposite.
Our own impatience must be replaced by the external pressure for moving.
It can be mental, vital, physical can be from the Silence of Self-existence or from Self-existence ததாஸ்து
or Marvel combine personality with impersonality after surrendering to the Divine Mother.
Nature’s ததாஸ்து will upgrade as the execution of Marvel.
The whole thing reduces to his RULE of,
− Ask nothing from anyone.
The last infinity of weak greatness is
Capacity to refuse impersonal temptations from OUTSIDE.
The enjoyment of giving up a Mental Belief seen in the refusal to point out the success of a law is the
secret of inner success moving from life to yoga.
அ ம ிழாத புை பவற்ைிற ஆனந்த இர ஸ் மாக்குவது ய ா ப் பொறுறம.
ய ா ம் பொறுறம ானால் பொறுறம ய ா மாகும்.−அறமதி ின் சாந்தம்.
Violence quarrel, conflict, difference, disharmony are the grades of human life. Mr. Bennet refused to
quarrel with his wife by physically withdrawing. What is violence changes into the force of great
sweetness when it is well received – when Man surrenders to the woman, her violence becomes sweetness.
This is the secret of Darcy.
Mr. Bennet achieved the same at the lowest level by authority.
By silence Bingley made Darcy confess and reverse.
That was supported by Jane’s absence of inner initiative.
Her not taking initiative made Caroline take initiative to compromise with her.
Darcy’s strong inner initiative made Elizabeth violently change inside, tear Wickham out of her vital
attachment.
Mother’s secret in the body, vital and Mind.
Mental secret is NOT to believe ignorant public opinion.
Vital secret is NOT to avail of the least impermissible profit.
Extending these formulas to the body, the physical sensitivity must positively respond to the positive
TOUCH – i.e. feel grateful and thrill.
If this is right, it may be right for human life, not for Matter.
Capacity to be grateful and thrill when your physical possessions are violently violated, as the desire for
the tiger to eat him, may be the human formula. But Mother has not said so. Therefore there must be
something beyond. Maybe even in the Mind and vital the above explanations are not of the ultimate.
At Pemberley Darcy invited them all inside for refreshments. First Elizabeth said she was not tired and
others declined the refreshments. Here it is clear that his invitation was outside social relationship and
was personal psychological. Both of them gave a social response of refusal. It is obvious had they gone in,
the encounter with Caroline would have been avoided and it would have had a positive effect on the
elopement.
Psychological invitation is Grace.
Social response is refractory, denying Grace.
In this evaluation of life, we know at the beginning of a long drawn event, life provides opening and clues
for Men to abridge the time duration or avoid later difficulties.
A consummate comprehension can tell us what it is here even in the first scene. I can only attempt a partial
explanation.
Had the opportunity of Bingley’s visit been received as grace or at least good luck and given a cultured,
modest welcome which the aristocratic culture permits, She would have thanked her stars and waited in
patience in the clear knowledge that it was his own eminence made that possible. She would not have
urged him to visit Bingley and he would not have been led by the nose. Bingley’s choice either at home or
165

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

the Assembly would have shaped the course of the events in the atmosphere of their grateful modesty. The
pangs of separation that led to Jane’s inner discipline of non-initiative and Bingley’s submissive intensity
would have positively expanded in Jane’s (or the family’s) sweetness of gratitude and Bingley’s warm
appreciation of Darcy’s status. After the first welcome development, Darcy, certainly during several family
intercourses, would have discovered how intractable she was for his set values of wealth and status. The
hard path of inner transformation would have been replaced by a transformation of knowledge (or in
knowledge) that enables him to willingly rise to her level of cheerfulness and light. It would have been on
the analogy of India taking to arms in the early decades of the last century and avoiding the World Wars.
That great inner National Discipline would have equipped India to bring down the descent and offer
leadership to the world in Spirit.
That would have been an example, in both cases, of overcoming Karma.
An individual or even a family lives within the scope of his community as well as the larger society. Greater
souls aspire for more and higher and achieve it when they succeed. Small resourceful men like Wickham
and Lydia have a fling at the society to see whether some advantage can be had. Mostly they fail. When
they succeed as in Wickham’s case, they successfully survive at the fringes of the society after a fashion.
Here is a family living as gentlemen farmers do with an invisible jewel at its head. Vast changes across
the border sail towards it seeking an outlet of expression. How it was received, responded to, what were the
further stages of hope or possibilities and how the end came about is the story Pride and Prejudice. Our
Theory offers us some other possible lines of development as seen in the potentials of various characters. In
one philosophic sense of Force deploying itself, every outcome is predestined. In another sense of
everything being infinite, ready to respond as infinity if so touched, the course of the story lends itself to
several other possibilities. Of which I wish to consider only a few positive possibilities to show the
amplitude of this theory of ours.
One possibility I have often mentioned is Elizabeth raising herself from love of Pemberley to love of Darcy.
In the story he wins her consent to love her as a wife or perhaps a dear girl of his adoration. Her
enthusiasm ended with the magnificently furnished ROOMS which he owned. She loved him as the owner
of Pemberley. It never occurred to her that life had offered her a further step of progress, a flowering of her
emotions of gratitude as sensations of adorable love. Her subconscious was still occupied by attachment to
Wickham. Her Mind was disabused and then disillusioned. She could not give her own deep permission to
Darcy to enter into her scheme of things till Wickham was totally lost socially by his wedding to Lydia. A
further human possibility was giving up Wickham for his treachery and letting in Darcy there as a
great soul towards whom her love expansively reached. It did not happen. If it had happened Darcy would
have fainted by the invasion of the infinite – infinite love for her as a woman deserves. It is the height of
Romance the story permitted but the author stopped short of the peak. Even in contemplation it is an
inspiring vision.
நல்பலண்ணம் ஒரு யநர்மறை ான சூழலில் நம்ெமுடி ாத அைவிற்குச் சாதிக் ிைது.
இது எவ்வாறு இந்த அறமப்புக்குள் பொருந்து ிைது?
• இது ாலத்தின் குணாதிச ம் ஆகும்- சிைி மு ற்சி பொி ெலறன அைிப்ெது. இந்த
பெருநி ழ்வின் மற்ை உதாரணங் ள்:
• இங் ிலாந்து ஒரு வன்முறையுைன் கூடி புரட்சிற த் தவிர்த்தது, ஒரு யமல்யநாக் ி சமூ
இ க் த்தினால் பெரும் ெலறன அறைந்தது.
• எந்த ஒரு திருமண யவண்டுய ாளும் ிறைத்திராத யேனுக்குக் ாதலனாகும் வாய்ப்பு
ெிங் ிலிக்குக் ிறைத்தது.
• குறைந்த தகுதிற ப் பெற்ைிருந்த எலிசபெத் ைார்சிற ஈர்த்தாள்.
• புரட்சி ின் ஆெத்திலிருந்து ாப்ொற்ைப்ெட்ை ைார்சிக்கு ாதல் ொிசா க் ிறைத்தது.
• அழிப்ெறத ஒரு திைனா க் ப ாண்டிருந்த திருமதி பென்னட், தனது திைன் அழிக் ப்ெட்டு, பொி
ெலன் ிறைப்ெறதக் ாண் ிைாள்.
• விக் ாம் பெரும் அைவு ெணத்றதயும் ஒரு மறனவிற யும் பெற்ைான்.
• திரு பென்னட்டின் அதிர்ஷ்ைம் பதைிவா த் பதாி ிைது.
• குறைந்தெட்சம் ைார்சி ெிங் ிலி மீதும்கூை நல்பலண்ணத்றத பவைிப்ெடுத்தினான்.
• பவறுப்றெக் ப ாண்டிருந்த யலடி ாதாின் நல்பலண்ணத்றதப் பெறு ிைாள்.
• ார்டினர் தம்ெதி ைின் நிறனத்துப் ொர்க் முடி ாத சமூ உ ர்வு.
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• ோர்ேி ானாறவச் சுற்ைி எப்பொழுதும் இருந்த ஆெத்துக்கு எலிசபெத் ஒரு திைறம ான வசமா
விைங் ினாள்.
• ெிங் ிலி ின் ெணம் அவனுக்கு உ ர்குடி ினாின் ஒப்புதலின் சமூ பு லிைத்றத அைித்தது.
ெரந்த எல்றல ற்ை முழுறம ிலிருந்து மனிதன் சிைி அைவில் பெற்றுக்ப ாள்ளும் இந்தச் சூழல்,
சூழல் முழுவதிலிலும் உள்ைது. எேமானரது ற ப ழுத்துப் ெிரதி ைின் ா ிதக் த்றத றை,
பநருப்பு மூட்ை ெ ன்ெடுத்தும் ெடிப்ெைிவற்ை யவறலக் ாரன்யொல் மனிதன் பச ல்ெடு ிைான்.
இது வாழ்க்ற ின் என்பைன்றும் இருக்கும் ஒரு தன்றம ஆகும், இக் றத ில் இங்கு மி வும்
பொருத்தமா உள்ைது.
எந்த ஒரு மனிதனின் வாழ்க்ற ிலும் ண்ணுக்குத் பதாி ாத ஒரு இறணப்றெ
பவைிப்ெடுத்துவயதாடு, உறுதி ான ஒரு அடித்தைத்றதக் குைிக்கும் ெரந்த வறர னறற க்
ாணலாம். அந்த இறணப்பு ெிரமிக் த்தக் தா இருக்கும். அடித்தைத்தின் ஒரு அடுக்கு
ண்டுெிடிக் ப்ெட்டு, அத்தற
அடுக்கு ள் அறனத்தும் ண்டுெிடிக் ப்ெட்ைால் மட்டுயம
ெிரமிக் த்தக் தா இருக்கும். ய ாட்ொட்டிற்கு அத்தற
பவைிப்ொட்டின் நறைமுறை ெ ன்ொடு
எதுவும் இல்றல. ஸ்ரீ அரவிந்தாின் மூதாறத ர் ள் பதாைர்புள்ை ெஞ்சாப், அவர் அவதாித்த
வங் ாைம், அவர் சமாதி அறைந்த புதுச்யசாி ஆ ி றவ இந்த இறணப்றெத் தாண்டி எறதயும்
பவைிப்ெடுத்துவதில்றல. ிாீஸ், யராம், இங் ிலாந்து, ெிரான்ஸ், ஐயராப்ொ, மற்றும் அபமாிக் ா
வழி ா ப் ெ ணம் பசய்த அைிவும் அப்ெ ணத்தின் வழிற மட்டுயம பதாிவிக் ிைது, அதற்கு யமல்
எறதயும் பதாிவிப்ெதில்றல. அன்றனயும் ொண்டிச்யசாியும் இந்தக் ண்யணாட்டத்தில்
ொர்க் ப்ெடு ின்ைன. யவல்ஸ் நாட்டு இைவரசர், யதசி புைக் ணிப்பு, பமௌன்ட்ொட்ைனின்
ஒப்ெந்தம், 1947 ஆ ி வற்ைிற்கு அத்தற
பதாைர்பு உள்ைது, ஆனால் அதற்கு யமலா அவற்ைில்
எதுவும் இல்றல. இத்தற
ஆய்வு ைிலிருந்து எந்தபவாரு மதிப்புவாய்ந்த த வலும் பவைி
வருவதற்கு முன்பு அறனத்து நிறல ைிலும் உள்ை இறணப்பு றைக் ண்ைைிவது அவசி ம்.
திரு பென்னட்டின் திருமணயம இக் றத ின் ெிைப்ெிைமாகும். அவளுறை அழ ான
மு த்திற் ா வும், 5000 ெவுன் வரதட்சறணக் ா வும் அவர் அவறைத் திருமணம் பசய்து
ப ாண்ைார். அவளுக்குப் ெிரபுத்துவம் என்ைால் பசல்வம் மற்றும் அந்தஸ்து ஆகும்.
உண்றம ில் அது னவானின் மாி ாறத ஆகும். அதன் உண்றம ான சாராம்சம் மற்றும்
முக் ி த்துவம் சுதந்திரயம ஆகும். திரு பென்னட்டின் சுதந்திரம், அவரது ம ள் ள் மீதிருந்த திருமதி
பென்னட்டின் ஆற்ைலின் மூலம் ல லப்ொன சந்யதாஷமா மாைி து. ைார்சி யநர்த்தி ான
ண் ைா ப் ொர்த்தது அவளுறை
ண் ைின் ஒைிற . உண்றம ில் அவனிைம் இல்லாத
மனமும், அவைிைம் உள்ை அதன் வியவ மான அைிவுயம ைார்சிற ஈர்த்தது . அவறை பவல்வதற்கு
அவன் அவைது வியவ மான அைிறவப் பெை உறுதி பூண்ைான். இந்தச் பச ல்ொட்டில் ைார்சி
விக் ாறமப் ெற்ைி சிைி பசய்தி ஒன்ைிறன அைித்தான், அது அவைது உணர்வு மனறத
முழுவதுமா த் திைந்தது. யஷக்ஸ்ெி ாின் ஹாம்பலட்டில் மனம் ெிைந்தது யொல, உணருவதற்குப்
ெதிலா சிந்திக்கும் திைனும், வியவ மான அைிவும் அவளுள் ெிைந்தன. ஒருயவறை
ஐயராப்ொவியலய அது முதல் முறை ா இருந்திருக் லாம். இந்தப் புாிதல் உண்றம ா
இருந்தால், யஷக்ஸ்ெி றர அடுத்து இந்த விஷ த்தில் யேன் ஆஸ்டின் ஒரு ச ாப்தத்றத
உருவாக் ியுள்ைாள். இந்தப் ொர்றவ றதற யவறு ஒரு புதி அறமப்ெில் இருத்து ிைது.
ைார்சி ின் நிறல ிலிருக்கும் ெிரபுத்துவம் திரு பென்னட்டின் நிறல ிலிருந்து வியவ த்றதப்
பெற்றுக்ப ாண்ைது குைிப்ெிைத்தக் து. அந்தக் ய ாணத்தில், ஓடிப்யொவது 1950-யலா அல்லது
1900-யலா கூை அைிவு சார்ந்த திருமணமா மாறுவதாகும். இது ாரலின் - எலிசபெத் உைறவ,
உணர்வுாீதி ான பொைாறம - ைார்சிற வியவ த்துைன் நிரா ாிப்ெது என முன்றவக் ிைது. 1789இல் ிராமப்புை இங் ிலாந்தின் சூழலில் ஒரு நண்ெர் மற்பைாரு நண்ொின் வீட்டில் ெல மாதங் ள்
தங்குவது என்ெது ய ள்விப்ெைாத ஒன்ைாகும். இது முழுறம ான உணர்வின் ஆதிக் மாகும்.
ெிங் ிலி அதிலிருந்து விடுவிக் ப்ெட்ைது அவனது வியவ த்தினால் அல்ல. அைிவு முழுறம ா
முறைப்ெடுத்தப்ெட்டிருந்த எலிசபெத்திற் ா ஒரு வியவ மான ொர்றவற ைார்சி பெற்ைதனால்
அதிலிருந்து ெிங் ிலி விடுவிக் ப்ெட்ைான். சமூ ப் ொிணாமம் திருமண அறமப்ெின்
ொிணாமமா வும் ொர்க் ப்ெடு ிைது. ஆரம்ெத்தில் குழந்றதப் யெறுக் ா வும் குடும்ெத்றத
உருவாக்குவதற் ா வும் திருமணம் ஒரு சமூ அறமப்ொ உருபவடுத்தது, அங்கு குடும்ெம்
பசாத்தின் அடிப்ெறைற வழங்கும் சமூ ஸ்திரத்தன்றமற உருவாக்கும் ஒரு அறமப்ொகும்.
பசாத்து என்ெது அடிப்ெறை மற்றும் அடித்தைமாகும். ஆண் பசாத்து சம்ொதிப்ெதற்கு பெண் ஒரு
துறண ா இருந்தாள். சறம லறை ில் ஒரு பெண்மணி ின் நிறல ான நிர்வா ம் இல்லாமல்
எந்த ஒரு ஆணாலும் சுபீட்சத்னதப் பெை முடி ாது. இப்பொழுது ல்வி ினாலும், மி உ ர்ந்த
குடும்ெ வருமானத்தினாலும் இனி பெண் ணவனான ஆணுக்குத் தன்றன உட்ெடுத்திக்ப ாள்ை
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யவண்டி யதறவ ில்றல. அந்தச் சூழலில் திருமணம் தன்றனய யமம்ெடுத்திக் ப ாள்வறதப்
ொர்க் ியைாம்.
இந்தக் றத ின் ால ட்ைத்தில் திருமணம், தன்றன யநசிக்கும் ஆறணத் திருமணம்
பசய்துப ாள்வறத அடிப்ெறை ா க் ப ாண்ை ஒரு உைவி ல் அறமப்ொ தன்றன உ ர்த்திக்
ப ாண்ைது. அந்தக் ண்யணாட்ைத்தில் ைார்சிக்கு வழங்குவதற்கு ாரலினிைம் எதுவும் இல்றல.
அவளுறை 20,000 ெவுன் அவனுக்கு இனி யதறவ ில்றல, அவளுறை
வனமும் அவனுக்கு
இனி யதறவ ில்றல. தன்னுறை உைவி ல் வைத்திற்கும் யமலான ஒரு பெண்றண ைார்சி
நாடினான். அவன் திருப்திப்ெடுத்த யவண்டி ஒரு பெண்ணா அவறை அவன் எப்பொழுதாவது
நிறனத்தானா எனக் ய ட்டு இறுதி ில் அவள் அவறனக் ிட்ைத்தட்ை ஏைனம் பசய்தாள்.
அந்த விஷ த்தில் திருமதி பென்னட், சார்பலட், ாரலின், ஏன் யேன்கூை தகுதி பெைவில்றல.
யேன் சமூ ாீதி ான தகுதி றைப் பெற்ைிருந்தாள். ைத்தில் இருந்தது எலிசபெத் மட்டுயம.
துரதிர்ஷ்ைவசமா அவள் விக் ாமின் அழ ான மு த்திலும், அவனது வசீ ாிக்கும் பமன்றம ிலும்
விழுந்தாள். அவனது ஆளுறம ின் அந்த அம்சத்தில் அவள் எவ்வைவுதான் ஈர்க் ப்ெட்ைாலும்
சந்தர்ப்ெம் எழும்பொழுது தன்றன அதி ாரம் பசய்யும் ஒருவறனய அவளுக்குள் இருக்கும்
பெண்றம நாடி து. இந்தக் ண்யணாட்ைத்தில் விக் ாம் முழுவதுமா தகுதி இழக் ிைான்,
அவனால் அதி ாரம் பசலுத்த முடி ாது என்ெதனால் அல்ல, அவனது குணத்றதப்ெற்ைி
முழுறம ான பதைிறவ அவள் பெற்ைிருந்தாள். குணம் இன்ைி அதி ாரம் பசய்வது ப ாடுறம ா
இருக்கும். ஆதிக் ம் பசலுத்துெவரது யமன்றமற ஏற்றுக்ப ாள்ளும்பொழுது பெண் ள் அல்லது
ஆண் ள் ஆதிக் த்றதச் சந்யதாஷமா அனுெவிக் ின்ைனர். திரு பென்னட் ெலவீனமானவர் அல்ல
என்ெறத திருமதி பென்னட் ண்டுெிடித்தாள். அவரது ெண்ெிறன அவள் தனக்குச் சாத மா ப்
ெ ன்ெடுத்திக் ப ாண்ைாள். அவரது சூழலில் அவர் ெலவீனமானவரா இல்றல. யலடி ாதாினுக்கு
தன்னுறை ம றை ைார்சிக்கு மணமுடிக் யவண்டும் என்ை ஆறச வீண் ற்ெறன ா இருந்தது.
அவள் திருமணத்திற்குத் தகுதியுறை ஒரு பெண்ணா வும் இல்றல, அன்றை
ால ட்ைம்
எதிர்ொர்த்த, பெைத்தக் எந்தத் திைனும் அவைிைம் இருக் வும் இல்றல. பசல்வத்றத எதிர்ொர்க்கும்
ஒருவறர அவள் திருமணம் பசய்து ப ாள்ைலாயம தவிர, திருமணத்றத எதிர்ொர்க்கும் ஒருவறர
அல்ல.
முட்ைாள்தனமான யெராறச ெிடித்த யெராவலின் ஆற்ைல்வாய்ந்த உற்சா மான ேைநிறல
சக்தியுைன் றத பதாைங்கு ிைது. அதன் ெ னாைிக்குத் பதாி றவக் மறுக்கும் உ ர்குடி ினாின்
உணர்திைனின் நாசூக் ான ெண்புமிக் ஆற்ைலால் றத முடிவறை ிைது .
ஒரு றத ின் வைர்ச்சி ெின் வருமாறு:
— ஒரு றதக் ருவின் வைர்ச்சி.
— தாொத்திரங் ைின் ஆளுறம ில் அவர் ைது ஒரு வைர்ச்சி.
— விஷ ங் றைப் புாிந்துப ாள்வதில் அவர் ைின் ஒரு வைர்ச்சி.
— மனிதர் ள் மற்றும் விஷ ங் ைின் மீதான அவர் ைது அணுகுமுறை ில் ஒரு மாற்ைம்.
— இது றத ின் ஆற்ைலின் தரத்தின் வைர்ச்சி.
— குறைந்தெட்ச எதிர்ப்ெின் வழிற யமற்ப ாள்ளும் சக்தி, ேீவி ம் பொறுப்யெற்கும் சக்தி ா
மாறு ிைது.
திருமதி ார்டினாின் கூர்உணர்வின் ெண்ொடு இறுதி ில் எலிசபெத்- ைார்சி திருமணத்றதச்
சாத்தி மாக் ி து என்ெது எனக்குப் ெிடித்தமான பவகுநாறை எண்ணமாகும். ஒரு றெ னுக்கும்
பெண்ணிற்கும் இறைய என்ன நறைபெறு ிைது என்ெறத அறனவரும் அைிந்துப ாள்ை விரும்பும்
நி ழ்வு ள் திராலப் நாவல் ைில் நிறைந்துள்ைன. பெம்ெர்லி ின் வீட்டுக் ாப்ொைர், திருமதி
பென்னட்றைவிை யமலும் நா ாி முறை வரா இருந்தார். இத்தற
தா ாாிைமிருந்து இது
யொன்ை ஒரு வீட்டுக் ாப்ொைர் இருக்கும் இல்லத்திற்குச் பசல்வது சாதாரணமான சமூ சாதறன
அல்ல. ிட்டி மற்றும் லிடி ாறவ, ோர்ேி ானாவுைன் ஒப்ெிைலாம், எலிசபெத் அவளுறை தனித்த
அம்சமான உ ர்ந்த ஆளுறம ின் ாரணமா பெம்ெர்லிற ப் பெறுவதற்குத் தகுதி உறை வைா
இருக் லாம்.
ஒருவறரச் சுற்ைி உள்ைவர் ளுறை ஆளுறம ில் இல்லாவிட்ைாலும், ஒருவரது ஆளுறம ில்
அந்தஸ்து மற்ை இறழ றைக் ப ாண்டுள்ைது. பெம்ெர்லி யொன்ைபதாரு இைத்றதப் பெறும்
பெண்றம ின் ந த்தின் உ ர்ந்த அம்சங் ள் ாறவ? யலடி ாதாினுக்கும், அவைது சய ாதாி ான
ைார்சி ின் தா ாருக்கும் அத்தற
ந ங் ள் இல்லாமல் இருக் லாம். ஆனால் பசல்வ வைத்தின்
ாரணமா அவர் ள் ஒரு ஆளுறமற ப் பெற்ைிருந்தனர். இனிறம ஒரு அம்சம் ஆகும். நாசூக்கு
மற்பைான்று. எாிச்சல் எழாமல் இருக்கும் திைன் யமலும் ஒன்ைாகும்.
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நமது தாநா ி ஒரு நைன அரங் ில் ைார்சிற எாிச்சலூட்ை விரும்ெினாள். ‘ெரவா ில்றல’ என்று
ய ட்ைபொழுது எாிச்சலறை ாமல் இருக்கும் ஆற்ைல் அவைிைம் இருந்தது. அத்திைன் அவறைத்
தாங் ிச் பசன்ைது. இது ஒரு பொி ச ிப்புத் தன்றம. அவளுறை ஆழ்மன தன்முறனப்பு
'ெரவா ில்றல’ என்ெறதப் பொருத்தமான ெதிலா அறை ாைம் ண்ைது, அவறை
பமௌனமாக் ி து. ஆற்ைல் மட்டுமல்லாமல், சக்தி, அதி ாரம், அணுகுமுறை ள், சாதிக்கும்
திைறம ள் ஆ ி றவயும் இதுயொன்ை மாற்ைத்திற்கு உட்ெடு ின்ைன. ரூென் பநல்சன் ஒரு
யமயலாட்ைமான, சிைி ஆளுறமற க் ப ாண்ைவர், எந்த ஒரு குைிப்ெிட்ை உத்யவ க் ைத்றதயும்
சாராதவர். அவர் சாி ான ஊக்கத்திற்குக் குரல் ப ாடுக் ிைார். அவர் ஒரு மறுபமாழி ால்
அழிக் ப்ெடுவார். சர்ச்சில் தனது யவறலற இழந்தார், ாந்திேி தன் உ ிறர இழந்தார், ிாீஸ்
மறைந்து யொனது. சத்தி ேீவி த்றத அறைவதற் ா இந்தி ா தனது உற்சா ம், சுதந்திரம்
மற்றும் சுபீட்சத்றத தானா யவ முன் வந்து தி ா ம் பசய்தது.
சிைி து தனது ஆர்வத்தில் பவற்ைி அறையும் பொழுது முழுறம ா அழிக் ப்ெடு ிைது.
திருமதி பென்னட் ைார்சிற யும், ெிபரஞ்சுப் புரட்சிற யும் ப ாண்டு வந்தாள், அவள்
அ ற்ைப்ெட்ைாள். எலிசபெத் மி உ ர்ந்த மனிதனின் ெதிறலத் தூண்டினாள், நிந்திக் ப்ெட்ைாள்.
சு அழிவு முழுறமக் ா சிைி து சாதிக்கும் பச ல்முறை ாகும்.
அ ந்றத, பொய்றம ான வீண்பெருறம, ற விறனப் பொருட் ள், ாெிப் பொடி, அதி ார
உாிறம, ொ ிஸ்தான் ஆ ி றவ ளுக்கு நனவுபூர்வமா அடிறமத்தனத்றத நாடுவது சத்தி ேீவி
ஆர்வம் ஆகும். ோதிற ஒழிக் ொ ிஸ்தான் விரும்பு ிைது. அணு ஆயுதங் ள் விஞ்ஞானத்தின்
அைிறவக் ய ாரு ின்ைன. Zagreb-ற்கு 70000 ெவுன் வழங் ி து ேனாதிெதி மறைந்து யொவறதக்
குைிக் ிைது.
நம்ெிக்ற ள் ெலதரப்ெட்ைறவ.
— ிணறு ளுக் ா
ிராமம் ஆர்வப்ெடுவது.
— Beauty Land-ற் ா ப் ‘ெிரார்த்தறன’.
— Beauty Land-ற் ான முதல் தவறண.
— டிசம்ெர் ஐந்தாம் யததி ன்று வங் ாை அன்ெரால் பமௌன்ட்ொட்ைனின் ொிந்துறர.
— அச்சுதன் நா ாின் ஒப்புதல்.
— நைனமாைச் பசல், முட்ைாைா இருக் ாயத.
— ‘பெம்ெர்லி விே ம்’
அணு ஆயுதங் ள் இ ற்ற ின் உள்ைார்ந்த வன்முறைற ப் ெிரதிெலிக் ின்ைன. இது,
உணர்வுாீதி ான உறைறமப்ெடுத்திக்ப ாள்ளும் தன்றம, மனாீதி ான எாிச்சல், ‘ெ னற்ை மி ச்
சிைி தன்’ மீதான அைவற்ை பொறுறம, ற்ெறன ின் உந்துதல், வரும் பமன்றம ஆ ி றவ
ஆகும்.
யநர் எதிரானதில் திருமதி ார்டினாின் ட்டுப்ொடு.
நமது பொறுறம ின்றம, மாறுவதற் ான பவைி அழுத்தத்தால் மாற்ைி அறமக் ப்ெை யவண்டும்.
இது மனம், உணர்வு, ேைத்திலிருந்து எழலாம், சு இருப்ெின் பமௌனம் அல்லது சு இருப்புததாஸ்து அல்லது அன்றன ிைம் சரணறைந்த ெிைகு ஆளுறமற தனித்துவமற்ைதுைன்
இறணக்கும் அற்புதமா வும் இருக் லாம்.
இ ற்ற ின் ததாஸ்து அற்புதத்தின் பச ல்ொைா யமம்ெடும்.
முழு விஷ மும் ீழ்க் ண்ை விதிக்கு உட்ெடும்.
− எவாிைமிருந்தும் எறதயும் ய ட் ாயத.
ெலவீனமான உ ர்வின் இறுதி ான அனந்தம்,
பவைி ிலிருந்து வரும் பொதுவான தூண்டுதல் றை மறுக்கும் திைன் ஆகும்.
ஒரு சட்ைத்தின் பவற்ைிற ச் சுட்டிக் ாட்ை மறுத்ததில் ாணப்ெட்ட மனதின் நம்ெிக்ற ற விட்டுக்
ப ாடுப்ெதன் இன்ெம், வாழ்க்ற ிலிருந்து ய ா த்திற்கு ந ரும் அ பவற்ைி ின் இர சி மாகும்.
அ ம ிழாத புை பவற்ைிற ஆனந்த இர ஸ் மாக்குவது ய ா ப் பொறுறம.
ய ா ம் பொறுறம ானால் பொறுறம ய ா மாகும்.−அறமதி ின் சாந்தம்.
வன்முறை, சண்றை, யமாதல், யவறுொடு, சுமு மின்றம ஆ ி றவ மனித வாழ்வின் ெடி ள் ஆகும்.
திரு பென்னட் தான் தூர வில ிக் ப ாண்ைதன் மூலம் மறனவியுைன் சண்றையொை மறுக் ிைார்.
வன்முறை சாி ா ப் பெற்றுக்ப ாள்ைப்ெடும்பொழுது உ ர்ந்த இனிறம ின் சக்தி ா மாறு ிைதுஆண் பெண்ணிைம் சரணறையும்பொழுது, அவளுறை வன்முறை இனிறம ா மாறு ிைது.
இதுயவ ைார்சி ின் இர சி ம் ஆகும்.
திரு பென்னட் அதி ாரத்தின் மூலம் மி வும் ீழ் நிறல ில் இதறன அறைந்தார்.

169

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

பமௌனத்தின் மூலம் ெிங் ிலி, ைார்சிற உண்றமற ஒப்புக்ப ாள்ை றவத்தான், மாற்ைம் ஏற்ெை
றவத்தான்.
இது யேனிைம் அ த்தின் தன்முறனப்பு இல்லாததினால் நைந்யதைி து.
அவள் தன்முறனப்பு எடுக் ாததினால் ாரலின் அவளுைன் சமரசம் ஏற்ெடுத்திக்ப ாள்ை
தன்முறனப்பு எடுக்கும்ெடி ஆயிற்று.
ைார்சி ின் வலிறம ான அ தன்முறனப்பு எலிசபெத்றதத் தீவிரமா அ த்தில் மாை றவத்தது,
விக் ாறம அவளுறை உணர்வுாீதி ான ெற்ைிலிருந்து அ ற்ைி து.
அன்றன ின் இர சி ம் உைல், உணர்வு மற்றும் மனம் ஆகும்.
மனதின் இர சி ம் அைி ாறமயுைன் கூடி பொது ேன ருத்திறன நம்ொமல் இருப்ெயத ாகும்.
உணர்வின் இர சி ம் அனுமதிக் ப்ெைாத குறைந்த ெலறனப் பெற்றுக்ப ாள்ைாமல்
இருப்ெயத ாகும்.
இந்த சூத்திரங் றை உைலுக்கு விாிவறை ச் பசய்வதன் மூலம், உைலின் உணர்வு யநர்மறை ான
ஸ்ொிசத்திற்கு யநர்மறை ா ெதிலைிக் யவண்டும் - நன்ைியுணர்றவயும், சந்யதாஷத்றதயும்
உணர யவண்டும்.
இது சாி எனில், மனித வாழ்விற்கு இது சாி ா இருக் லாம், ேைத்திற்கு அல்ல.
ேைநிறல உறைறம ள் தீவிரமா மீைப்ெடும்பொழுது நன்ைி உணர்யவாடும், சந்யதாஷமா வும்
இருக்கும் திைன், தன்றன புலி உண்ண யவண்டும் என்ை ஆறசற ப்யொல, மனித சூத்திரமா
இருக் லாம். ஆனால் அன்றன அவ்வாறு கூைவில்றல. ஆ யவ இதறனத் தாண்டி ஏயதா ஒன்று
இருக் யவண்டும். மனம் மற்றும் உணர்விலும்கூை யமற்கூைி விைக் ங் ள் முடிவானதா
இல்லாமல் இருக் லாம்.
பெம்ெர்லி ில் ைார்சி அவர் ள் அறனவறரயும் சிற்றுண்டி உண்ெதற் ா உள்யை வரும்ெடி
அறழத்தான். எலிசபெத் முதலில் தான் றைப்ொ இல்றல என்று கூைினாள், மற்ைவர் ள் அந்த
அறழப்றெ மறுத்தனர். அவனது அறழப்பு சமூ உைவிற்கு பவைிய இருந்தது என்ெதும்,
தனிப்ெட்ை உைவி ல்ாீதி ானது என்ெதும் இங்கு பதைிவா த் பதாி ிைது. இருவரும் சமூ ாீதி ான
மறுப்றெ அைித்தனர். அவர் ள் உள்யை பசன்ைிருந்தால், ாரலினுைன் ஏற்ெட்ை சந்திப்பு
தவிர்க் ப்ெட்டிருக்கும், யமலும் அது ஓடிப்யொனதற்கு சாத மான விறைறவ ஏற்ெடுத்தி ிருக்கும்
என்ெது பதைிவா உள்ைது.
உைவி ல்ாீதி ான அறழப்பு அருைாகும்.
சமூ ெதில் ெ னற்ைது, அருறை மறுப்ெதாகும்.
வாழ்வின் இந்த மதிப்பீட்டில், ஒரு நீண்ை ாலத்தி நி ழ்வின் ஆரம்ெத்தில் ால அைறவக்
குறைக் வும் ெின்னர் வரும் ஷ்ைங் றைத் தவிர்க் வும் மனிதர் ளுக்கு வாழ்க்ற
வாய்ப்ெிறனயும், குைிப்பு றையும் வழங்கு ிைது என்ெது நமக்குத் பதாியும்.
ஒரு முழுறம ான புாிதல், முதல் ாட்சி ியலய அங்கு உள்ைறத நமக்குக் கூை முடியும். ெகுதி ான
விைக் யம இங்கு வழங் ப்ெடு ிைது.
ெிங் ிலி ின் வருற ின் வாய்ப்பு அருைா யவா அல்லது குறைந்தெட்சம் அதிர்ஷ்ைமா யவா
பெைப்ெட்டு, உ ர்குடி ினாின் ெண்பு அனுமதிக்கும் அைவிற்கு ெண்ொன, அைக் மான வரயவற்பு
அைிக் ப்ெட்டிருந்தால், தாயார் தனது அதிர்ஷ்ைத்திற்கு நன்ைி கூைி ிருப்ொள், அவருறை
யமன்றமய அதறனச் சாத்தி மாக் ி து என்று பொறுறம ா த் பதைிவா ப் புாிந்து
ப ாண்டிருப்ொள். ெிங் ிலிற ச் பசன்று ொர்க்கும்ெடி அவள் அவனர வற்புறுத்தி ிருக் மாட்ைாள்,
அவரும் ஒருவரது ட்டுக்குள் வந்திருக் மாட்ைார். வீட்டியலா அல்லது நைன அரங் ியலா
ெிங் ிலி ின் விருப்ெம், அவர் ைது நன்ைி உணர்வுைன் கூடி அைக் த்தின் சூழலில், நி ழ்வு ைின்
யொக்ற வடிவறமத்திருக்கும். ெிாிவிறன ின் யவதறன, யேனின் தன்முறனப்பு எடுக் ாத அ
ஒழுக் த்திற்கும், ெிங் ிலி ின் அடிெணியும் தீவிரத்திற்கும் வழி வகுத்தது. இனவ இரண்டுயம
யேனுறை (அல்லது குடும்ெத்தினுறை ) நன்ைி உணர்வின் இனிறம ிலும், ைார்சி ின்
அந்தஸ்றதப் ெற்ைிய ெிங் ிலி ின் அன்ொன ொராட்டிலும் யநர்மறை ா விாிவறைந்திருக்கும்.
முதல் வரயவற் த்தக் நி ழ்விற்குப் ெிைகு நிச்ச மா ெல்யவறு குடும்ெப் ொிமாற்ைங் ைில்,
தன்னுறை பசல்வம் மற்றும் அந்தஸ்தின் மதிப்பு ளுக்கு அவறை சுலெத்தில் வசப்ெடுத்த முடி ாது
என்ெறத ைார்சி ண்டுெிடித்திருப்ொன். அ திருவுருமாற்ைத்தின் டினமான ொறத, அைிவின்
திருவுருமாற்ைத்தினால் (அல்லது அைிவில்) மாற்ைப்ெட்டிருக்கும், இது அவறன அவளுறை
ல லப்ொன மற்றும் ஒைி ின் நிறலக்கு விருப்ெத்துைன் உ ர உதவு ிைது. ைந்த நூற்ைாண்டின்
ஆரம்ெ ாலங் ைில் இந்தி ா ஆயுதம் ஏந்தி தற்கும் மற்றும் உல ப் யொர் றைத் தவிர்த்ததற்கும்
ஒப்புறம ா இது இருந்திருக்கும். அந்த உ ர்ந்த அ யதசீ ஒழுக் ம், சத்தி ேீவி த்றதப்
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புவிக்குக் ப ாண்டு வருவதற்கும், உல த்திற்கு ஆன்மீ ாீதி ா தறலறம வ ிப்ெதற்கும்
இந்தி ாவிற்கு உதவி ிருக்கும்.
இரண்டு சந்தர்ப்ெங் ைிலும் ர்மத்றத பவல்ல அது ஒரு எடுத்துக் ாட்ைா இருக்கும்.
ஒரு தனி நெயரா அல்லது ஒரு குடும்ெயமாகூை, அவனது சமூ த்திற்கு உட்ெட்டும், பொி
சமூ த்திற்கு உட்ெட்டும் வாழ் ின்ைனர். உ ர்ந்த ஆன்மாக் ள் யமலும் அதி மானதற்கும்,
உ ர்ந்ததற்கும் ஆர்வப்ெட்டு, பவற்ைி பெறும்பொழுது அவற்னற அறை ின்ைன. விக் ாம் மற்றும்
லிடி ாறவப் யொன்ை குறைவான வைங் றைப் பெற்ைவர் ள் ஏதாவது சில நன்றம ள்
ிறைக்குமா எனக் ாண்ெதற்கு சமூ த்றத யநாக் ிச் பசல் ின்ைனர். அவர் ள் பெரும்ொலும்
யதால்வி அறை ின்ைனர். விக் ாறமப் யொல் பவற்ைி பெறுெவர் ள், ஒரு விதமா சமூ த்தின்
விைிம்பு ைில் உ ிர்வாழ் ின்ைனர். ண்ணுக்குத் பதாி ாத மகுைம் சூட்டி ிருக்கும் ெண்புள்ை
விவசா க் குடும்ெமா இங்கு ஒரு குடும்ெம் வாழ் ிைது . எல்றல றைத் தாண்டி பொி
மாற்ைங் ள் பவைிப்ொட்டிற் ான ஒரு வடி ாறல நாடி அதறன யநாக் ி வரு ின்ைன. அது
எவ்வாறு பெற்றுக்ப ாள்ைப்ெட்ைது, ெதிலைிக் ப்ெட்ைது, நம்ெிக்ற அல்லது சாத்தி ங் ைின்
யமலும் பதாைந்த ட்ைங் ள் என்ன மற்றும் முடிவு எவ்வாறு வந்தது என்ெது 'Pride and Prejudice'-ன்
றத ஆகும்.
ெல்யவறு தாொத்திரங் ைின் ஆற்ைல் ைில் ாணப்ெடுவதுயொல் நமது தத்துவம் யவறு சில
சாத்தி மா க்கூடி வைர்ச்சிக் ான வழி றை வழங்கு ிைது. தன்றனய ெ ன்ெடுத்திக்ப ாள்ளும்
சக்தி ின் ஒரு தத்துவாீதி ான அர்த்தத்தில், ஒவ்பவாரு முடிவும் முன்கூட்டிய
தீர்மானிக் ப்ெடு ிைது. அறனத்தும் அனந்தம் என்ை மற்பைாரு அர்த்தத்தில், அவ்வாறு
ஸ்ொிசிக் ப்ெட்ைால் அனந்தமா ெதிலைிக் த் த ாரா
றத ின் யொக்கு ெல்யவறு மற்ை
சாத்தி ங் ளுக்கு வழி வகுக் ிைது. இவற்ைில் நமது இக்ய ாட்ொட்டின் வீச்றசக் ாட்டுவதற்கு சில
யநர்மறை ான சாத்தி க் கூறு றை மட்டும் இங்கு நாம் ருதலாம்.
ெல முறை நான் குைிப்ெிட்டுள்ை ஒரு சாத்தி ம், பெம்ெர்லி மீது ப ாண்டிருந்த ாதறல ைார்சி ின்
மீதுள்ை ாதலா எலிசபெத் உ ர்த்துவயத ாகும். றத ில், அவறை ஒரு மறனவி ா யவா
அல்லது தான் யொற்றும் ஒரு அருறமப் பெண்ணா யவா அவறை யநசிக் அவளுறை
அனுமதிற அவன் பெறு ிைான். அவனுக்குச் பசாந்தமான அற்புதமா அலங் ாிக் ப்ெட்ை
அறை ைில் அவளுறை ஆர்வம் முடிவுற்ைது. பெம்ெர்லி ின் எேமானர் என்ை முறை ில் அவள்
அவறன யநசித்தாள். யமலும் ஒரு ெடி முன்யனற்ைத்றத, அவைது நன்ைி உணர்வின் மலர்ச்சிற
ாதலின் யொற்ைத்தக் உணர்வு றை வாழ்க்ற அைித்துள்ைது என்ெது அவளுக்கு ஒருயொதும்
புாி வில்றல. அவளுறை ஆழ்மனம் இன்னமும் விக் ாம் மீது ஈடுொடு ப ாண்டிருந்தது.
அவளுறை மனம் பதைிவு பெற்ைது, ெின்னர் ஏமாற்ைமறைந்தது. லிடி ாறவத் திருமணம் பசய்து
ப ாண்ைதன் மூலம் விக் ாறம சமூ ாீதி ா முற்ைிலுமா இழக்கும்வறர, அவளுறை
திட்ைங் ைில் ைார்சி நுறழ அவைால் தன்னுறை ஆழ்ந்த அனுமதிற வழங் முடி வில்றல.
விக் ாமுறை துயரா த்திற் ா அவறனக் ற விடுவதும், அவளுறை
ாதல் பொி அைவில்
பசன்ைறைந்த ஒரு உ ர்ந்த ஆன்மாவா ைார்சிற ஏற்றுக் ப ாள்வதும் யமலும் ஒரு மனிதாீதி ான
சாத்தி மா இருந்தது. இது நறைபெைவில்றல. இது நைந்திருந்தால் அனந்தத்தின் தாக் த்தால்
ைார்சி ம ங் ி விழுந்திருப்ொன், ஒரு பெண்ணின் தகுதிக்கு ஏற்ெ அனந்தமான ாதலின் தாக் ம்
எழுந்திருக்கும். றத அனுமதிக்கும் ாதலின் உச்சம் இது, ஆனால் ஆசிாி ர் அதற்கு முன்ொ யவ
நிறுத்தி விட்ைார். நிறனத்துப் ொர்ப்ெதற்குக்கூை இது ஒரு எழுச்சியூட்டும் ொர்றவ ாகும்.
The End in the beginning.
One well known principle of life is a complete ACT is completely revealed in the beginning. Its negative
expression is (முதற்ய ாணல் முற்றும் ய ாணல்). As life has been negative and low, the proverb is
negative. Initial crookedness continues to the end as crooked behaviour. A sweet beginning is a soft ending,
may partially reflect this truth. This covers only one aspect. The whole should be so described. முதலின்
முழுறம முழுவதும் முழுறம. This may serve for the present.
In the end Mrs. Bennet totally subsided into quiescence after a token outburst of silly excitement. She dared
not speak to Darcy. She thought of pin money, jewels, etc. But the weight of his wealth fully compelled
her to go into oral silence. For this story to be completed positively even in the beginning – to accomplish
mentally the life achievement – each of these characters can do something. Mrs. Bennet who goes into
QUIET by wealth, should have chosen to be quiet acknowledging the great luck having come to her as
Grace. And she must see it as a result of not her beauty in Jane, but as the aristocratic value of freedom
her own husband had extended for twenty five years. As life rises by energy, force, power, organisation,
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attitude, skills, knowledge, consciousness and the purity of substance simultaneously, it can be traced on
any of these lines or on all these lines.
Doing so along all these lines simultaneously is to create a creative criticism through a
new higher language that combines the precision of prose with the ripeness of poetry.
On the part of Darcy the monumental change her abuse and his own introspection brought about can be
achieved by enlightened thought. It was boorish to call anyone ‘tolerable’. Having seen her and been struck
by her fine eyes, he must have given thought to its source. Instead of landing on her mother’s vulgarity
he would have seen the very great creative power of freedom that speaks in her eyes in spite of the mother’s
legacy. It was the father’s age old inheritance. Aristocracy is landed gentry. In acquiring vast land holdings,
keeping them intact, one develops the leadership of a general in peace times, feeds the population by a
generous emotion, grows to dimensions of courage that acquires unquestioned leadership. Its security
extended to others is freedom of action. Freedom in action is knowledge inherited over the generations.
That surely would have made him value Jane’s inner poise. What he diagnosed as indifference out of
prejudice would have been seen as a great invaluable value that was missing in the previous generation of
Pemberley. Pemberley did gather aristocratic excellence as refined taste in material furniture. Only in
smaller establishments the higher psychological excellence gathers. It could have led him to cultivate the
father’s friendship for its own sake. In that case, he could have seen the brilliance of her bubbling
cheerfulness overwhelming the silly vulgar sisters and mother. Maybe in that case, they would have
exhibited less of that intensity. Caroline’s fawning would have exposed itself much more than now. The
father valued for his own several endowments would have raised the value of Longbourn on the right side.
Now it was all mother and daughters and Collins was prowling about. Dinner parties have been eating
sessions or drinking occasions. The different attitude of the Men would have created a learned occasion
where the higher side of both sides would have had an occasion to emerge.
Elizabeth was ashamed of his reminding of her eloquence at Hunsford. She said her abusive genius came
out. It was her vigorous defence of Jane and Wickham. In the altered situation written above, one like
Wickham could not have emerged in his captivating softness, but she would have sensed a little of his
pretence from the fact that at the first meeting Wickham came out with a scandal. As soon as he was absent
at the ball, after that full boasting, he would stand exposed. What transformation came on her by Darcy’s
letter could have begun earlier. If she did not have Charlotte’s mercenary wisdom, she certainly could have
recognised Darcy’s interest in her. Knowledge emerging out of ignorance can abridge Time. Consciousness
evolving out of unconsciousness can elevate the characters socially as well as psychologically. Even if
we cannot exercise our imagination fully along these lines, our present appreciation can be more rewarding.
Each point is an event. Each event will be a little revelation of knowledge. Our appreciation of the novel
will approach the appreciation of its author. Criticism will become creative evaluation of each character
against the new framework of a fresh view. Not only characters but even the very events will be seen
differently. Mr. Bennet would have felt the wisdom of not seeking Bingley which he acquired on the second
visit. Life knowledge will find a greater prominence.
ஆரம்ெத்தியலய முடிவு.
வாழ்க்ற ின் நன்கு அைி ப்ெட்ை ஒரு ய ாட்ொடு, ஒரு முழுறம ான பச ல் ஆரம்ெத்தியலய
முழுறம ா பவைிப்ெடுத்தப்ெடு ிைது. முதற்ய ாணல் முற்றும் ய ாணல் என்ெது இதன்
எதிர்மறை ான பவைிப்ொைாகும். வாழ்வு எதிர்மறை ா வும், தாழ்ந்த நிறல ிலும் இருப்ெதால்,
ெழபமாழியும் எதிர்மறை ா யவ உள்ைது. ஆரம்ெ வக் ிரம் இறுதிவறர வக் ிரமான
நைத்றத ா யவ பதாைர் ிைது.
ஒரு இனிறம ான பதாைக் ம் ஒரு பமன்றம ான முடிவு என்ெது இந்த உண்றமற ஓரைவிற்குப்
ெிரதிெலிக் லாம். இது ஒரு அம்சத்றத மட்டுயம குைிப்ெிடு ிைது.
முழுறம இவ்வாறு விவாிக் ப்ெை யவண்டும்-முதலின் முழுறம முழுவதும் முழுறம- இது
தற்பொழுதிற்கு உதவும்.
ஒரு அற்ெத்தனமான உற்சா த்தின் எழுச்சிக்குப் ெிைகு முடிவில் திருமதி பென்னட் முற்ைிலுமா
அறமதியுற்ைாள். அவைிைம் ைார்சி ிைம் யெசுவதற் ான துணிவு இல்றல. ெணம், நற ள்
ஆ ி வற்றைப் ெற்ைிய அவள் எண்ணினாள். ஆனால் அவனுறை பசல்வத்தின் ெலம் அவறைப்
யெசாமல் இருக்க வற்புறுத்தி து. ஆரம்ெத்தியலய இந்தக் றதற யநர்மறை ா முடிப்ெதற்கு வாழ்க்ற ின் சாதறனற மனாீதி ா அறைவதற்கு - இந்த ஒவ்பவாரு தாொத்திரமும் எதாவது
பசய் லாம்.
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பசல்வத்றதப் ொர்த்து அறமதி ான திருமதி பென்னட், தனக்கு அருைா வந்துள்ை
அதிர்ஷ்ைத்றதப் ொர்த்து அறமதி ா இருந்திருக் யவண்டும். யேனிைம் உள்ை தனது அழ ினால்
அல்லாமல், இருெத்தி ஐந்து வருைங் ைா தன்னுறை
ணவர் உ ர்குடி ினாின் ெண்ொ
வழங் ி ிருந்த சுதந்திரத்தினால் ஏற்ெட்ை விறைவா அறத அவள் ொர்க் யவண்டும். ஆற்ைல்,
சக்தி, அதி ாரம், முறைப்ெடுத்தல், அணுகுமுறை, திைன் ள், அைிவு, ேீவி ம் மற்றும் சாரத்தின்
தூய்றம ஆ ி வற்ைால் வாழ்வு ஒயர சம த்தில் உ ர்வதுயொல, இறத இந்த வழி ைில் ஏயதனும்
ஒன்ைியலா அல்லது இந்த அறனத்து வழி ைிலுயமா ாணலாம். இந்த அறனத்து வழி ைிலும் ஒயர
சம த்தில் அவ்வாறு பசய்வது, விறத ின் முதிர்ச்சியுைன் உறரநறை ின் துல்லி த்றத
இறணக்கும் புதி உ ர்ந்த பமாழி ின் மூலம், ஆக் பூர்வமான விமாிசனத்றத
உருவாக்குவதற் ா வாகும். ைார்சி ின் ெங் ில் அவைது நிந்தறனயும் அவனது சு
ொியசாதறனயும் ப ாண்டுவந்த மி ப் பொி மாற்ைத்றத, அைிவுபூர்வமான எண்ணத்தால் அறை
முடியும்.
‘ெரவா ில்றல’ என்று ஒருவறர அறழப்ெது ெண்ெற்ை நைத்றத ாகும். அவறைப் ொர்த்ததும்,
அவளுறை அழ ான ண் ைால் வரப்ெட்ைதும், அதன் மூலத்றத அவன் நிறனத்துப்
ொர்த்திருக் யவண்டும். அவைது தா ாாின் அநா ாி மான நைத்றதற ப் புைக் ணித்து, தா ாாின்
குணத்றதயும் மீைி அவளுறை
ண் ள் பவைிப்ெடுத்தும் சுதந்திரத்தின் ஆக் பூர்வமான சக்திற
அவன் ொர்த்திருப்ொன். இது நீண்ை ாலமா ெழக் த்தில் உள்ை தந்றத ின் மரபுவழி வந்த
ெண்ொகும். உ ர்குடி ினர் நிலச்சுவாந்தர் ைா இருந்தனர். ெரந்த நிலங் றைக்
ற
ப்ெடுத்துவதிலும், அவற்றைப் ொது ாப்ெதிலும் ஒருவர் சமாதான ாலங் ைில் இராணுவ
தைெதி ின் தறலறமக் குணத்றதப் பெறு ிைார், பெருந்தன்றம ான உணர்ச்சியுைன் மக் ளுக்கு
ஆதரவைிக் ிைார், ய ள்வி யள யகட்கப்ெடாத தறலறமப் பொறுப்ெின் றதாி த்தின்
ொிமாணங் றைப் பெறு ிைார். மற்ைவர் ளுக்கு நீட்டிக் ப்ெடும் இதன் ொது ாப்பு, பச லின்
சுதந்திரமாகும்.
பச லில் சுதந்திரம் ெல தறலமுறை ைா ப் பெைப்ெட்டுள்ை அைிவாகும். அது அவறன நிச்ச மா
யேனுறை அ நிறலற மதிக் றவத்திருக்கும். தவைான அெிப்ெிரா த்தால் அலட்சி ம் என
அவன் நிறனத்தது, பெம்ெர்லி ின் முந்றத தறலமுறை ில் இல்லாத பொி விறலமதிப்ெற்ை ஒரு
ெண்ொ ொர்க் ப்ெட்டிருக்கும். மரச் சாமான் ைில் யநர்த்தி ான இரசறன ா பெம்ெர்லி உ ர்குடி
சிைப்றெப் பெற்ைிருந்தது. சிைி நிறுவனங் ைில் மட்டுயம உ ர்ந்த உைவி ல் சிைப்பு யசரு ிைது.
அது தந்றத ின் நட்றெ, நட்ெின் நலனுக் ா வைர்த்துக்ப ாள்ை அவறன வழி நைத்தி ிருக் லாம்.
அவ்வாறு இருந்தால், அற்ெத்தனமான நா ாி மற்ை சய ாதாி ள் மற்றும் தா ாறரத் தாண்டி
அவளுறை துள்ளும் ல லப்ொன சுொவத்தின் யமன்றமற அவன் ொர்த்திருக் லாம். அந்த
விஷ த்தில் அவர் ள் பவைிப்ெடுத்தி அந்தத் தீவிரம் குறைவா இருந்திருக் லாம். ாரலினுறை
முட்ைாள்தனம் அதறன இப்யொறதக் ாட்டிலும் யமலும் அதி மா பவைிப்ெடுத்தி ிருக்கும்.
அவரது ெல்யவறு திைன் ளுக் ா மதிக் ப்ெட்ை அவைது தந்றத லாங்ெர்னின் மதிப்ெிறனச்
சாி ான ெக் த்தில் உ ர்த்தி ிருப்ொர். இப்பொழுது தா ார், ம ள் ள் மற்றும் ாலின்ஸ் ாவரும்
யவட்றை ாடுவதுயொல அறலந்து ப ாண்டிருந்தனர். விருந்து ள் உணவு உண்ணயவா அல்லது
குடிப்ெதற் ா யவா நறைபெற்றுக் ப ாண்டிருந்தன. ஆண் ைின் மாறுெட்ை அணுகுமுறை
ற்ைைிந்த ஒரு சந்தர்ப்ெத்றத உருவாக் ி ிருக்கும், அங்கு இரண்டு ெக் ங் ைின் உ ர்ந்த ெக் ம்
பவைிப்ெை ஒரு சந்தர்ப்ெம் இருந்திருக்கும்.
ஹன்ஸ்யொர்டில் தான் யெசி றத அவன் நிறனவூட்டி றதக் ய ட்டு எலிசபெத் பவட் ம்
அறைந்தாள். தன்னுறை நிந்தறன ின் யமதறம பவைிப்ெட்ைதா க் கூைினாள். இது யேன்
மற்றும் விக் ாறமப் ொது ாப்ெதற் ா அவைது தீவிரமான மு ற்சி ாகும். யமயல கூைப்ெட்டுள்ை
மாைி சூழலில் விக் ாறமப் யொபலாருவன் தன்னுறை
வரும் பமன்றம ில் பவைி வந்திருக்
முடி ாது, ஆனால் முதல் சந்திப்ெில் விக் ாம் ஒரு அவதூறுைன் பவைிவந்தபொழுது, அவள்
அவனுறை யொலித்தனத்றத சற்று உணர்ந்திருப்ொள்.
அந்த முழு தற்பெருறமக்குப் ெிைகு விக்காம் நைன அரங் த்திற்கு வராதது அவறன
பவைிப்ெடுத்தி ிருக்கும். ைார்சி ின் டிதம் அவைிைம் ஏற்ெடுத்தி மாற்ைம் இன்னமும்
முன்ொ யவ பதாைங் ப்ெட்டிருக்கும். சார்பலட்டின் ஆதா மனப்ொன்றமயுைன் கூடி அைிவு
அவைிைம் இல்றலப னில், தன் மீதிருந்த ைார்சி ின் விருப்ெத்றத அவள் நிச்ச மா
உணர்ந்திருப்ொள். அைி ாறம ிலிருந்து எழும் அைிவால் யநரத்றதச் சுருக் முடியும்.
தன்னுணர்வற்ை நிறல ிலிருந்து ேீவி ம் பவைிப்ெடுவது, ொத்திரங் றை சமூ ாீதி ா வும்
உைவி ல்ாீதி ா வும் உ ர்த்தும். இந்த வழி ைில் நாம் நமது ற்ெறனற முழுறம ா ப்
ெ ன்ெடுத்தாவிட்ைாலும், நமது தற்பொழுறத புாிதல் அதி ெலனைிப்ெதா இருக்கும். ஒவ்பவாரு
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விஷ மும் ஒரு நி ழ்வாகும். ஒவ்பவாரு நி ழ்வும் அைிவின் சிைி பவைிப்ொைா இருக்கும்.
நாவறலப் ெற்ைி நமது புாிதல் அதன் ஆசிாி றரப்ெற்ைி புாிதலா மாறும். விமாிசனம் ஒரு புதி
ொர்றவ ின் புதி
ட்ைறமப்ெில் ஒவ்பவாரு தாொத்திரத்றதப்ெற்ைி ஆக் பூர்வமான
மதிப்பீைா மாறும். தாொத்திரங் ள் மட்டுமல்லாமல், நி ழ்வு ளும்கூை வித்தி ாசமா ப்
ொர்க் ப்ெடும். ெிங் ிலிற நாைக் கூைாது எனும் அைிறவ அவனது இரண்ைாவது
வருற ின்யொது பெற்ைிருந்த திரு பென்னட் முதலியலய உணர்ந்திருப்ொர். வாழ்வின் அைிவு
யமலும் முக் ி த்துவத்றதப் பெறும்.
Grace
It is known that Grace needs no cause for action. It is not equally known that Grace needs no particular
plane for it to act. But for Lydia’s ‘Darcy’ how it came about would have remained a mystery. We are
incapable of thinking that Grace could act without even a Darcy in the picture. It is true. Mother drops
one’s wallet on a bush. The wallet is taken, Grace is missed. Mother removes the kindle from your table and
places it where it is required the next day. He who rationalises it forgets and thus misses the higher plane
opening in his life. No devotee can concede today that fifty crores will be in your account even after seeing
$10,000 in the passbook when $1000 is deposited. That devotee entirely missed everything as he took it as a
wrong entry. Of course, no devotee today can conceive that without Darcy Lydia could have been saved by
Grace. As I wrote above, is it not grace that Darcy acted? The world is as irrational today in terms of
economics as Mrs. Bennet. Grace is best seen in the smallest acts. Rather, one who sees grace acting in
the most rational acts, is one who can attract the action of Grace. We are unable to speak of the
irrationality of the world as we are irrational. Irrationality is stable security in material life conditions.
By what rational process we can understand Mrs. Gardiner inviting Elizabeth to Pemberley. Rationality
cannot explain any Life Response. Our position is every act ultimately is a Life Response. A Man
decides NOT to tell a devotee friend about his cancer. In that decision he ‘concentrates’ on the devotee for
the purposes of avoiding him. We find him cured. One seeing a funeral procession is invaded by a wave of
vibration for years. He took to Mother, and in a few months the fear disappears. There is even Ananda. The
process of transformation here is unconscious or at least subconscious. A devotee child of less than twelve
was keen on winning the games she participated in. She knew the limited skill of hers in each game. To her
utter surprise she won all the games in a series of seven or eight matches. It struck her it was unfair to
inflict the power of prayer and calling on skill in games. She stopped calling and started losing her matches.
Her conscience was at ease. It never occurred to her she could pray for the victory of the other team or the
upgrading of their match. Conscience is the adversary. It need not be listened to. Once the ego in the
conscience is recognised the level of game will rise high in skill as well as in Spirit.
The two Nobel prizes for Sri Aurobindo
In my view Churchill and Russell won the Prize because of Him.
I know Churchill received His Force directly.
About Russell I can only offer an opinion.
He employed English for His writing and that became the service of English for His cause.
Today it is the ‘world language’.
He wrote the Victorian language of very very long sentences.
In the 20th century language must be simple.
English was bursting at the seams with His energy.
Russell wrote in simple and elegant English by His energy.
J. Krishnamurthy’s language is far more elegant in addition to being massively rich.
The prejudice against Indians will eliminate him from prizes.
As English was energised by His Spiritual power, Longbourn was dynamically energised to evolve into
aristocracy by France.
The problems of Bennet’s family were problems of receiving.
Mrs. Bennet thinks of Collins as a desirable match.
Elizabeth considers Wickham as a romantic prize.
In one, stupidity is not seen.
In the other, cupidity is masqueraded.
Lydia was on a war path.
No one looked at Mary.
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Anyone knew Kitty as empty headed.
Aristocracy that came to them came with no backbone and in the shape of insolvent pride.
To raise Longbourn to some semblance of aristocratic culture Bingley was to acquire that missing strength
in the subconscious, Darcy was to shed his entire vital exterior arrogance.
In addition the rogue was to be exposed and she disillusioned.
It is an instance of the giver raising the receiver so as to make it possible for him to receive.
To do so he had to descend himself from his vulgar ‘Ivory Tower’.
Still Elizabeth had no vital strength to aspire for Pemberley.
It was Lady Catherine who offered her own strength to raise her somewhat by resistance.
Nothing could ever touch Mrs. Bennet’s vulgarity.
No event occurs all by itself as a lone movement.
It is always as the result of a wider flow of broad energy.
Pride and Prejudice is the story of Darcy and Elizabeth.
It begins as the love of Bingley for Jane.
Collins and Wickham enter and spread all over the canvas.
No plot ever exists without a subplot or several subplots.
Subplots are parallel, some are different, a few are opposite.
Character of life needs or permits various plots, even those opposite in direction along with the main plot.
Some are in exact parallel.
Others like a ladder help the plot to progress but stay behind.
To know the multiplicity of movements as essential as well as indispensable is to understand
character of life.
The part of Mrs. Bennet is the generation of all the energy, but her contributions are varied, characteristic of
her character.
A train that passes through a station stopping there for two or three minutes needs a hundred other activities
minor and major. For a single seed to sprout a good number are produced, though all the rest perish. Events
shape in the conscious surface plane by the support of other actions in the subtle and subconscious planes
acting in all possible directions. We rarely give thought to the fact that an event represents a phenomenon,
belongs to a type exemplifying a principle, is carried by energy and force, taking more than one form on its
journey, expressing its own power and supported by the entire power of all the environment and we meet it
here while it is on a journey that has an origin and a destination. And it is part and parcel of the entire
environment of the whole story. It carries the personality of the author in the background of the
impersonality of the action. To us it is objective and subjective. We see it by the Mind, partly and fully
identify ourselves with its whole being. It is the microcosm of the story macrocosm. It has its varied
existence in the comprehending as well as apprehending Supermind lending itself to be viewed by the
Mind, experienced by the emotion and sensation.
It is true the end is seen in the beginning.
It is equally true the right knowledge in the beginning put into action can abridge the story of twelve months
into twelve days.
One who does it, if you are that one, will see ததாஸ்து (thathastu) in action.
There is one higher level of action in Self-Existence behind it.
ததாஸ்து is what that allows Nature to do.
When such an abridgement is done it can certainly be seen that what has accomplished is Sincerity.
Sincerity lives in us, in our various parts of the Being, outside in corresponding situations.
That which has accomplished is the maximum Sincerity available at the moment for final irresistible action.
Sincerity is the spiritual attitude of the Psychic.
There are determinisms at each level, outside and inside, social and personal.
That which is outside all determinisms, determines through all the existing determinisms acting at the
moment.
Trace it as such, the study will intensify to the very depths expanding infinitely in space, eternally in Time.
After all, infinity and eternity are petty concepts for That.
Here in this story what is That? .
The power of the French Revolution acts in Meryton through the structures of conventions.
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Conventions are concrete realities in times of action till they are dissolved.
We never dissolve any convention.
Our way of giving up a lower ambition is to raise it as higher aspiration!
The urge that was ambition remains as aspiration.
Now it can be sensed as irresistible.
Literary criticism is a scholarly effort meant for the organisation finding expression to audiences in
conferences and classrooms.
Irresistibility has no royal right in these domains.
When we wisely deny irresistibility fully for practical efficiency, it is irresistibility that acts from behind,
whether we recognise it or not.
Man can run away from God, but cannot escape him.
The REAL God for Man is the wife in her sari or churidar.
அருள்.
அருள் பச ல்ெடுவதற்கு எந்தக் ாரணமும் யதறவ ில்றல என்ெது அைிந்தயத. அருள்
பச ல்ெடுவதற்கு எந்த ஒரு குைிப்ெிட்ை நிறலயும் யதறவ ில்றல என்ெது அைி ாத ஒன்ைாகும்.
ஆனால் லிடி ா ‘ைார்சி’ எனக் கூறியிருக்காவிட்டால், அது எப்ெடி வந்தது என்ெது மர்மமா யவ
இருந்திருக்கும். அந்த இைத்தில் ஒரு ைார்சி இல்லாமயலய அருள் பச ல்ெை முடியும் என்ெறத
நம்மால் நிறனத்தும் ொர்க் முடிவதில்றல.
அன்றன ஒருவரது ெணப்றெற ஒரு புதாில் யொடு ிைார். ெணப்றெ எடுக் ப்ெடு ிைது, அருள்
கவனிக்கப்ெடுவதில்னல. அன்றன kindle-ஐ யமறே ிலிருந்து எடுத்து அடுத்த நாள் யதறவப்ெடும்
இைத்தில் றவக் ிைார். அறதப் ெகுத்தைிவுைன் ாண்ெவர் மைந்துவிடு ிைார், இதனால் அவரது
வாழ்வில் உருவாகும் உ ர் நிறலற இழக் ிைார். 1000 ைாலருைன் ஆரம்ெித்த வங் ிக் ணக் ில்
10,000 ைாலர் யசர்ந்திருப்ெறத தன்னுறை வங் ிப் புத்த த்தில் ொர்த்த ெிைகும், ஐம்ெது ய ாடி
ணக் ில் இருக்கும் என்ெறத எந்த அன்ெராலும் இன்று ஏற்றுக்ப ாள்ை முடி ாது. அது தவறாகக்
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளதாகக் ருதி, அன்ெர் முழுவறதயும் தவை விட்ைார். ைார்சி ின் உதவி
இல்லாமல் லிடி ாறவ அருள் ாப்ொற்ைி ிருக் லாம் என்று இன்று எந்த ஒரு அன்ெராலும்
நிறனத்துப் ொர்க் முடி ாது. ைார்சி பச ல்ெட்ையத அருைால்தான். திருமதி பென்னட்றைப் யொல்
பொருைாதாரத்றதப் பொறுத்தவறர இன்று உல ம் அைிவற்று உள்ைது. மி ச் சிைி பச ல் ைில்
அருள் சிைப்ொ க் ாணப்ெடு ிைது. மாைா , மி வும் அைிவுபூர்வமான பச ல் ைில் அருள்
பச ல்ெடுவறதப் ொர்ப்ெவர் அருைின் பச றல ஈர்க் க்கூடி வரா இருப்ொர். நாம் வியவ மற்று
இருப்ெதினால், உல த்தின் வியவ மின்றமற ப் ெற்ைி நம்மால் யெச முடிவதில்றல.
பொருள்ாீதி ான வாழ்வின் நிறல ைில் ெகுத்தைிவின்றம நிறல ான ொது ாப்ொகும். திருமதி
ார்டினர் எலிசபெத்றதப் பெம்ெர்லிக்கு அறழப்ெறத நாம் எந்த அைிவுபூர்வமான பச ல்முறை ால்
புாிந்துப ாள்ை முடியும். ெகுத்தைிவு எந்த வாழ்வின் மறுபமாழிற யும் விைக் முடி ாது. ஒவ்பவாரு
பச லும் இறுதி ில் வாழ்வின் மறுபமாழி என்ெயத நமது நிறலப்ொைாகும்.
ஒருவர் தனது புற்று யநாற ப் ெற்ைி அன்ெரான தனது நண்ெருக்குச் பசால்ல யவண்ைாம் எனத்
தீர்மானிக் ிைார். அதனால் அந்த அன்ெறரத் தவிர்க் யவண்டும் என்ெதற் ா அவர் மீது மனனத
ஒருமுகப்ெடுத்துகிறார். அவருக்கு யநாய் குணமா ிைது. ஒரு இறுதி ஊர்வலத்றதக் ாணும் ஒருவர்
அதன் அதிர்வு ைால் ெல வருைங் ளுக்குத் தாக் ப்ெடு ிைார். அவர் அன்றனற ஏற்றுக்
ப ாண்ைார், சில மாதங் ைில் ெ ம் மறைந்து யொ ிைது. ஆனந்தமும் எழு ிைது. இங்கு
திருவுருமாற்ைத்தின் பச ல்முறை தன்றன அைி ாத வண்ணம் இருந்தது, அல்லது குறைந்தெட்சம்
ஆழ்மனதில் இருந்தது. ென்னிபரண்டு வ திற்குக் குறைவான ஒரு அன்றன அன்ெரான குழந்றத,
தான் ெங்ய ற்ை விறை ாட்டுப் யொட்டி ில் பவற்ைி பெை விரும்ெி து. ஒவ்பவாரு
விறை ாட்டிலும் தனது திைறம ின் வரம்ெிறன அக்குழந்றத அைிந்திருந்தது. ஏழு அல்லது எட்டு
யொட்டி ைில் எல்லாவற்ைிலும் அவள் பவற்ைி பெற்ைது அவளுக்ய ஆச்சாி மா இருந்தது.
விறை ாட்டின் திைறம ின் மீது ெிரார்த்தறன ின் சக்திற யும், அறழப்றெயும் பசலுத்துவது
நி ா மற்ைது என அவளுக்குத் யதான்ைி து. அவள் அறழப்றெ நிறுத்தினாள், யொட்டி ைில்
யதால்வி அறை ஆரம்ெித்தாள். அவளுறை மனசாட்சி நிம்மதி ா இருந்தது. மற்ை அணி ின்
பவற்ைிக் ா யவா அல்லது ஆட்ைத்றத யமம்ெடுத்தவதற் ா யவா தான் ெிரார்த்தறன பசய் லாம்
என்று அவளுக்குத் யதான்ையவ இல்றல. மனசாட்சி எதிாி ாகும். அறதக் ய ட் யவண்டும் என் ிை
அவசி மில்றல. மனசாட்சி ின் அ ந்றத அறை ாைம் ாணப்ெட்ைவுைன், யொட்டி ின் தரம்
திைறம ிலும் உற்சா த்திலும் உ ரும்.
ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு இரண்டு யநாெல் ொிசு ள்.
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சர்ச்சில் மற்றும் ரஸ்ஸல் ெ வானால் யநாெல் ொிசு பெற்ைனர் என்ெது எனது ருத்து.
சர்ச்சில் ெ வானது சக்திற யநரடி ா ப் பெற்றுக்ப ாண்ைது எனக்குத் பதாியும்.
ரஸ்ஸறலப் ெற்ைி எனது ருத்றத மட்டுயம என்னால் வழங் முடியும்.
ெ வான் தனது எழுத்திற்கு ஆங் ிலத்றதப் ெ ன்ெடுத்தினார், அது அவரது யநாக் த்திற்கு
ஆங் ிலத்திற்குச் பசய்த யசறவ ா மாைி து.
இன்று அது உல பமாழி ா உள்ைது.
விக்யைாாி ன் ாலத்து பமாழி ில் ெ வான் மி வும் நீண்ை வாக் ி ங் ைா எழுதினார்.
இருெதாம் நூற்றாண்டில் பமாழி மி வும் எைிறம ா இருக் யவண்டும்.
ெ வானுறை ஆற்ைலினால் ஆங் ிலம் முழுறம அறைந்தது.
ெ வானுறை சக்தி ினால் ரஸ்ஸல் எைிறம ான, யநர்த்தி ான ஆங் ிலத்தில் எழுதினார்.
J. ிருஷ்ணமூர்த்தி ின் ஆங் ிலம் அதி வைத்துைனும் மி வும் யநர்த்தி ா வும் இருந்தது.
இந்தி ர் ள் மீதிருந்த தவைான எண்ணத்தின் காரணமாக அவர் ொிசு பெறுவனத இைந்தார்.
ெ வானுறை ஆன்மீ சக்தி ால் ஆங் ிலம் வலுவூட்ைப்ெட்ைதுயொல், லாங்ெர்ன் ெிரபுத்துவமா
ொிணமிக் , ெிரான்சால் ஆற்ைலுைன் வலுவூட்ைப்ெட்ைது.
பென்னட் குடும்ெத்தினாின் ெிரச்சிறன ள் பெற்றுக்ப ாள்வதன் ெிரச்சிறன ைாகும்.
திருமதி பென்னட் ாலின்றஸ ஒரு விரும்ெத்தக் பொருத்தமான நெரா நிறனக் ிைாள்.
எலிசபெத் விக் ாறம ஒரு ாதல் ொிசா க் ருது ிைாள்.
ஒருவாிைம் முட்ைாள்தனம் வனிக் ப்ெடுவதில்றல.
மற்ைவாிைம் யெராறச மறைக் ப்ெடு ிைது
லிடி ா யொாிடும் நிறல ில் இருந்தாள்.
யமாிற எவரும் வனிக் வில்றல.
ிட்டி அைிவற்ைவள் என்ெது அறனவருக்கும் பதாியும்.
அவர் ைிைம் வந்த ெிரபுத்துவம் முதுப லும்ெற்றும், பநாடித்துப் யொன பெருறமயுைனும் வந்தது.
ஓரைவு உ ர்குடி லாச்சாரத்திற்கு லாங்ெர்றன உ ர்த்துவதற்கு, ெிங் ிலி அவனிைம் இல்லாத
அந்த வலிறமற ஆழ்மனதில் பெற்றுக்ப ாள்ை யவண்டும், ைார்சி தனது உணர்வுாீதி ான முழு
புை ஆணவத்றதக் ற விை யவண்டும்.
இதற்கு யமலா , விக் ாம் பவைிப்ெடுத்தப்ெை யவண்டும், அவள் பதைிவு பெை யவண்டும்.
அைிப்ெவர், பெற்றுக்ப ாள்ெவறர, அவர் பெற்றுக்ப ாள்வதற்கு இ லும் வற ில் உ ர்த்தும் ஒரு
எடுத்துக் ாட்ைாகும் இது.
அவ்வாறு பசய்வதற்கு, அவர் தன்னுறை யமாசமான ‘ ற்ெறன ய ாபுரத்திலிருந்து’ ீழிைங்
யவண்டும்.
இன்னமும் எலிசபெத் பெம்ெர்லிக்கு ஆர்வப்ெடுவதற் ான உணர்வின் வலிறமற ப்
பெற்ைிருக் வில்றல.
யலடி ாதாின்தான் தன்னுறை வலிறமற அைித்து எதிர்ப்ெின் மூலம் அவறை ஓரைவிற்கு
உ ர்த்தினாள்.
திருமதி பென்னட்டின் அநா ாி மான நைத்றதற எதுவும் ஒருயொதும் பதாை முடி ாது.
எந்த ஒரு நி ழ்வும் ஒரு தனி இ க் மா தானா யவ நி ழ்வதில்றல.
இது எப்பொழுதும் ெரந்த ஆற்ைலின் யமலும் விாிந்த ஓட்ைத்தின் விறைவாகும்.
‘Pride and Prejudice’ ைார்சி மற்றும் எலிசபெத்தின் றத ஆகும்.
யேன் மீது ெிங் ிலிக்கு ஏற்ெடும் ாதலா
றத பதாைங்கு ிைது.
ாலின்ஸ் மற்றும் விக் ாம் நுறழந்து றத முழுவதும் ெரவு ின்ைனர்.
எந்த ஒரு றதக் ருவும் துறணக் றதக் ருயவா அல்லது ெல்யவறு துறணக் றதக் ருக் யைா
இல்லாமல் ஒருயொதும் இருப்ெதில்றல.
துறணக் றதக் ருக் ள் இறண ானறவ ைா இருக்கும், சில வித்தி ாசமா வும், மி ச் சில யநர்
எதிரா வும் இருக்கும்.
வாழ்வின் தன்றமக்கு ெல்யவறு ருக் ள் யதறவப்ெடு ின்ைன, முக் ி
ருவுைன் யசர்ந்து
யநர்மாைான திறச ில் இருப்ெனவும் யதறவப்ெடு ின்ைன.
சில மி ச் சாி ா இறண ானறவ ா இருக்கும்.
மற்ைறவ ஒரு ஏணிற ப் யொல றதக் ருவின் முன்யனற்ைத்திற்கு உதவி பசய்து தன்றன
பவைிப்ெடுத்திக் ப ாள்ைாமல் இருக்கும்.
இ க் ங் ைின் பெருக் த்றத முக் ி மானதா வும், இன்ைி றம ாததா வும் அைிவது என்ெது
வாழ்வின் தன்றமற ப் புாிந்துப ாள்வதாகும்.
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திருமதி பென்னட்டின் ெங்கு, அறனத்து ஆற்ைல் றையும் உருவாக்குவதாகும், ஆனால்
அவளுறை ெங் ைிப்பு மாறுெட்ைறவ, அவளுறை குணத்தின் சிைப்ெி ல்றெக் ப ாண்ைறவ.
ஒரு ர ில் நிறல த்தில் ஒரு ர ில் இரண்டு அல்லது மூன்று நிமிைங் ளுக்கு நிற் யவண்டுபமனில்
அதற்கு மற்ை சில சிைி மற்றும் பொி பச ல்ொடு ள் யதறவ. ஒரு நல்ல விறத முறைப்ெதற்கு
அதி அைவில் விறத ள் உற்ெத்தி பசய் ப்ெடு ின்ைன, மீதமுள்ை விறத ள் அழிந்து யொ ின்ைன.
சாத்தி மாகும் எல்லா வழி ைிலும் பச ல்ெடும் சூட்சும மற்றும் ஆழ்மன நிறல ைிலுள்ை ெிை
பச ல் ைின் ஆதரவின் மூலம், நி ழ்வு ள் யமல்மன யமற்ெரப்பு நிறல ில் உருவா ின்ைன.
ஒரு நி ழ்வு ஒரு பெரு நி ழ்றவக் குைிக் ிைது, ஒரு ப ாள்ற ற எடுத்துக் ாட்டு ின்ை ஒரு
வற ற ச் யசர்ந்தது, ஆற்ைல் மற்றும் சக்தி ால் தாங் ி நிற் ிைது, அதன் ெ ணத்தில் ஒன்றுக்கு
யமற்ெட்ை வடிவங் றை எடுத்து, அதன் சக்திற பவைிப்ெடுத்தி, சூழல் முழுவதன் அறனத்து
சக்தி ால் ஆதாிக் ப்ெடு ிைது என் ிை உண்றமற நாம் அாிதா யவ சிந்திக் ியைாம். யமலும் ஒரு
பதாைக் ம் மற்றும் ஒரு முடிவிறனக்ப ாண்ை ஒரு ெ ணத்தில் அது இருக்கும்பொழுது நாம் அறத
இங்கு சந்திக் ியைாம். முழுக் றதயின் சூழலின் முக் ி ெங் ாகும் இது.
பச லின் பொதுத்தன்றம ின் ெின்னணி ில் தாசிாி ாின் ஆளுறமற இது தாங் ி நிற் ிைது.
நமக்கு இது அ ம் மற்றும் புைம் ஆகும். நாம் இறத மனதால் ாண் ியைாம், அதன் முழு ேீவனுைன்
ெகுதி ா வும் முழுறம ா வும் நம்றம அறை ாைப்ெடுத்திக் ப ாள் ியைாம். முழுறம ான
றத ின் சிைி ெகுதி இது. பவைிப்ெடுத்தும் மற்றும் தன்னுட்ப ாண்ை சத்தி ேீவி த்தில் இது
அதன் ெலவிதமான இருப்றெக் ப ாண்டுள்ைது, மனதால் ாண்ெதற்கும், உணர்ச்சி மற்றும்
உணர்வினால் அனுெவிப்ெதற்கும் இது உதவு ிைது.
ஆரம்ெத்தியலய முடிவு ாணப்ெடுவது உண்றமதான்.
ஆரம்ெத்தியலய சாி ான அைிறவப் ெ ன்ெடுத்தி ிருந்தால், ென்னிபரண்டு மாதக் றதற
ென்னிபரண்டு நாட் ைா ச் சுருக் லாம் என்ெதும் அதற்குச் சமமான உண்றம.
இறதச் பசய்யும் ஒருவர், அது நாமா இருந்தால், பச லில் 'ததாஸ்து' பச ல்ெடுவறதக் ாணலாம்.
அதன் ெின்னால் சு இருப்ெில் பச லின் உ ர்ந்த நிறல ஒன்று உள்ைது.
ததாஸ்து இ ற்ற ற ச் பச ல்ெை அனுமதிக் ிைது.
அவ்வாறு சுருக் ப்ெடும்பொழுது உண்றமய சாதித்தது என்ெறத நிச்ச மா ப் ொர்க் லாம்.
உண்றம நம்மில், நமது ேீவனின் ெல்யவறு ொ ங் ைில், பதாைர்புறை சூழ்நிறல ைில் பவைி ில்
வாழ் ிைது.
இறுதி ான தவிர்க் முடி ாத பச லுக்கு அத்தருணத்தில் இருக்கும் அதி ெட்ச உண்றமய
சாதிக் ிைது.
உண்றம றசத்தி த்தின் ஆன்மீ மயனாொவம் ஆகும்.
ஒவ்பவாரு நிறல ிலும், பவைி ிலும் மற்றும் உள்யையும், சமூ ாீதி ா வும் மற்றும்
தனிப்ெட்ைதா வும் நிர்ண ங் ள் உள்ைன.
அறனத்து நிர்ண ங் ளுக்கும் பவைிய இருப்ெது, தற்பொழுது பச ல்ெடும் அறனத்து
தீர்மானங் ைின் மூலமும் தீர்மானிக் ிைது.
அவ்வாயை அறத ஆராய்ந்தால் ஆய்வு இைத்தில் அனந்தமா வும் ாலத்தில் நிரந்தரமா வும்
விாிவறைந்து மி வும் ஆழமான தீவிரத்றத அறையும்.
அனந்தமும், நிரந்தரத்துவமும் ெிரம்மத்திற்கு மி வும் சிைி அம்சங் ைாகும்.
இங்கு இந்தக் றத ில் எது 'அது'?
ெிபரஞ்சுப் புரட்சி ின் சக்தி பமாிைனில் மரபு பநைி ைின் அறமப்பு ள் மூலம் பச ல்ெடு ிைது.
மரபு ள், அறவ றரக் ப்ெடும்வறர பச ல்ெடும் தருணங் ைில் உறுதி ான நிதர்சனங் ைாகும்.
நாம் எந்த மரெிறனயும் றரப்ெதில்றல.
தாழ்ந்த யெராவறல நாம் ற விடுவது அறத உ ர்ந்த ஆர்வமா உ ர்த்துவதாகும்.
யெராவலா இருந்த உந்துதல் ஆர்வமா த் பதாைர் ிைது.
இப்பொழுது அறத தவிர்க் முடி ாதது என உணர முடியும்.
இலக் ி விமாிசனம் மாநாடு ைிலும், வகுப்ெறை ைிலும் ொர்றவ ாைர் ைின்
பவைிப்ொட்டிற் ா அறமப்ெினால் எடுக் ப்ெடும் ஒரு அைிவார்ந்த மு ற்சி ாகும்.
இந்த இைங் ைில் தவிர்க் முடி ாத தன்றமக்கு எந்த வித சிைப்ொன உாிறமயும் இல்றல.
நறைமுறை பச ல் திைனுக் ா நாம் தவிர்க் முடி ாத தன்றமற புத்திசாலித்தனமா
முழுறம ா மறுக்கும்பொழுது, நாம் அறத உணர்ந்தாலும் உணராவிட்டாலும், ெின்னால் இருந்து
பச ல்ெடுவது தவிர்க் முடி ாத தன்றமய ஆகும்.
மனிதன் இறைவனிைமிருந்து வில ிச் பசல்லலாம், ஆனால் இறைவனிைமிருந்து தப்ெித்துக்ப ாள்ை
முடி ாது.
178

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

மனிதனுக்கு உண்றம ான இறைவன் புைறவ அல்லது சுாிதாாில் இருக்கும் மறனவிய ஆவாள்.
Eternity and Intensity
Love seeks eternity and intensity.
One way of seeking intensity is to seek a thing by losing it.
Increasing the enjoyment by increasing the possessiveness is one way of increasing the intensity.
The LAW is eternal unity of everything ultimately ending in integration.
The Unity of Brahman is intensive Unity of the Identical which loses itself in the essence of Secrecy.
The integral Unity is the intensity of total relationship in every function with each infinitesimal enjoying the
power over the entire totality.
Very soon after marriage Bennet retired into the library and was there for twenty five long years, perhaps
enjoying the ‘separation’.
After Netherfield and Pemberley came, we still do not know whether Mr. Bennet completed the yoga
of separation.
After the first few weeks of wooing, Bingley and Jane, according to this principle, sought the process of
generating intensity for twelve months.
Darcy and Elizabeth began with an ‘estrangement’ though partial, and after Hunsford they did raise the
intensity, consciously in him at least, only to raise it further after Lambton. In his case the intensity was
continuously raised by his negative initiative in the beginning and in the second final phase by the
conscious inner efforts of transformation.
In the case of Lizzy I should like to say she longed for marriage with Darcy and love with Wickham. After
reading the letter she overtly gave up Wickham as a possible husband in her Mind but increased the longing
for him into yearning for his approbation. I do not know whether it is the yearning for the hidden truth
hidden in his falsehood with a view to transform his ignorance into knowledge by his OWN truth. If this
finally proves to be a right conception, I can as well say it is Elizabeth’s spiritual endeavour at
transformation of her own falsehood inherited from her mother’s vulgar physicality and her father’s sloth
and inertia. This is a universal principle applicable to all characters in the novel, and every event lends
itself to explaining how intensity and eternity is sought by every particle in life.
Subject – Object.
Philosophically the subject is inside, object is outside.
What relates them is substance.
The substance ranges from Matter to Spirit increasing in refinement.
At the level of the Spirit the subject is object.
The same truth can be viewed in life in various ways, one way is a problem.
The object that is different from subject creates the problem by the difference.
The problem solves itself when the difference disappears.
Problems analysed in the story confirm this principle.
Lydia voiced a wish that Bingley might choose her.
Bingley was lost to Jane.
Collins came. She had him in Mind and sought his attention by provocation.
He was lost to Charlotte.
She brought Wickham who took to Elizabeth and moved to Miss King.
When Miss King moved, she moved into her place and ran away.
She never for a moment considered Darcy, as he frightened her from the beginning.
Once she caught Wickham, she had NO problem as she was from her own side identified with him.
Identification generates energy of initiative which emerges as getting husbands for all.
Her exuberant energy could not stop for a minute to feel shame.
Feeling of shame and feeling of pride are equally feelings.
Shame expressed as pride is impudence.
She is impudent as her shame energetically expresses itself.
He knows what is shame in the society and he sought all his life its opposite.
He disregards that knowledge – it is not a sensation that cannot be overcome – which is a greater impudence
and expresses pride which is really shame.
She sees it as the impudence of an impudent Man.
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It disgusts her Mind’s intelligence.
Her body to which adoration of Wickham sunk takes her to his side at
dinner.
It is NOT by chance. Chance is subconscious choice.
She loves him, adores him, longs for him, tries her
best to see him after his marriage.
Love is Mental, liking is vital, passion is deeply physical in the body.
நித்தி த்துவம் மற்றும் தீவிரம்.
ாதல் நித்தி த்துவத்றதயும் தீவிரத்றதயும் நாடு ிைது.
தீவிரத்றத நாடுவதற் ான ஒரு வழி, ஒரு விஷ த்றத இழப்ெதன் மூலம் அறத நாடுவதாகும்.
உறைறமப்ெடுத்திக்ப ாள்வறத அதி ாிப்ெதன் மூலம் சந்யதாஷத்றத அதி ாிப்ெது, தீவிரத்றத
அதி ாிப்ெதற் ான ஒரு வழி ாகும்.
அறனத்தின் நிறல ான ஒருறமப்ொடும் இறுதி ா ஒருங் ிறணப்ெில் முடிவயத சட்ைம் ஆகும்.
ெிரம்மனின் ஐக்கியம் இர சி த்தின் சாராம்சத்தில் தன்றன இழக்கும் அயத யொன்ைபதான்ைின்
தீவிரமான ஒற்றுனம ஆகும்.
ஒருங் ிறணந்த ஐக்கியம் ஒவ்பவாரு பச ல்ொட்டிலும் பமாத்த உைவின் தீவிரம் ஆகும், அதில் மி ச்
சிைி ஒவ்பவான்றும் பமாத்த முழுறம ின் மீதுள்ை அதி ாரத்றத அனுெவிக் ிைது.
தனது திருமணம் முடிந்த உையனய திரு பென்னட் நூல த்தில் இருெத்தி ஐந்து ஆண்டு ளுக்கு
தஞ்சம் புகுந்தார், தனிறமற மகிழ்வுடன் அனுெவித்தார் யொலும்.
பநதர்பீல்ட் மற்றும் பெம்ெர்லிற ப் பெற்ை ெிைகும், திரு பென்னட் தனிறம ின் ய ா த்றத
நிறைவு பசய்தாரா என்ெது நமக்குத் பதாி வில்றல.
முதல் சில வாரங் ளுக்கு ஒருவர்ொல் ஒருவர் ஈர்க் ப்ெட்ை ெின்னர் ெிங் ிலியும் யேனும் இந்தக்
ப ாள்ற ின்ெடி, ென்னிபரண்டு மாதங் ளுக்கு தீவிரத்றத உருவாக்கும் பச ல்முறைற
நாடினர்.
ைார்சியும், எலிசபெத்தும் முதலில் ஓரைவிலான ஒரு 'ெிாிவிறனயுைன்' ஆரம்ெித்தனர்.
ஹன்ஸ்யொர்டிற்குப் ெிைகு அதன் தீவிரத்றத உ ர்த்தினர், அவறனப் பொறுத்தவறர அறதத்
தன்னுணர்வுைன் பசய்தான். லாம்ப்ைனுக்குப் ெிைகு அறத யமலும் உ ர்த்தினான். அவனுறை
விஷ த்தில் ஆரம்ெத்தில் அவனது எதிர்மறை ான தன்முறனப்ெின் மூலமும், இரண்ைாவது
இறுதிக் ட்ைத்தில் திருவுருமாற்ைத்தின் நனவுபூர்வமான அ மு ற்சி ைாலும் தீவிரம் பதாைர்ந்து
உ ர்த்தப்ெட்ைது.
எலிசபெத் விஷ த்தில் அவள் ைார்சியுைன் திருமணத்திற்கும், விக் ாமுைன் ாதலுக்கும் ஏங் ினாள்.
டிதத்றதப் ெடித்த ெிைகு விக் ாறமக் ணவனா அறையும் சாத்தி த்றத மனதில்
பவைிப்ெறை ா க் ற விட்ைாள், ஆனால் அவனது ஒப்புதலுக் ா அவைது ஏக் த்றத தாெமா
பெருக் ிக் ப ாண்ைாள். அவனது உண்றம ால் அவனது அைி ாறமற அைிவா மாற்றும்
யநாக் த்தில் அவனது பொய்றம ில் மறைந்துள்ை மறைந்திருக்கும் உண்றமக் ான ஏக் மா
இருந்திருக் லாம். இறுதி ில் இது சாி ான ருத்தா இருந்திருந்தால், எலிசபெத் தன்னுறை
தா ாாின் அருவருக் த்தக் ேைநிறலத் தன்றம மற்றும் தந்றத ின் யசாம்யெைித்தனம் மற்றும்
பச லற்ை தன்றம ிலிருந்து பெைப்ெட்ை தனது பொய்றமற மாற்றுவதற் ான அவைது ஆன்மீ
மு ற்சி என்றும் கூைலாம். இது இந்த நாவலில் இருக்கும் எல்லா தாொத்திரங் ளுக்கும்
பொருந்தும், வாழ்க்ற ின் ஒவ்பவாரு து ைாலும் எவ்வாறு தீவிரமும், நித்தி த்துவமும்
நாைப்ெடு ின்ைன என்ெறத ஒவ்பவாரு நி ழ்வும் விைக்கும்.
அ ம்-புைம்.
தத்துவாீதி ா அ ம் அ த்திலும் புைம் புைத்திலும் உள்ைது.
அவற்ைினிறைய பதாைர்றெ உருவாக்குவது சாரம் ஆகும்.
சாரம் ேைத்திலிருந்து ஆன்மாவறர நீடித்து தன்றன யமம்ெடுத்திக் ப ாள் ிைது.
ஆன்மாவின் நிறல ில் அ யம புைமாகும்.
ஒயர உண்றமற வாழ்க்ற ில் ெல்யவறு வழி ைில் ாணலாம், ஒரு வழி ில் மட்டும் ாண்ெது
ஒரு ெிரச்சிறன ஆகும்.
அ த்திலிருந்து யவறுெட்டு இருக்கும் புைம் அந்த யவறுொட்டினால் ெிரச்சிறனற
உருவாக்கு ிைது.
யவறுொடு மறையும்பொழுது ெிரச்சிறன தானா யவ தீர்ந்து விடு ிைது.
இந்தக் றத ில் ஆரா ப்ெட்டிருக்கும் ெிரச்சிறன ள் இக்ப ாள்ற ற உறுதிப்ெடுத்து ின்ைன.
ெிங் ிலி தன்றனத் யதர்ந்பதடுப்ொன் என லிடி ா ஒரு ஆறசற பவைிப்ெடுத்தினாள்.
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ெிங் ிலி யேறனத் யதர்ந்பதடுத்தான்.
ாலின்ஸ் வந்தான். அவள் மனதில் அவன் இருந்தான், தூண்டுதல் மூலம் அவனது வனத்றத
நாடினாள்.
அவன் சார்பலட்றைத் யதர்ந்பதடுத்தான்.
அவள் விக் ாறம வரவறழத்தாள், அவன் முதலில் எலிசபெத்றத நாடி, ெின்னர் மிஸ் ிங்ற
யநாக் ிச் பசன்ைான்.
மிஸ் ிங் அ ன்ை பொழுது அவள் அந்த இடத்திற்குச் பசன்று ஓடிப்யொனாள்.
ைார்சி ஆரம்ெத்திலிருந்யத அவறைப் ெ முறுத்தி வந்திருந்தான், அவள் ஒருயொதும் ைார்சிற க்
ருதவில்றல.
அவள் விக் ாறமக் ற ப்ெற்ைி வுைன் அவளுக்கு எந்தப் ெிரச்சிறனயும் எழவில்றல, ஏபனனில்
அவள் தன் ெக் த்திலிருந்து அவனுைன் தன்றன அறை ாைப்ெடுத்திக் ப ாண்டிருந்தாள்.
அறை ாைம் ாணல் தன்முறனப்ெின் ஆற்ைறல உருவாக் ி அறனவருக்கும் ணவன்மார் றைப்
பெற்றுத் தர உதவு ிைது.
அவளுறை பசைிப்ொன சக்தி ஒரு நிமிடம்கூட அவமானத்னத உணருவதில்னல.
அவமானப்ெடுவதும் பெருறம ா உணர்வதும் சமமான உணர்வு ைாகும்.
அவமானம் பெருறம ா பவைிப்ெடுத்தப்ெடுவது நாணக்ய ைானது.
அவளுறை அவமானம் தன்றனய ஆற்ைலுைன் பவைிப்ெடுத்திக்ப ாள்வதால் அவள்
நாணக்ய ைானவைா இருக் ிைாள்.
சமூ த்தில் அவமானம் என்ைால் என்ன என்ெது அவனுக்குத் பதாியும், அவன் அதற்கு
யநபரதிரானறத தன் வாழ்நாள் முழுவதும் நாடினான்.
அந்த அைிறவ அவன் புைக் ணிக் ிைான்- பவல்ல முடி ாத ஒரு உணர்வல்ல அது- உண்றம ில்
அது யமலும் ஒரு பொி நாணக்ய ைாகும், உண்னமயில் அவமான ரமான விஷ மான இது
பெருறமற யும், தூண்டுதனலயும் பவைிப்ெடுத்து ிைது
நாணங்ப ட்ை மனிதனின் நாணங்ப ட்ைத்தனமா எலிசபெத் அறதப் ொர்க் ிைாள்.
அது அவளுறை மனதின் அைிவுக்கு பவறுப்றெ உண்ைாக்கு ிைது.
விக் ாம் மீது ஏற்ெடும் அவைது உைல்ாீதி ான ஈர்ப்பு அவறை இரவு விருந்தின்யொது அவனரு ில்
அறழத்துச் பசல் ிைது.
அது தற்பச லா நைந்தது அல்ல. தற்பச லான நி ழ்வு ஆழ்மன விருப்ெமாகும்.
அவள் அவறனக் ாதலிக் ிைாள், யொற்று ிைாள், அவனுக் ா ஏங்கு ிைாள், அவனுறை
திருமணத்திற்குப் ெிைகு அவறனப் ொர்க் அவைால் இ ன்ை மு ற்சிற ச் பசய் ிைாள்.
ாதல் மனதிற்குாி து, விருப்ெம் உணர்வுக்குாி து, ஆர்வம் உைலின் ஆழத்திற்குாி து.
Birth of Rational Mind
Sherlock Holmes.
Hamlet became the greatest play because it portrayed the birth of Mind in common Man.
Rational Mind was born in Elizabeth making Pride and Prejudice ‘the greatest novel of the English
Language’ as Trollope described it.
Of the forty seven stories Trollope wrote, many depict the struggle of Mind to be effective in life.
In the twentieth century literature mostly described the emancipation of woman in various ways.
Jayakantan was awarded Jnana Peetam prize as he exposed the liberation of woman.
Conan Doyle wrote creating Sherlock Holmes as an ever living character.
The world understood these adventures as detective stories.
Conan Doyle made the greatest contribution to literature announcing the Birth of Thinking Mind as
the creation of Insight.
Insight emerges from the wholeness of the vision.
The victim, the police, the reader, especially Watson look at the crime in a social context – i.e. viewing a
Mental issue vitally.
The criminal uses his Mind to commit a crime.
It results in a vital loss.
We try to understand it vitally.
Conan Doyle approaches it Mentally.
He puts the crime - an event - in the total context of the society.
That helps him arrive at the Solution which is miraculous.
From Socrates to Hamlet to Elizabeth to Sherlock Holmes is the progress of the birth of Mind in an
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individual, birth of the Mind in common Man, birth of rational Mind in a woman and the birth of the aspect
of Intuition as insight spreading in the population as the emancipation of woman, is the way literature
depicted the psychological history of social evolution.
For our limited purposes in Pride and Prejudice:
1) Birth of the Rational Mind in Elizabeth.
2) Birth of the thinking Mind in the gentleman in Darcy.
3) Liberation of women in Lydia.
4) Mind refusing to be born in Caroline, Lady Catherine, Collins are significant.
வியவ மான மனதின் ெிைப்பு.
பஷர்லாக் யஹாம்ஸ்
சாதாரண மனிதனிைம் மனம் ெிைந்தறதப் ெைம் ெிடித்துக் ாண்ெித்ததால் ஹாம்பலட் மி ப் பொி
நாை மா அறமந்தது.
எலிசபெத்திைம் வியவ மான மனம் ெிைந்து, திராலப் விவாித்தது யொல், 'Pride and Prejudice' - ஐ
ஆங் ில பமாழி ின் மி ச் சிைந்த நாவலா ஆக்கி து.
திராலப் எழுதி நாற்ெத்தி ஏழு றத ைில், வாழ்க்ற ில் திைம்ெைச் பச ல்ெடுவதற் ான மனதின்
யொரட்ைத்றதப் ெல றத ள் சித்தாிக் ின்ைன.
இருெதாம் நூற்ைாண்டில் இலக் ி ம் பெரும்ொலும் பெண்ணின் விடுதறலற ெல்யவறு வழி ைில்
விவாித்தது.
பெண்ணின் சுதந்திரத்றத பே ாந்தன் பவைிப்ெடுத்தி தால் அவருக்கு ஞான பீை விருது
வழங் ப்ெட்ைது.
ானன் ைா ல், பஷர்லாக் யஹாம்ஸ்-ஐ என்றும் நிறலத்து நிற்கும் தாொத்திரமா உருவாக் ி
எழுதினார்.
இந்தச் சா சங் றை உல ம் துப்ெைியும் றத ைா ப் புாிந்துப ாண்ைது.
உள்ளுணர்வின் ெறைப்ொ சிந்திக்கும் மனதின் ெிைப்றெ அைிவிப்ெதன் மூலம் ானன் ைா ல்
இலக் ி த்திற்கு மி ப் பொி ெங் ைிப்றெ வழங் ியுள்ைார்.
ொர்றவ ின் முழுறம ிலிருந்து உள்ளுணர்வு எழு ிைது.
ொதிக் ப்ெட்ைவர், ாவல் துறை, வாச ர், முக் ி மா வாட்ஸன் ஆ ிய ார் குற்ைத்றதச் சமூ ச்
சூழலில் ொர்க் ின்ைனர், அதாவது, மனாீதி ான விஷ த்றத உணர்வுாீதி ா ப் ொர்க் ின்ைனர்.
குற்ைவாைி குற்ைம் புாிவதற்கு அவனுறை மனறத உெய ா ிக் ிைான்.
அது உணர்வுாீதி ான இழப்றெ அைிக் ிைது.
நாம் இறத உணர்வுாீதி ா ப் புாிந்துப ாள்ை மு ற்சிக் ியைாம்.
ானன் ைா ல் இறத மனாீதி ா அணுகு ிைார்.
குற்ைத்றத, ஒரு நி ழ்றவ அவர் சமூ த்தின் முழுச்சூழலில் இருத்து ிைார்.
அது அற்புதமான ஒரு தீர்றவ அறை அவருக்கு உதவு ிைது.
சாக்ரடீஸிலிருந்து, ஹாம்பலட், எலிசபெத், பஷர்லாக் யஹாம்ஸ்வறர தனி மனிதனில் மனதின்
ெிைப்ெின் முன்யனற்ைம், சதாரண மனிதனில் மனதின் ெிைப்பு, ஒரு பெண்ணிைம் வியவ மான மனம்
ெிைப்ெது, உள்ளுணர்வா யநரடி ஞானத்தின் அம்சம் ெிைப்ெது பெண்ணின் விடுதறல ா
மக் ைிறைய ெரவுவது ஆகியனவ சமூ ப் ொிணாமத்தின் உைவி ல்ாீதி ான வரலாற்ைிறன
இலக் ி ம் சித்தாித்த விதமாகும்
Pride and Prejudice-ல் நமது அைவுக்குட்ெட்ை யநாக் ங் ளுக் ா :
1) எலிசபெத்திைம் வியவ மான மனதின் ெிைப்பு.
2) ைார்சி ினுள்ைிருக்கும் னவானில் சிந்தறன மனதின் ெிைப்பு.
3) லிடி ாவினுள் பெண்ணின் விடுதறல.
4) ாரலின், யலடி ாதாின், ாலின்ஸ் ஆ ிய ாாிைம் மனம் ெிைக் மறுப்ெது குைிப்ெிைத்தக் து.
Gaining by Loss.
Individuals, families, organisations, nations, humanity can initiate consciously a loss so as to gain vastly in
a higher plane. It is done subconsciously or even unconsciously. Stupidity takes impermissible initiatives
aiming at a far greater accomplishment and as an immediate result, loses heavily. Even that in the long
run ends in very great gains in a deeper wider plane. In terms of energy movement this is the strategy of
falling back to leap forward ொய்வதற்கு ெதுங்குவது. He says India has done it. We know the European
emigrants who settled in USA thus accomplished the goal. They never knew of world leadership. Greece
lost her all to dominate the West in thought, law and science. In business he who has lost when he rises,
rises to far higher heights than all others.
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The Spirit sunk to Matter and the Inconscient so as to evolve as Supermind and the Supreme,
whose one vibration can pervade a million universes.
Mr.and Mrs.Bennet do this, Jane and Lizzy do so. Darcy intensely indulges in it. Caroline’s silly
personality shallowly enters the game. Lydia officiates. Wickham is a great personality who raises
himself sky-high by offering impudence the official status of smiling, smirking and making love to all. The
story gains in one more evolutionary perspective when explained from this perspective. Classifying the
plunge as above, one can detail the progress fully. This can be made an occasion to study evolution from
the point of view of energy accomplishing itself by expanding downwards. Dissipation is conscious,
destruction is violent, degradation is social, demeaning is Self-chosen, but all are paths in the principle of
Sachchidananda manifesting into His opposite. Infinite being thus becomes, HE says, the finite soul.
Infinity, by this process, takes on itself the garb of the finite making the Self soul, first rendering it as
self contained in the ego. Consciousness becoming the Inconscient Ananda becoming insensibility are
powers traveling the inverse path creating the process. Pride and Prejudice becomes a sacred arena of
fiction for His Philosophy to be explained in terms of creation, involution, evolution and through our daily
life. Thus we arrive at the small significant thing moving the whole at our will as by then it has become the
Divine Will.
Absorbing the Descent
In 1956 Mother said the Descent was swallowed by the tamas of the Earth that rose up swelling to receive
it. Capitalism survives, I am fond of repeating time and again, because the worker wants to be a
capitalist. The great descent of ARISTOCRACY on Lizzy was really absorbed as the satisfying scandal by
a handsome face and its captivating softness. I am sure the same softness would not be equally
captivating had he been truthful. What is ravishing is the foundation of complex falsehood that tried to form
as elopement. To her end that part of Lizzy regretted she did not elope with Wickham. She could do so only
vicariously through Lydia. Her Mind is clear, vital too is clearly in love with Wickham. I would say she was
in love not with him but with the organised falsehood of his organised as charm. More than the Man, his
charm, what charmed her was his falsehood that dared to elope with Georgiana. Man loves dissipation as
nothing else. Woman LOVES to be on the town, her very flesh craves for Men. No Man, if in a free society,
will confine himself with one or a few woman. Human nature, which Gandhiji phrased in his own words, is
coarse, seeks dissipation through promiscuity. Grace comes as aristocracy. Its first concrete result is
elopement. Every character, every event can be commented upon from this point of view. It is significant
that the Force that descends to destroy aristocracy, should fortify aristocracy elevating the gentleman farmer
to its own higher echelons. While Lydia is at the bottom, Lizzy is at the top. Jane is left with a neo-rich
gentleman in the middle in dangerous proximity to Mrs. Bennet. Nor is Mrs. Bennet capable of confining
herself to Longbourn and limiting her visits to Netherfield. It is too great a temptation for her not to go there
and not remain there forever, Caroline having moved into aristocracy wants to reiterate the behaviour of
lower classes and laughs behind Jane’s back. Where is the aristocratic gentlemanly behaviour in any of
Darcy’s utterances -- ‘tolerable’ ‘she a beauty’, ‘Cheapside’, the ruses employed to remove Bingley. Rarely
did he realise that he was removing himself from Lizzy in the guise of removing Bingley.
Character - சுொவம்
Literary criticism must have a limit. It cannot by right go into philosophy. Without entering into philosophy,
it cannot explain the character of any character. Western philosophy does not lay bare the formation of
character. Indian philosophy explains its modes as tamas, rajas, sattwa. How they came into being takes
one to karma which is a prohibited one for us. Sri Aurobindo offers us all the bases of a knowledge to
discover it. HE does not explain it in all details anywhere.
The structure of character is the structure of the parts of being expressing involution.
On its surface it is reinforced by the ignorance and the Mind’s identification with its three levels. It really
takes us to the durability of substance and its levels of refinement. At each level ego asserts itself, thus
perpetuating ignorance and involution. Character cannot be justified. If we can discuss anything, it is
how character undoes its structure. Its gradations, being in parts and in different states of inner, outer, etc.
constitute the difficulty. Receptivity or resistance differs in the higher and lower parts, in the outer and inner
parts, in the physical and mental parts. His inertia is physical, his wife’s inertia in the physical is
paradoxically dynamic. The dynamic physical energy contradicting the physical inertia of the husband who
is otherwise endowed with the freedom of the Mind is one aspect of character revealing itself in the
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characters of the novel. Mrs. Bennet is sensitive to the wedding clothes, not the shame of elopement. He
is sensitive to his honour and not to the fact of Lydia not coming to Longbourn. Lydia herself is proud of
being a wife while Wickham is not incapable of social shame but has the capacity to bring it into his
captivating softness as pleasant manners. Manners is a neutral skill that can serve both expressions.
Lizzy does not even try to put on any good manners when she realises that she would never see him, openly
pleads for his visit successfully. She is hurt by the extent of impudence of an impudent man little realising
that she is undisguised in her own shame of wanting to see him. That she happened to sit by his side at
dinner is not by chance, but by the compelling rule of the subconscious choice. Pemberley gave him those
Manners, Longbourn did not give her that. The pot calls the kettle black. In the evolution of any
perspective, it is her subconscious (or is it conscious?) outgrowing of her own sense of shame.
Progress of the Society
The problems that arise in this story are finally solved by the family widening its opportunities. They did
not do it by enlarging their vision. The external atmosphere compelled them to do so. The aristocratic
part, Bennet’s freedom, Lizzy’s cheerfulness are the potentials that made it possible and absorbed the
descent. There are several ways of such a solution.
•The principles are to increase the receptivity, destroy the obstacles, reform the structure to suit the descent.
Or increase the intensity of energy to suit the transition.
•Form, energy, force, structure, willingness to change are some factors from below. The descending
force can wait for the change. It can positively or negatively relate to increase the receptivity of what is
below.
•Time, Space, energy, form have roles to play and each can be subdivided endlessly.
•The rule is anything admits of explanation from any point of view.
•It is infinity, changing infinitely, endlessly.
•To illustrate this one principle, we can review the entire literature of the world.
•Here we consider only one possibility.
•The enlargement of the receiver.
•It can be in form or structure or density or value.
Before it receives, it must be capable of containing the negative forces.
Mrs. Bennet exhausts herself.
Lady Catherine shrinks trying to expand.
Darcy rises, transforms, integrates with the highest.
Mrs. Gardiner acts as a silent cultured catalyst, becoming the small significant particle.
Caroline changes without transformation.
Collins fits in squeezing himself into the new position, an act of self-revealing self-immolation.
Charlotte triumphs in her prophecy mercenarily grudging her success because of the vast new disparities
visibly painful to her conscious perception.
Conscious success generating subconscious resentment.
இைப்ெதன் மூலம் பெறுவது.
தனி நெர்கள், குடும்ெங்கள், அனமப்புகள், யதசங்கள், மனித குலம் ஆகியனவ ஒரு உயாிய நினலயில்
பெரும் அளவில் ெயனனடய, நனவுபூர்வமாக ஒரு இைப்ெினன ஏற்ெடுத்திக்பகாள்ளலாம். இது
ஆழ்மனதியலா அல்லது தன்னன அறியாமயலயயகூட பசய்யப்ெடுகிறது. ஒரு மிகப் பொிய
சாதனனனய யநாக்கமாகக் பகாண்ட அனுமதிக்க முடியாத தன்முனனப்புகனள முட்டாள்தனம்
எடுக்கிறது, இதன் உடனடி வினளவாக பெரும் இைப்பு ஏற்ெடுகிறது. அதுவும்கூட காலப்யொக்கில்
ஒரு ஆைமான அகன்ற நினலயில் மிகப் பொிய ெலனன அளிக்கிறது. ஆற்றலின் இயக்கத்தில் இது
ொய்வதற்காகப் ெதுங்கும் உொயமாகும். இந்தியா இதனனச் பசய்துள்ளது என்று ெகவான்
கூறுகிறார். அபமாிக்காவில் குடியயறிய ஐயராப்ெியர்கள் அவ்வாறு இலக்கினன அனடந்தனத நாம்
அறியவாம். உலகத் தனலனமனயப் ெற்றி அவர்கள் ஒருயொதும் அறிந்திருக்கவில்னல. எண்ணம்,
சட்டம் மற்றும் அறிவியலில் யமற்கத்திய நாடுகளின் மீது அதிகாரம் பசலுத்துவதற்காக கிாீஸ் தனது
அனனத்னதயும் இைந்தது. வியாொரத்தில் ஒருவர் உயரும் பொழுது இைப்பு ஏற்ெடுகிறது எனில்,
மற்ற அனனவர்கனளயும்விட அவர் மிக உயர்ந்த நினலக்கு உயருகிறார்.
சத்திய ேீவியமாகவும், அதன் ஒரு அதிர்வு ெல்லாயிரக்கணக்கான ெிரெஞ்சங்கனள ஊடுருவும் சத்
புருஷனாகவும் பவளிவருவதற்காக ஆன்மா, ேடம் மற்றும் ேட இருளாகப் புனதந்துள்ளது.
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பென்னட் தம்ெதியினர் இதனனச் பசய்கின்றனர், யேன் மற்றும் எலிசபெத்தும் பசய்கின்றனர்.
டார்சி தீவிரமாக அதில் ஈடுெடுகிறான். காரலினுனடய அற்ெத்தனமான ஆளுனம ஆட்டத்தில்
யமயலாட்டமாக ஈடுெடுகிறது. லிடியா கடனமயாற்றுகிறாள். சிாிப்பு, யொலித்தனம், அனனவாிடமும்
அன்பு பசலுத்துவது ஆகியவற்றால் நாணங்பகட்ட நடத்னதக்கு ஒரு அந்தஸ்னத அளிப்ெதன் மூலம்
தன்னன வானளாவ உயர்த்திக்பகாள்ளும் விக்காம் பொிய ஆளுனம உனடய ஒருவன் ஆவான்.
இந்தக் கண்யணாட்டத்தில் விளக்கும்யொது கனத யமலும் ஒரு ொிணாமப் ொர்னவனயப்
பெறுகிறது. வீழ்ச்சினய யமலுள்ளவாறு வனகப்ெடுத்தினால் முன்யனற்றத்னத ஒருவர் முழுனமயாக
விவாிக்கலாம். கீழ்யநாக்கி விாிவனடவதன் மூலம் ஆற்றல் தன்னன நினறயவற்றிக்பகாள்ளும்
கண்யணாட்டத்தில், ொிணாமத்னத ஆய்வு பசய்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்ெமாக இதனன எடுத்துக்
பகாள்ளலாம். அைிச்சாட்டியம் பசய்வது நனவுபூர்வமானது, அைிப்ெது வன்முனறயானது, தரம்
தாழ்த்துவது சமூகாீதியானது, இைிவுெடுத்துவது சுயமாகத் யதர்ந்பதடுப்ெது, ஆனால் அனனத்துயம
சச்சிதானந்தத்தின் பகாள்னகயில் உள்ள ொனதகள் ஆகும், இனவ இனறவனுனடய
யநர்மாறானதில் பவளிப்ெடுகிறது. அனந்தமான ேீவன் இவ்வாறு வரம்புக்குட்ெட்ட
ஆன்மாவாகிறது என்று ெகவான் கூறுகிறார். அனந்தம் இந்தச் பசயல்முனறயின் மூலம், சுய
ஆத்மானவ உருவாக்கும் அளவுக்குட்ெட்டதின் யதாற்றத்னத யமற்பகாள்கிறது, முதலில் அனத
அகந்னதயில் தன்னினறவுனடயதாக வைங்குகிறது.
ேீவியம் ேட இருளாக மாறுவதும், ஆனந்தம் உணர்வற்றதாக மாறுவதும், பசயல்முனறனய
உருவாக்கும் தனலகீழ்ப் ொனதயில் ெயணிக்கும் சக்திகள் ஆகும். ெனடப்பு, சிருஷ்டி, ொிணாமம்
ஆகியவற்றின் அடிப்ெனடயிலும் மற்றும் நமது தினசாி வாழ்க்னகயின் மூலமும் ெகவானின்
தத்துவம் விளக்கப்ெட ஏதுவாக, கற்ெனனக் கனதயின் புனித அரங்கமாக 'Pride and Prejudice'
விளங்குகிறது. இவ்வாறு நமது விருப்ெப்ெடி முழுனமனய நகர்த்துவதன் மூலம், பதய்வீக உறுதியாக
மாறிவிட்டிருக்கும் சிறிய முக்கியத்துவம் உனடய விஷயத்னத நாம் அனடகியறாம்.
புவியில் இறங்கிய சத்திய ேீவியத்னதக் கிரகித்துக்பகாள்வது.
புவியில் இறங்கிய சத்திய ேீவியத்னதப் பெற்றுக்பகாள்ள யமபலழுந்த பூமியின் தமஸ் அதனன
விழுங்கிவிட்டதாக அன்னன 1956-ல் கூறினார். பதாைிலாளி முதலாளியாக இருக்க விரும்புவதால்
முதலாளித்துவம் தனைக்கிறது என்று மீண்டும் மீண்டும் நான் கூற விரும்புகியறன். அைகான முகம்
மற்றும் அதன் கவரும் பமன்னமயின் மூலம் ஒரு திருப்திகரமான அவதூறாக எலிசபெத் மீது
இறங்கிய உயர்ந்த ெிரபுத்துவம் கிரகித்துக் பகாள்ளப்ெட்டது. விக்காம் உண்னமயானவனாக
இருந்திருந்தால் அயத பமன்னம அயதயொன்று கவருவதாக இருந்திருக்காது என்ெது நிச்சயம்.
ஓடிப்யொவதில் முடிந்த சிக்கலான பொய்னமயின் அடித்தளயம கவர்ச்சிகரமாக உள்ளது.
விக்காமுடன் ஓடிப்யொகவில்னல என்று எலிசபெத்தின் அந்தப் ெகுதி வருத்தப்ெட்டது. லிடியாவின்
மூலமாக மட்டுயம அவளால் அனதச் பசய்ய முடிந்தது. அவளுனடய மனம் பதளிவாக உள்ளது,
உணர்வும் பதளிவாக விக்கானமக் காதலிக்கிறது. அவள் விக்கானமக் காதலிப்ெனதவிட,
கவர்ச்சியாக ஒழுங்கனமக்கப்ெட்ட அவனது ஒழுங்கனமக்கப்ெட்ட பொய்னமனயக் காதலிக்கிறாள்
என்று கூறலாம். அவனனவிட, அவனது கவர்ச்சினயவிட, ோர்ேியானாவுடன் ஓடிப்யொகத்
துணிந்த அவனது பொய்னமயய அவனளக் கவர்ந்தது. மனிதன் எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக
அைிச்சாட்டியத்னத விரும்புகிறான். பெண் நகர வாழ்க்னகனய விரும்புகிறாள், ஆண்களுக்காக
ஏங்குகிறாள். ஒரு சுதந்திரமான சமூகத்தில்கூட எந்த ஒரு ஆணும் ஒன்று அல்லது ஒரு சில
பெண்களுடன் நிறுத்திக்பகாள்ள மாட்டான். காந்திேி கூறியதுயொல மனித சுொவம் கரடு
முரடானது, ஒழுக்கமின்னம மூலம் அைிச்சாட்டியம் பசய்ய விரும்புகிறது. அருள் ெிரபுத்துவமாக
வருகிறது. இதன் முதல் உறுதியான வினளவு ஓடிப்யொதல். இந்தக் கண்யணாட்டத்தில் ஒவ்பவாரு
கதாொத்திரத்னதயும் ஒவ்பவாரு நிகழ்னவயும் விமர்சிக்கலாம். ெிரபுத்துவத்னத அைிப்ெதற்காக
கீைிறங்கும் சக்தி, கனவானாக இருக்கும் விவசாயினய உயர்ந்த ெடிகளுக்கு உயர்த்த
ெிரபுத்துவத்னதப் ெலப்ெடுத்த யவண்டும் என்ெது குறிப்ெிடத்தக்கது. லிடியா கீழ் நினலயில்
இருக்கிறாள், எலிசபெத் யமல் நினலயில் இருக்கிறாள். யேன் ஒரு புதுப் ெணக்காரனுடன் திருமதி
பென்னட்டின் ஆெத்தான அருகானமயில், இனட நினலயில் இருக்கிறாள். திருமதி பென்னட்டால்
லாங்ெர்னியலயய இருக்கவும் முடியாது, பெம்ெர்லி விேயங்கனளக் குனறத்துக் பகாள்ளவும்
முடியாது. அவளால் அங்கு பசல்லாமல் இருக்கவும் முடியாது, அங்கு நீண்ட நாட்களுக்குத் தங்கவும்
முடியாது. ெிரபுத்துவத்திற்குள் நுனைந்த காரலின், தாழ்ந்த வகுப்ெினாின் நடத்னதனய வலியுறுத்த
விரும்புகிறாள், யேன் ெின்னால் சிாிக்கவும் பசய்கிறாள். டார்சி கூறிய ‘ெரவாயில்னல’, ‘அவள் ஒரு
அைகு’, ‘சீப்னசட்’ ஆகியவற்றிலும், ெிங்கிலினய அப்புறப்ெடுத்துவதற்கு அவன் பசய்த
சூழ்ச்சிகளிலும் உயர்குடியினாின் ெண்பு காணப்ெடுவதில்னல. ெிங்கிலினய அகற்றும் யநாக்கில்
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தன்னனயய எலிசபெத்திடமிருந்து விலக்கிக் பகாள்கிறான் என்ெது டார்சிக்குப் புாியயவ இல்னல.
சுொவம்
இலக்கிய விமாிசனத்திற்கு ஒரு வரம்பு யதனவ. அது உாினமயாக தத்துவத்திற்குள் நுனைய
முடியாது. தத்துவத்திற்குள் நுனையாமல் எந்த ஒரு கதாொத்திரத்தின் குணாதிசயத்னதயும் அது
விளக்க முடியாது. யமற்கத்திய தத்துவம் குணாதிசயம் உருவாவனத அப்ெட்டமாக
பவளிப்ெடுத்துவதில்னல. இந்திய தத்துவம் அதன் முனறகனள தமஸ், ரேஸ், சத்வா என்று
விளக்குகிறது. அனவ எவ்வாறு உருவாயின என்ெது நமக்குத் தனட பசய்யப்ெட்ட கர்மாவிற்குள்
ஒருவனர எடுத்துச் பசல்லும். அனதக் கண்டுெிடிப்ெதற்கான அறிவின் அனனத்து தளங்கனளயும்
ஸ்ரீ அரவிந்தர் நமக்கு வைங்குகிறார்.
எங்கும் அனதப் ெற்றி விாிவாக ெகவான் விளக்குவதில்னல.
குணத்தின் கட்டனமப்பு, சிருஷ்டினய பவளிப்ெடுத்தும் ேீவனின் ெகுதிகளின் கட்டனமப்ொகும்.
அதன் யமற்ெரப்ெில் அது அறியானமயினாலும் மற்றும் மனம் அதன் மூன்று நினலகளுடன்
அனடயாளம் காண்ெதன் மூலமும் ெலப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. இது உண்னமயில் நம்னம சாரத்தின்
நீடிப்புத் தன்னம மற்றும் யநர்த்தியின் அதன் நினலகளுக்கு எடுத்துச் பசல்கிறது. ஒவ்பவாரு
நினலயிலும் அகந்னத தன்னன வலியுறுத்திக்பகாள்கிறது. இவ்வாறு அறியானம மற்றும்
சிருஷ்டினய நினலநிறுத்துகிறது. குணத்னத நியாயப்ெடுத்த முடியாது. நாம் விவாதிக்க
யவண்டுபமனில், குணம் எவ்வாறு அதன் கட்டனமப்னெத் தவிர்க்கிறது என்ெனதப்ெற்றியய
விவாதிக்க முடியும். அதன் தர நினலகள், ெகுதிகளாகவும், அகம், புறம் யொன்ற பவவ்யவறு
நினலகளிலும் இருப்ெது சிரமத்னத உருவாக்குகின்றன. ஏற்புத்திறயனா அல்லது எதிர்ப்யொ
உயர்ந்த மற்றும் கீழ் நினலகளிலும், அகம் மற்றும் புறத்திலும், மனம் மற்றும் ேடநினலகளிலும்
யவறுெடுகிறது. அவரது பசயலற்ற தன்னம ேடாீதியானது, அவரது மனனவியின் ேடநினல
முரண்ொடாக ஆற்றல் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. ஆற்றல் வாய்ந்த ேடநினல சக்தி, மனாீதியாக
சுதந்திரம் பெற்றுள்ள கணவரது ேடநினல பசயலற்ற தன்னமயுடன் மாறுெடுவது, நாவலின்
கதாொத்திரங்களில் அதனன பவளிப்ெடுத்தும் குணத்தின் ஒரு அம்சமாகும். திருமதி பென்னட்
ஓடிப்யொனதற்கு பவட்கப்ெடாமல், திருமண உனடகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறாள்.
அவர் அவருனடய பகௌரவத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார், லிடியா லாங்ெர்னுக்கு வராதனதக்
குறித்து கவனலப்ெடுவதில்னல. லிடியா ஒரு மனனவியாக இருப்ெனத நினனத்து
பெருனமப்ெடுகிறாள், விக்காம் அவமானத்னத நினனத்து பவட்கப்ெடுவதில்னல, தன்னுனடய
கவரும் பமன்னமயாலும், இனினமயான நடத்னதயாலும் அனத ஈடு பசய்கிறான். நடத்னத இரண்டு
பவளிப்ொடுகளுக்கும் உதவும் நடுநினலயான ஒரு திறன் ஆகும். அவனன இனி ொர்க்க முடியாது
என உணரும்பொழுதுகூட எலிசபெத் நல்ல நடத்னதனய பவளிப்ெடுத்த எந்த முயற்சினயயும்
எடுப்ெதில்னல, அவன் அங்கு வர யவண்டும் என பவளிப்ெனடயாகயவ யவண்டுகிறாள்.
நாணங்பகட்ட மனிதனின் நாணங்பகட்டதனத்தால் அவள் ொதிக்கப்ெடுகிறாள், ஆனால் அவனனப்
ொர்க்க யவண்டும் என்கிற தனது விருப்ெத்னத நினனத்து பவட்கப்ெடுவதில்னல. இரவு விருந்தில்
அவனது அருகில் அவள் அமர்ந்தது ஒரு தற்பசயலான நிகழ்வல்ல, அது அவளது ஆழ்மன
விருப்ெமாகும். பெம்ெர்லி அவனுக்கு அது யொன்ற நடத்னதனய வைங்கியிருந்தது, லாங்ெர்ன்
அவளுக்கு அனத வைங்கவில்னல. மற்றவாிடம் குனறனயக் காண்ெது நம்மிடயம அக்குனற உள்ளது
என்ெதனன அறிய யவண்டும். எந்த ஒரு கண்யணாட்டத்தின் ொிணாம வளர்ச்சியிலும், அது அவளது
ஆழ்மனம் (அல்லது அவளது யமல்மனமா?)அவளது அவமான உணர்ச்சினய விஞ்சுகிறது.
சமூகத்தின் முன்யனற்றம்.
இந்தக் கனதயில் எழுந்த ெிரச்சினனகள், குடும்ெம் வாய்ப்புகனள விாிவுெடுத்துவதன் மூலம்
இறுதியில் தீர்க்கப்ெட்டன. அவர்களது ொர்னவனய விாிவுெடுத்துவதன் மூலம் அவர்கள் அனதச்
பசய்யவில்னல. பவளிச் சூைல் அவர்கனள அவ்வாறு பசய்ய கட்டாயப்ெடுத்தியது. உயர்குடி ெங்கு,
பென்னட்டின் சுதந்திரம், எலிசபெத்தின் கலகலப்ொன சுொவம் ஆகியனவ அனதச் சாத்தியமாக்கி
புவியில் இறங்கிய சத்திய ேீவியத்னதக் கிரகித்துக்பகாண்ட திறன்களாகும். அத்தனகய தீர்வுக்கு
ெல்யவறு வைிகள் உள்ளன.
•ஏற்புத்திறனன அதிகாிப்ெதும், தனடகனள அைிப்ெதும், புவியில் இறங்கிய சத்திய ேீவியத்திற்கு
ஏற்றவாறு கட்டனமப்னெ மாற்றி அனமப்ெதும் பகாள்னககள் ஆகும். அல்லது மாற்றத்திற்கு
ஏற்றவாறு ஆற்றலின் தீவிரத்னத அதிகாிக்க யவண்டும்.
• வடிவம், ஆற்றல், சக்தி, கட்டனமப்பு, மாறுவதற்கு விரும்புவது ஆகியனவ கீைிருந்து எழும் சில
காரணக்கூறுகள் ஆகும். கீைிறங்கும் சக்தியால் மாற்றத்திற்குக் காத்திருக்க முடியும். கீயை
உள்ளவற்றின் ஏற்புத்திறனன அதிகாிக்க அது யநர்மனறயாகயவா அல்லது எதிர்மனறயாகயவா
பதாடர்புபகாள்ளலாம்.
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• காலம், இடம், ஆற்றல், வடிவம் ஆகியனவ ெங்கு வகிக்கின்றன, ஒவ்பவான்னறயும் முடிவற்று
யமலும் ெிாிக்கலாம்.
•எதுவும் எந்த ஒரு கண்யணாட்டத்திலிருந்தும் விளக்கத்னத அனுமதிக்கிறது என்ெது சட்டமாகும்.
•இது எல்னலயற்று முடிவற்று மாறும் அனந்தமாகும்.
• இந்த ஒரு பகாள்னகனய விளக்குவதற்காக உலகத்தின் இலக்கியம் முழுவனதயும் நாம்
மறுொிசீலனன பசய்யலாம்.
•இங்கு நாம் ஒயர ஒரு சாத்தியத்னத மட்டுயம கருதுகியறாம்.
•பெறுெவர் விாிவனடவது.
•இது வடிவத்தியலா, கட்டனமப்ெியலா, பசறிவியலா அல்லது மதிப்ெியலா இருக்கலாம்.
அது பெற்றுக்பகாள்ளும் முன்பு, இது எதிர்மனற சக்திகனளக் பகாண்டிருக்கும் திறன் பகாண்டதாக
இருக்க யவண்டும்.
திருமதி பென்னட் தன்னுனடய சக்திகனளத் தீர்த்துக் பகாள்கிறாள்.
விாிவனடய முயலும் யலடி காதாின் சுருங்குகிறாள்.
டார்சி உயருகிறான், திருவுருமாறுகிறான், மிக உயர்ந்ததுடன் ஒருங்கினணகிறான்.
திருமதி கார்டினர் பமௌனமாக ஒரு கிாியா ஊக்கியாகச் பசயல்ெடுகிறாள், சிறிய முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த துகளாக மாறுகிறாள்.
காரலின் திருவுருமாறாமயலயய மாறுகிறாள்.
புதிய நினலனமக்கு ஏற்றவாறு காலின்ஸ் தன்னன அதனுள் பொருத்திக் பகாள்கிறான்-தன்னன
பவளிப்ெடுத்திக்பகாள்ளும், தன்னன அர்ப்ெணிக்கும் ஒரு பசயலாகும்.
தான் முன்கூட்டியய அறிவித்தனத நினனத்து பவற்றிப் பெருமிதம் பகாள்ளும் சார்பலட், ெரந்த புதிய
ஏற்றத் தாழ்வுகள் அவளுனடய நனவுபூர்வமான புாிதலுக்கு யவதனன அளிப்ெதாக உள்ளதால்
அவளது பவற்றினய நினனத்து இப்பொழுது பவறுப்ெனடகிறாள்.
நனவுபூர்வமான பவற்றி ஆழ்மன கசப்னெ உருவாக்குவது.
Human thought – Grace
It is known that grace needs no reason to act, no human desert. Human effort when it exhausts itself is
capable of attracting Grace. Beyond all this we saw another phenomenon in India’s Freedom – God’s
determination to do –
Sri Aurobindo is God in that sense. India won her freedom in the subtle plane in 1910 and if the leadership
took to armed uprising Freedom would have been a reality. The Indian orthodoxy was so deeply entrenched
in the national consciousness that its inflexible attachment to a dead false form effectively prevented
Freedom. Mahatma Gandhiji’s Non-violence was a non-spiritual policy. The masses and elite of the
country worshipped the Englishman and petitioned him to prolong his stay and sang God save the king. It
amounts to accomplishing the work 1) by abandoning the cause, as HE took to yoga, 2) against the
dedication of the population, 3) while the deeper forces of organised falsehood were acting unconsciously
against it 4) through a leadership whose policy was a fad of spirituality. He who has the penetration how
it was done by Him will know the nature of work. Sri Aurobindo made Churchill the arch enemy of
Freedom to fight for a basic cause on which Freedom rested – winning the war by installing him as the
Prime Minister and in 1945 removing him. For the invaluable services of war HE reinstalled him in 1951.
Sri Aurobindo, I believe, worked on the honour of the Englishman and the Gratitude of England
personified by the Royalty whose member was Mountbatten. Orthodoxy could get the better of Him by
that half an hour at 11.30-12:00 August 15, 1947. Hence the minor avoidable tragedy of communal killings.
Pakistan is based on caste oppression and Non-violence had no power against it. In an armed uprising
patriotism would have united the Muslims.
Nehru in his exalted idealism of pure service refused to harbour even in the depths of his known
emotions that Indira should have the benefits of office. He did silently wish Shastri to succeed him. He
did recognise the greatness of Kamaraj in giving up Chief Ministership. Mother sanctioned Nehru’s
conscious unexpressed wish, his subconscious desert and his conscious appreciation of the greatness in the
common Man. If my assessment is true, it endorses my own observation of Her workings. To discover in
Pride and Prejudice a parallel is a worthwhile task for a serious scholar whose labour is spread over the
years.
New construction
For a fresh evaluation of criticism the plot, characters in terms of temperament, energy, expression are to be
constructed. The new principles must be found in every movement small or big.
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Plot:A British aristocrat wedded to honour and freedom buried in farmer’s sloth finds a physically dynamic
vulgar wife from an affluent attorney family too many for him.
She came with a very pretty face and £5000. Her own success fully energised her when the first child was
pretty. As the rule enables, the same attorney family had a son in trade, one who was intelligent,
cultured and refined. He married an equally refined wife. French Revolution sent them aristocratic Darcy
of selfish, arrogant pride who delighted in self-conceit. He had a full foundation of aristocratic nobility but
his mother and father fashioned him as a brute.Bingley whose father made himself rich in trade found
Darcy’s friendship warmly elevating his status. Darcy found himself fully interfering in Bingley’s life
with total success – Transition permits deviations. Bingley and Darcy chose Jane and Lizzy consciously
and unconsciously, rather subconsciously. Their coming to Meryton brought Wickham and Collins, an
inevitable move of life, one to disillusion Lizzy and the other to exhaust her physically irresistible energy.
The first move of the story is a wrong strategy of Mr. Bennet calling on Bingley. The initial few weeks
exhaust initiating all the positive and negative moves. He calls on Bingley. She plans and plans endlessly,
Darcy speaks out his interest in opposite words. Charlotte’s goodwill is spoken out and reward received.
Wickham is fully in form with all the female hearts doting on him. To the end he subconsciously prevails
in Lizzy.
Genius of abuse finds its full play and is received as pure Intensity of Love by one infatuated all over his
being.
The physicality of the last female child wants Bingley to choose her, seeks Collins unsuccessfully and lies
in wait for Wickham. Wickham, dear Wickham, completes the initial cycle of naked impudence when he
settles down in his ambition of being Darcy’s brother-in-law.
Goodwill carries cheerfulness to Life Response at Pemberley where Lizzy finds the Pemberley rooms
irresistible. He comes to his fulfillment. To his psychological advance she responds socially from a status
she does not have, allows herself to be provoked by feminine fetish.
The tragedy occurs, culture saves, inner transformation reaching wider deeper levels. Lydia is found and
married making way for Bingley and Darcy.
An uncharacteristic confession gets Bingley married or at least engaged, leaving Lizzy at the disposal of
Lady Catherine to receive further strength. He, consciously, and she subconsciously move to each other, to
happiness.
Every word in the story permits a comment from our side. Bennet’s call necessarily fails. Lady Catherine in
that atmosphere can only energise Lizzy. The very atmosphere is one of Goodwill of Guillotine making
Charlotte express it on behalf of two girls, and at once she receives Longbourn and the rectory.
மனித எண்ணம்- அருள்.
அருள் பச ல்ெடுவதற்கு எந்த ஒரு ாரணயமா, மனிதனுறை ற விடுதயலா யதறவ ில்றல.
மனித மு ற்சி தீர்க் ப்ெட்ைவுைன் அதுயவ அருறை ஈர்க்கும் திைனுறை து. இறவ அறனத்றதயும்
தாண்டி இந்தி சுதந்திரத்தில் நாம் யவபைாரு நி ழ்விறனப் ொர்த்யதாம்- பச ல் புாிவதற் ான
இறைவனின் தீர்மானம்அந்த விதத்தில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் இறைவனாவார். 1910-ஆம் ஆண்டில் இந்தி ா சூட்சும நிறல ில்
சுதந்திரம் பெற்ைது, தறலறம ஆயுதம் ஏந்தி ிருந்தால் சுதந்திரம் ஒரு நிதர்சனமா இருந்திருக்கும்.
நாட்டின் ேீவி த்தில் இந்தி ெனைறமவாதம் மி வும் ஆழமா ஊைி ிருந்தது, ேீவனற்ை
பொய் ான வடிவத்திற்கு அது வறைந்து ப ாடுக் ாதது சுதந்திரத்றதத் திைம்ெை தடுத்தது.
மஹாத்மா ாந்தி ின் அஹிம்சாவாதம் ஒரு ஆன்மீ மற்ை ப ாள்ற ாகும். நாட்டின் மக் ளும்,
யமற்குடி ினரும் ஆங் ியல றர வழிெட்ைனர், நீடித்து இருக் யவண்டினர், இறைவன் மன்னறரக்
ாப்ொற்ைட்டும் என்ை ஆங் ியல ாின் யதசீ
ீதத்றதப் ொடினர்.
1) ெ வான் ய ா த்றத யமற்ப ாண்ைதால், யநாக் த்றதக் ற விடுவதன் மூலம், 2) மக் ளுறை
ஆழ்ந்த அர்ப்ெணிப்புக்கு எதிரா , 3) முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை பொய்றம ின் ஆழ்ந்த சக்தி ள் அதற்கு
எதிரா பச ல்ெட்டுக் ப ாண்டிருந்தயொது, 4) ஆன்மீ த்தின் அர்த்தமற்ை ப ாள்ற ற க்
ப ாண்டிருந்த ஒரு தறலறம ஆ ி வற்ைின் மூலம் யவறலற ச் சாதிப்ெதற்குச் சமமாகும் இது.
ெ வானால் இது எவ்வாறு பசய் ப்ெட்ைது என்ெறத உணரும் ஒருவருக்கு யவறல ின் தன்றம
பதாியும்.
இந்தி ாவின் சுதந்திரம், ெிாிட்ைன் யொாில் பவல்வறத ஒரு அடிப்ெறைக் ாரணமா க்
ப ாண்டிருந்தது. சுதந்திரத்தின் தறல ா ெற வனா விைங் ி சர்ச்சிறல, ஸ்ரீஅரவிந்தர்
ெிாிட்ைனின் ெிரதம மந்திாி ாக் ி யொாில் பவற்ைி அறை ச் பசய்து, 1945-ஆம் ஆண்டு அவறரப்
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ெதவி ிலிருந்து அ ற்ைினார். யொாில் பொி அைவில் யசறவ பசய்த ாரணத்தினால் 1951-ஆம்
ஆண்டு அவறர மீண்டும் ெ வான் ெதவி ில் இருத்தினார்.
அரச குடும்ெத்தின் அங் த்தினரா இருந்த பமௌன்ட்ொட்ைன் மூலம் விஸ்வாசமா பவைிப்ெட்ை
ஆங் ியல ரது ப ௌரவத்திற் ா வும், இங் ிலாந்தின் நன்ைி உணர்வுக் ா வும் ஸ்ரீ அரவிந்தர்
பச ல்ெட்ைார் என்று நிறனக் த் யதான்றுகிறது. 15.08.1947 அன்று இரவு அந்த ஒரு அறர மணி
யநரத்தில் (11.30-12:00) ெனைறமவாதம் ெ வானின் மு ற்சி றை முைி டித்தது. தடுத்திருக் க்கூடி
வகுப்புவாதக் ப ாறல ள் நி ழ்ந்தன. ொ ிஸ்தான் ோதி ஒடுக்குமுறைற அடிப்ெறை ா க்
ப ாண்டு உருவாக் ப்ெட்ைது. அஹிம்சாவாதத்தால் அறதத் தடுக் முடி வில்றல. ஆயுதம் ஏந்தி
ஒரு யொராட்ைத்தால் நாட்டுப் ெற்று முஸ்லீம் றை ஒன்றுெடுத்தி ிருக்கும்.
யநருவின் தூய்றம ான ெணி ின் உ ர்வான இலட்சி த்தில், அவரது உணர்ச்சி ைின் ஆழத்தில்
கூை இந்திரா அரசி லில் ெதவி ின் ெலன் றைப் பெை யவண்டும் என்று அவர் நிறனத்தயத
இல்றல. தனக்குப் ெின்னால் சாஸ்த்ாி ெதவிக்கு வர யவண்டுபமன்று அவர் விரும்ெினார்.
முதலறமச்சர் ெதவிற விட்டுக் ப ாடுத்ததில் ாமராோின் சிைப்ெிறனப் புாிந்துப ாண்ைார்.
யநருவின் பவைிப்ெடுத்தப்ெைாத நனவுபூர்வமான விருப்ெம், அவரது ஆழ்மன ற விடுதல்,
சாதாரண மனிதனின் உ ர்விறன அைிந்யத ொராட்டும் தன்றம ஆ ி வற்ைிற்கு அன்றன அனுமதி
அைித்தார். நமது அனுமானம் உண்றம ா இருப்ெின், அன்றன பச ல்ெடும் விதத்றதப்ெற்ைி
நமது ொர்றவற இது உறுதிப்ெடுத்துவதா இருக்கும். ெல வருைங் ைா உறழக்கும் ஒரு தீவிர
ஆராய்ச்சி ாைருக்கு 'Pride and Prejudice'-ல் இதற்கு இறண ானறதக் ண்டுெிடிப்ெது ஒரு
ெ னுள்ை ெணி ா இருக்கும்.
புதி
ட்டுமானம்.
விமாிசனத்தின் ஒரு புதி
ணிப்ெிற்கு மனவுணர்வு, ஆற்ைல், பவைிப்ொடு ஆ ி வற்ைின்
அடிப்ெறை ில், றத அறமப்பு மற்றும் தாொத்திரங் ள் அறமக் ப்ெை யவண்டும். சிைி அல்லது
பொி ஒவ்பவாரு இ க் த்திலும் புதி தத்துவங் ள் ண்ைைி ப்ெையவண்டும்.
றதக் ரு-ப ௌரவம் மற்றும் சுதந்திரத்றதக் றைப்ெிடிக்கும், சுறுசுறுப்ெற்ை விவசா ி ான ஒரு
ஆங் ியல உ ர்குடி ம னுக்கு ஒரு வழக் ைிஞர் குடும்ெத்றதச் சார்ந்த உைல்ாீதி ா
ஆற்ைல்வாய்ந்த ஒரு நாசூக் ற்ை மறனவி ிறைக் ப் பெற்ைது அதி ப்ெடி ா இருந்தது.
அவள் அழகுைனும், 5000 ெவுனுைனும் வந்தாள். முதல் குழந்றத அழ ா ப் ெிைந்த யொது
அவளுறை பவற்ைி அவறை முழுறம ா உற்சா ப்ெடுத்தி து. அயத குடும்ெத்றதச் யசர்ந்த ஒரு
ம ன் வி ாொரத்தில் இருந்தார், அைிவாைி ா வும், நா ாி மா வும், ெண்புறை வரா வும்
இருந்தார். அவர் தனக்குச் சமமா யநர்த்தி ான நைத்றத ப ாண்ை பெண்றண மணந்தார்.
சு நலம், டுறம ான வீண் பெருறமயும், சு இறுமாப்ெில் ஆனந்தமும் ப ாண்ை ைார்சிற
ெிபரஞ்சுப் புரட்சி அவர் ைிைம் அனுப்ெி து. உ ர்குடி ினாின் யமன்றம ின் அடித்தைம்
அவனுக்கு முழுறம ா இருந்தது, ஆனால் அவனுறை பெற்யைார் ள் அவறன ஒரு முரைனா
வைர்த்திருந்தனர்.
வி ாொரத்தின் மூலம் தன்றனச் பசல்வந்தரா மாற்ைி வாின் ம னான ெிங் ிலி, ைார்சி ின் நட்பு
தனது அந்தஸ்றத உ ர்த்துவறதக் ண்ைான். ெிங் ிலி ின் வாழ்க்ற ில் ைார்சி, தான்
முழுறம ா முழு பவற்ைியுைன் தறல ிடுவறதக் ண்ைான்- மாற்ைம் வில ல் றை
அனுமதிக் ிைது. ெிங் ிலியும் ைார்சியும் யேறனயும் எலிசபெத்றதயும் தன்னுணர்வுைனும்,
தன்னுணர்வற்றும், உண்றம ில் ஆழ்மனதிலும் யதர்ந்பதடுத்தனர். அவர் ள் பமாிைனுக்கு வந்தது
விக் ாறமயும் ாலின்றஸயும் அறழத்து வந்தது. இது வாழ்வின் தவிர்க் முடி ாத ஒரு பச லாகும்,
எலிசபெத்றதத் பதைிவறை ச் பசய்வதற் ா ஒருவரும், அவளுறை தவிர்க் முடி ாத ேைநிறல
சக்திற தீர்ப்ெதற் ா மற்ைவரும் வந்தனர்.
திரு பென்னட், ெிங் ிலிற ச் பசன்று சந்தித்தது றத ின் முதல் தவைான உத்தி ாகும். ஆரம்ெ சில
வாரங் ள் யநர்மறை ான மற்றும் எதிர்மறை ன ந ர்வு றை ஆரம்ெித்து றவப்ெதில்
பசலவழிக் ப்ெடு ின்ைன. அவர் ெிங் ிலிற ச் சந்திக் ிைார். தா ார் முடிவில்லாமல்
திட்ைமிட்டுக்ப ாண்யை இருக் ிைாள். ைார்சி யநர்மாைான வார்த்றத ைினால் தனது விருப்ெத்றதத்
பதாிவிக் ிைான். சார்பலட்டின் நல்பலண்ணம் பவைிப்ெட்டு, ெலறனப் பெறு ிைது.
அறனத்து பெண் ைின் இத த்றதக் ப ாள்றை ப ாண்ை விக் ாம் இறுதிவறர ஆழ்மனதில்
எலிசபெத்திைம் நிறலத்து நின்ைான்.
நிந்தறன ின் யமதறம அதன் முழு ஆட்ைத்றதக் ாண் ிைது, தனது ேீவன் முழுவதும் யமா த்தால்
ஆட்ப ாள்ைப்ெட்ை ஒருவரால் அன்ெின் தூ தீவிரமா அது பெற்றுக் ப ாள்ைப்ெடு ிைது.
றைசி பெண்ணான லிடியாவின் ேைநிறலத்தன்றம, ெிங் ிலி தன்றனத் யதர்ந்பதடுக் யவண்டும்
என்று விரும்பு ிைது, ாலின்றஸ நாடி யதால்வி அறை ிைது, விக் ாமிற் ாகக் ாத்திருக் ிைது.
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விக் ாம், எனதருறம விக் ாம் என்று அவள் அறழத்தது, ைார்சி ின் ச லனா தனது
இலட்சி த்தில் அவன் நிறைவுறும்யொது ஆரம்ெ அப்ெட்ைமான நாணங்ப ட்ைதனத்றதப் பூர்த்தி
பசய் ிைது.
பெம்ெர்லி ில் நல்பலண்ணம், உற்சா த்றத வாழ்வின் மறுபமாழி ா மாற்று ிைது, அங்குள்ை
அறை ைின் யநர்த்தி தவிர்க் முடி ாததா இருப்ெறத எலிசபெத் ாண் ிைாள். அவன் தனது
நிறைறவ அறை ிைான். அவனது மனாீதி ான அணு லுக்கு அவள் தன்னிைம் இல்லாத ஒரு
நிறல ிலிருந்து சமூ ாீதி ா மறுபமாழி அைிக் ிைாள். பெண்றம ின் மூை நம்ெிக்ற ால்
தன்றனத் தூண்ை அனுமதிக் ிைாள்.
யெராெத்து நி ழ் ிைது, லாச்சாரம் ாப்ொற்று ிைது, அ திருவுருமாற்ைம் ெரந்த ஆழமான
நிறல றை அறை ிைது. லிடி ா ண்டுெிடிக் ப்ெட்டு திருமணமும் நைந்யதறுவதன் மூலம் ெிங் ிலி
மற்றும் ைார்சிக்கு வழிவிைப்ெடு ிைது.
ஒரு எதிர்ொராத ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தினால் ெிங் ிலி ின் திருமணம் நைந்யதறு ிைது அல்லது
குறைந்தெட்சம் திருமணம் நிச்ச ிக் ப்ெடு ிைது, எலிசபெத் யமலும் வலிறமற ப் பெறுவதற் ா
யலடி ாதாினிைம் விைப்ெடு ிைாள். அவன் தன்னுணர்யவாடும், அவள் ஆழ்மனதிலும் ஒருவறர
யநாக் ி ஒருவரும், ம ிழ்ச்சிற யநாக் ியும் ந ரு ின்ைனர்.
றத ின் ஒவ்பவாரு வார்த்றதயும் நாம் ஒரு ருத்திறனக் கூை அனுமதிக் ிைது. பென்னட்டின்
அறழப்பு நிச்ச மா த் யதால்வியுறு ிைது. அந்தச் சூழலில் யலடி ாதாினால் மட்டுயம
எலிசபெத்திற்கு சக்தி அைிக் முடியும். நல்பலண்ணத்தின் சூழலில் சார்பலட் அறத இரண்டு
பெண் ைின் சார்ொ பவைிப்ெடுத்து ிைாள், உைனடி ா அவள் லாங்ெர்றனயும் ாலின்ஸ்
வசிக்கும் இல்லத்றதயும் பெறு ிைாள்.
Author
Our effort is to make literary criticism reveal Life fully through the story. This is the second aim, the first
being the revealing of the author. The author is no ordinary story teller. She creates the story and at
one point becomes the story. We know ourselves and the thoughts we have. We too are ‘authors’ in a
rudimentary way. When we speak, we report an event. It has its factual part which all does. We report the
event as it touched us, our temperament and character. The event is a version of our character. Our
character can energise the event, colour the event with our emotions. Or, it can energise the event with its
own temperamental energies, not ours.
In the measure one is thus impersonal.
She becomes the authoress.
Our temperament is limited by our character and its characteristics. The author’s temperament is not so
limited, but becomes impersonal to fully reflect the temperamental energies of the event. There are greater
creative events, such as Dantes’ pure love for Mercedes. A great author can report it. It requires a greater
precision and flexibility in the author to see the dynamic vehemence of Dantes’ love and the equally intense
love of hers that was incapable of being loyal to him even after his death. Dumas does it admirably. To
portray Collins or Falstaff, one should be a greater author. Sri Aurobindo presents Savitri who is unmindful
of several deities, unresponsive to Yama’s temptations and even to the offer of God She does not respond.
She overcomes His offer to the extent of explaining to Him that her mission was greater still. One in love,
pure as purity of idealised youth will allow, approaching his girl in his imagination positively can rise to
those great dimensions of life that catch sight of the experience of romance. It is the greatest height one
can rise to in the idealistic emotions of his imagination. She then captures his imagination. With whatever
response she is then capable of, a well mannered gentleman can find the domestic joy coloured by
Romance. Positively charged in its daily practice, marriage does have the potential to reveal Romance off
and on. Sincerity, exceedingly good manners of a true gentleman, a developed Mind that can enjoy the
welling up of Romantic intensities are together capable of finding Romance in life.
ஆசிாியர்
இலக்கிய விமாிசனம், கனதயின் மூலம் வாழ்க்னகனய முழுனமயாக பவளிப்ெடுத்த னவப்ெயத நமது
முயற்சியாகும். இது இரண்டாவது குறிக்யகாள், முதல் குறிக்யகாள் கதாசிாியனர
பவளிப்ெடுத்துவதாகும். ஆசிாியர் சாதாரண கனத பசால்ெவர் அல்ல. அவள் கனதனய
உருவாக்குகிறாள், ஒரு கட்டத்தில் அவயள கனதயாக மாறுகிறாள்.
நம்னமப் ெற்றியும் நமது எண்ணங்கனளப் ெற்றியும் நமக்குத் பதாியும். ஒரு அடிப்ெனடயான
வைிமுனறயில் நாமும் 'கதாசிாியர்கள்' தான். நாம் யெசும்பொழுது ஒரு நிகழ்னவப் ெற்றிக்
கூறுகியறாம். எல்லாவற்னறயும் யொல் இதிலும் அதன் உண்னமயான ெகுதிகள் உள்ளன. நம்னம,
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நமது மனவுணர்வுகனள, நமது குணத்னத அது பதாட்டதற்கு ஏற்றார்யொல் நாம் அனத எடுத்துக்
கூறுகியறாம். நிகழ்வு நமது குணத்தின் ஒரு ெதிப்ொகும். நமது குணம் நிகழ்விற்கு சக்தி அளிக்கும்,
நமது உணர்ச்சிகளால் அதற்கு நிறமளிக்கும். அல்லது நம்முனடயது அல்லாமல் அதன் பசாந்த
மனவுணர்வுகளின் சக்தியால் அதற்கு ஊக்கமளிக்கும். இந்த அளவில் ஒருவர் இவ்வாறு
பொதுவானவர். அவள் கதாசிாினயயாக மாறுகிறாள்.
நமது குணம் மற்றும் அதன் தன்னமகளினால் நமது மனவுணர்வு கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.
ஆசிாியாின் மனவுணர்வு அதுயொல கட்டுப்ெடுத்தப்ெடுவதில்னல, நிகழ்வின் உணர்வுகளின்
ஆற்றனல முழுனமயாகப் ெிரதிெலிக்க பொதுவானதாக மாறுகிறது. பமர்சிடஸ் மீது டான்யட-வுக்கு
இருந்த தூய்னமயான காதனலப்யொல, யமலும் உயர்ந்த ஆக்கபூர்வமான நிகழ்வுகள் உள்ளன.
ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் இதனன எடுத்துனரக்கலாம். டான்யடயின் ஆற்றலுடன் கூடிய தீவிர
அன்னெக் காண்ெதற்கும், அவரது மரணத்திற்குப் ெிறகும் அவருக்கு விசுவாசமாக இருக்க இயலாத
அவளது சமமான தீவிர காதனலக் காண்ெதற்கும் ஆசிாியாிடம் யமலும் அதிக அளவிலான ஒரு
துல்லியமும், வனளந்து பகாடுக்கும் தன்னமயும் யதனவ. அபலக்சாண்டர் டூமாஸ் இனதப்
யொற்றத்தக்க வனகயில் பசய்கிறார். காலின்ன யயா அல்லது ொல்ஸ்டானெயயா சித்தாிப்ெதற்கு
ஒருவர் யமலும் சிறந்த எழுத்தாளராக இருக்க யவண்டும்.
ெல்யவறு பதய்வங் றைப் பொருட்ெடுத்தாத, மனின் தூண்டுதல் ளுக்கு ஆைா ாத, ைவுள்
அைிப்ெவற்ைிற்குக்கூை ெதிலைிக் ாத சாவித்ாிற ஸ்ரீ அரவிந்தர் நம் முன் நிறுத்து ிைார்.
தன்னுறை ெணி யமலும் உ ர்ந்தது என்று விைக்கும் அைவிற்கு மன் வழங்குவறத சாவித்ாி
ைந்து பசல் ிைாள். ாதலில் இருக்கும் ஒருவர், இலட்சி இறைஞர் ைின் தூய்றம அனுமதிக்கும்
அைவிற்குத் தூய்றம ானவர், தன்னுறை
ாதலிற தனது ற்ெறன ில் யநர்மறை ா
அணுகும்யொது, ாதலின் அனுெவத்றத உணரும் வாழ்க்ற ின் உ ர்ந்த ொிமாணங் ளுக்கு
ஒருவர் உ ரக்கூடும்.
ஒருவரது ற்ெறன ின் இலட்சி உணர்ச்சி ைில் ஒருவர் உ ரக்கூடி மி ப் பொி உ ரமாகும்
இது. ெின்னர் அவள் அவனது ற்ெறனற அைி ிைாள். அப்பொழுது அவைால் அைிக் இ ன்ை
மறுபமாழிற ப் பொறுத்து நல்ல நைத்றதயுள்ை ஒரு னவான் ாதலுணர்வுைன் கூடி குடும்ெ
சந்யதாஷத்றத அவைிைம் ாண்ொன். யநர்மறை ான அதன் அன்ைாை நறைமுறை ில்,
திருமணத்திற்கு ாதறல அவ்வப்யொது பவைிப்ெடுத்தும் திைன் உள்ைது. உண்றம, உண்றம ான
ஒரு னவானின் நன்னைத்றத, ாதலின் தீவிரத்றத அனுெவிக்கும் வைர்ச்சி றைந்த ஒரு மனம்
அறனத்தும் இறணந்து வாழ்வில் ாதறலக் ாணும் திைனுறை றவ.
Knowledge.
The first step in knowledge is to know nothing can be known.
Helplessness is the knowledge of life that can accomplish.
The lowest of the present society readily responds to a new force.
At a certain time, as in the story, Grace presses down irrespective of Man’s folly, resistance, disgust, etc.
Bennet waited till he was commissioned into action.
When he responded, he saw there was nothing physical for him to do.
Nor was an eligible thought presenting itself to him.
So he took refuge in his values.
What the body could have achieved in a few centuries, his values accomplished in a few months.
The process is to move from action to thought and to Silence.
It is to move from the physical to the Spiritual. They are;
─ Action successfully saturates the physical.
─ Saturated action is the birth of sensible emotion.
─ At this stage Man finds himself accomplishing vastly by his human relationship rather than by his own
physical organisation commissioned into work.
─ Satisfied emotions are saturated vital success.
─ Mind finds thought when the emotions rest content.
─ Mental planning accomplishes many times more widely now than physical vital work.
─ One crosses Mind by moving into Silence.
─ Silence, vision, intuition, knowledge are the stages.
─ Silent accomplishment enables one to create a sastra – a science – of that field.
Its vision enables another to accomplish more fully. His getting intuition of that knowledge allows the
whole humanity to receive that knowledge as a benefit.
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He who has that knowledge can establish it in the world as its dharma.
See Steve along these lines.
Read world history along these lines.
One’s own life traced through these stages will clarify this knowledge.
அைிவு.
எறதயும் அைி முடி ாது என்ெறத அைிந்துப ாள்வயத அைிவின் முதல் ெடி ாகும்.
உதவி ற்ை தன்றம சாதிக் க்கூடி வாழ்வின் அைிவாகும்.
தற்பொழுறத சமூ த்தில் மி வும் ீழ்நிறல ில் இருப்ெவர் ள் ஒரு புதி சக்திக்கு உைனடி ா ப்
ெதிலைிக் ின்ைனர்.
இக் றத ில் நி ழ்வது யொல், ஒரு குைிப்ெிட்ை யநரத்தில் மனிதனுறை முட்ைாள்தனம், எதிர்ப்பு,
பவறுப்பு அ ி வற்றையும் மீைி அருள் பச ல்ெடு ிைது.
பென்னட், தான் பச ல்ெை நி மிக் ப்ெடும்வறர ாத்திருந்தார்.
அவர் பச ல்ெை ஆரம்ெித்தபொழுது, தான் உைல்ாீதி ா பசய்வதற்கு எதுவுமில்றல என்ெறதக்
ண்ைார்.
அவருக்கு எந்த ஒரு யதறவ ான எண்ணமும் எழவில்றல.
ஆ யவ அவர் தன்னுறை ெண்பு ைில் சரணறைந்தார்.
சில நூற்ைாண்டு ைில் உைல் சாதிக் க் கூடி வற்றை, அவரது ெண்பு ள் சில மாதங் ைியலய
சாதித்தது.
பச லிலிருந்து எண்ணத்திற்கும் ெின்னர் பமௌனத்திற்கும் ந ருவயத பச ல்முறை ாகும்.
இது ேைநிறல ிலிருந்து ஆன்மீ நிறலக்கு ந ருவதாகும். அறவ:
─ பச ல் ேைத்றத பவற்ைி ரமா ச் பசைிவறை ச் பசய் ிைது.
─ பசைிவறைந்த பச ல் வியவ மான உணர்ச்சி ின் ெிைப்ொகும்.
─ இந்தக் ட்ைத்தில் பச லில் தனது உைலின் ஒழுங் றமப்ெிற்கும் யமலா தனது மனித
உைவுமுறை ினால் தான் பெருமைவில் சாதிப்ெறத மனிதன் ாண் ிைான்.
─ திருப்தியுற்ற உணர்ச்சி ள் பசைிவறைந்த உணர்வுாீதி ான பவற்ைி ாகும்.
─ உணர்ச்சி ள் திருப்தி ா ஓய்பவடுக்கும்பொழுது மனம் எண்ணத்தில் ஈடுெடு ிைது.
ேைநிறல உணர்வுாீதி ான பச றலவிை மனம் திட்ைமிடுவது யமலும் ெல மைங்கு விாிவா ச்
சாதிக் ிைது.
─ ஒருவர் பமௌனத்றதப் பெறுவதன் மூலம் மனறதக் ைக் ிைார்.
─ பமௌனம், ொர்றவ, உள்ளுணர்வு, அைிவு ஆ ி றவ ட்ைங் ைாகும்.
─ பமௌனமான சாதறன ஒருவறர அந்தத் துறை ின் ஒரு சாஸ்திரத்றத - விஞ்ஞானத்றத உருவாக் உதவு ிைது.
அதன் ொர்றவ இன்பனாருவனர யமலும் முழுறம ா சாதிக் உதவு ிைது. அந்த அைிவின் யநரடி
ஞானம் அவர் பெறுவது மனித குலம் முழுவதும் அந்த அைிறவ ஒரு ெலனா ப் பெை
அனுமதிக் ிைது.
அந்த அைிறவக் ப ாண்ைவர் அறத அதன் தர்மமா உல த்தில் நிறுவ முடியும்.
இந்தக் ண்யணாட்ைத்தில் ஸ்டீவ் ோப்றஸப் ொர்க் யவண்டும்.
இந்தக் ண்யணாட்ைத்தில் உல வரலாற்ைிறனப் ெடிக் யவண்டும்.
இந்த ட்ைங் ைின் வழி ா ஒருவரது வாழ்க்ற ற ஆராய்வது இந்த அைிறவத் பதைிவுெடுத்தும்.
The Life Divine – Universalisation
Mr. Bennet is a typical British husband whose aristocratic aloofness decided to treat his wife softly, a
British motto. He is an aristocrat who will not take advantage of others. She is an ignorant woman from
lower middle class endowed with beauty, a pride of feminine possession and a dowry, a strength that
fortifies her conviction in her value. Her dynamism is great, though culturally vulgar. Even socially, it is
unpleasant, if not obscene. He retires and she rules. Her aspiration becomes a tireless ambition to marry the
girls. Her own aspiration brings two valuable bachelors and two other stupid and unreliable men. Her
aspiration is true, but her crudity has converted it into vulgar, assertive, impatient, insistent ambition. One is
summarily rejected who moved to reward an eternal source of goodwill in a very handsome substantial way
that generated pride and security. The other is really handsome, with manners of captivating softness.
He is one whom the feminine heart that adores irresistibly will love his touch, even to be murdered. He is a
foil to Darcy. He could captivate Georgiana. His jealousy of Darcy is an energy of dissipation that loves to
squander what he has not earned. Small personalities in the proximity of great wealth or power yearn to
throw it all around delighting in the expanding energy. Delight is intense energy expanding to the ends of
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existence. Men and women fully respond to that widening impulse. Fashion is the surface symbol of taking
one to the end of a society that has accepted a fashion. Elizabeth would have wholeheartedly eloped with
Wickham and any girl or woman there would have done so. Mr. Bennet saves the social situation by NOT
falling a prey to the lower tricks of life. The Life Divine is a book of various values, apart from its being a
yogic philosophy. On page 1029 there is a paragraph beginning with “In fact…”. It is a paragraph carrying
a well-known idea of His yoga, viz. Inner life is essential. The arguments, descriptions, explanations flow
readily and pose no challenge to comprehension. My theme is behind all this there is a secret which He
states but we miss and still beyond there is a significance which is unstated and hence invisible. Mr.
Bennet carries it and we all fully missed it in the story. In the previous para He talks of the introvert who
was frightened by the inner darkness. Here He advocates universalisation to reach the unity of souls.
Universalisation is only a middle term as there is Transcendence beyond. Universalisation achieves unity
of selves, not by love and sympathy, which are human vibrations, but by the dynamisation of unity by
the spiritual being inside us. In doing so, He warns us of the insufficiency of the surface being, which
alone was the domain of tradition. Also, He reveals how and why the ego plays its own tricks. Thus all His
explanations emerge. What are the stated secrets we would miss and what were the invisible ones? As long
as we seek the significance, it is evident we don’t have it. It is not equally evident that when we get it
and feel fully satisfied, we have really not got it. The moment we get it, we will not seek it or know we
got it. In any of these forms it will disappear. The essence or significance comes when we lose the verbal
movement, when we enter into laya, ல ம். Moksha attained in Samadhi is an attainment of the surface
Mind, the ego – an outer attainment. Our attainment is essentially inner. His central theme is dissolution of
the ego. He alone demonstrated that the ego is masterly in masquerading itself as Self or soul. Through
altruism, He explains it. He again draws our attention to the fact it is our spiritual being that is capable of
unity and the ego, even in the movement of forging unity, insists on its consciousness of being separate.
Still, in spite of all this, when a unity is forged, the foundation, He points out, remains outside, meaning that
unity cannot be forged outside. Towards the end of the paragraph He underlines the significance of
dynamisation of unity at the level of the Self, not ego, a self that is in all. Beyond the self is the soul which
when it evolves the psychic comes into its own. Unity can be achieved only when the psychic develops into
Supramental being. Life at every stage has more than one diversion as a bypath and each is capable of
subtle tricks to snare us away from the goal. Unity matures by intensity, identity, secrecy. Seeking to
represent the value of the Unknowable, on our way to becoming the unknowable, we are aware of it and
they accrue to us.
Secrets expressed that we would miss:
1) Going inside was not a method of the tradition.
2) It is essential for universalisation.
3) Existence by living becomes life and by uniting the inner and outer, universal life.
4) How are they united, why they were not united till then.
5) Universal life is more powerful and dynamic than surface life.
6) Why universalisation by the surface is not possible or adequate.
7) The role of the spiritual being.
8) How mind and heart are inadequate.
9) How the outer foundation is insufficient.
10) How the surface superstructure is an obstacle?
11) What is the relation between the spiritual individual and Man.
12) What is the place of unity in the universe?
Unstated invisible Secrets:
1) The imprisonment in the personal life.
2) How existence changes into life by living.
3) Why universalisation is not for the surface.
4) His presenting Taste of Ignorance here. (Deeper significance of Taste of Ignorance and Taste itself)
5) Love, being a spiritual principle, refuses to open the spiritual being.
6) The simultaneous movements on the surface, ego, psychic, etc.
7) The inadequacy of the original assumption of Spirit.
8) The ultimate significance of crossing one plane into another – what Vivekananda showed Him.
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9) Persistence of the part that is given up.
10) Why dynamisation of the self.
To know all these secrets one must know the ORIGINAL conception of all these terms, know the whole
chapter, all the book. The wonder is what we perceive we will forget in half an hour. To retain in Mind
and Memory what we have now discovered and apply it to further understanding is not possible for a
conscious human being. It is a subconscious faculty.
தி றலப் டிறவன்- ெிரெஞ்சம மாக் ல்
தனிறமற நாடும் உ ர்குடி ெண்ெினாலும், ஒரு ஆங் ியல ாின் குைிக்ய ாைின்ெடியும் தனது
மறனவிற பமன்றம ா நைத்த முடிவு பசய்ததில் திரு பென்னட் ஒரு ஆங் ியல
ணவருக் ான
சிைந்த உதாரணம் ஆவார். அவர் மற்ைவர் றைத் தனது இலாெத்திற் ா ப் ெ ன்ெடுத்திக்
ப ாள்ைாத உ ர்குடி ெிரபு ஆவார். திருமதி பென்னட் அழகும் தனது பெண்றம ின்
மீதான ர்வமும் தனது மதிப்ெின் மீது அவைது நம்ெிக்ற ற ெலப்ெடுத்தி வரதட்சறணற யும்
ப ாண்டிருந்த ீழ் நிறல நடுத்தர குடும்ெத்றதச் சார்ந்த ஒன்றுமைி ாத பெண் ஆவாள்.
லாச்சாராீதி ா அவள் யமாசமானவைா இருந்தாலும் அவள் உ ர்ந்த சக்தினயக்
ப ாண்டிருந்தாள். சமூ ாீதி ா வும்கூை அருவருக் த்தக் தா இல்லாவிட்ைாலும், அது
விரும்ெத்த ாததா இருந்தது. அவர் ஓய்வு எடுத்துக்ப ாள் ிைார், அவள் ஆட்சி புாி ிைாள்.
பெண் ளுக்குத் திருமணம் நைந்யதை யவண்டும் என்ை அவைது ஆர்வம், சறைக் ாத ஒரு
யெராவலா மாறு ிைது. அவைது ஆர்வம், இரண்டு மதிப்பு வாய்ந்த இறைஞர் றையும், அைிவற்ை,
நம்ெத்த ாத இரண்டு யெர் றையும் அறழத்து வந்தது. அவளுறை ஆர்வம் உண்றம ானது,
ஆனால் அவைது ெக்குவமற்ை தன்றம அறத யமாசமான, வலியுறுத்தக்கூடி , பொறுறம ற்ை,
வற்புறுத்தும் யெராவல் உனடயவளாக அவனள மாற்ைிவிட்ைது. பெருறம மற்றும் ொது ாப்றெ
உருவாக் ி மி வும் அழ ான ணிசமான வழி ில் நல்பலண்ணத்தின் நிறல ான ஆதாரத்றத
வழங் மு ன்ை ஒருவர் உைனடி ா நீக் ப்ெடு ிைார். மற்ைவர் உண்றம ில் அழ ானவர், வரும்
பமன்றம ான நைத்றத உறை வர். தடுக்க முடியாத அளவிற்கு அவனனப் யொற்றும் பெண்ணின்
உள்ளம் அவனுனடய ஸ்ொிசத்திற்காக ஏங்கும், அவனால் பகானல பசய்யப்ெடுவனதயும் ஏற்றுக்
பகாள்ளும். அவன் டார்சிக்கு ஒரு தனடயாக இருந்தான். ோர்ேியானானவ அவனால் கவர
முடிந்தது. டார்சியின் மீதிருந்த அவனது பொறானமதான் ஈட்டாத பசல்வத்னதப் ொைாக்க விரும்பும்
அைிச்சாட்டியத்திற்கு அவனுக்கு சக்தினய அளித்தது. பொிய அளவிலான பசல்வத்னதயயா அல்லது
அதிகாரத்னதயயா பெறும் நினலயில் உள்ள சிறிய ஆளுனம பகாண்டவர்கள் அனத அவர்கனளச்
சுற்றி ெயன்ெடுத்தி விாிவனடயும் சக்தியில் மகிழ்ச்சி அனடவார்கள். மகிழ்ச்சி வாழ்வின்
முனனகளுக்கு விாிவனடயும் தீவிரமான சக்தியாகும். அந்த விாிவனடயும் தூண்டுதலுக்கு
ஆண்களும், பெண்களும் முழுனமயாக ெதிலளிக்கின்றனர். புதுப்ொணி என்ெது அதனன
ஏற்றுக்பகாண்டுள்ள சமூகத்தின் முனனவனர ஒருவனர எடுத்துச் பசல்லும் யமயலாட்டமான
சின்னமாகும். எலிசபெத் முழு மனதுடன் விக்காமுடன் ஓடிப்யொயிருப்ொள், அங்குள்ள எந்த ஒரு
பெண்ணும் அவ்வாறு பசய்திருப்ொள்.
திரு பென்னட் வாழ்க்னகயின் கீைான தந்திரங்களுக்கு இனரயாகாமல் சமூக நினலனமனயக்
காப்ொற்றுகிறார். 'தி னலப் டினவன்' ஒரு யயாக தத்துவமாக இருப்ெயதாடு, ெல்யவறு ெண்புகனளப்
ெற்றிய ஒரு நூலாகும். ெக்கம் 1029-ல் ஒரு ெத்தி, “உண்னமயில்...” என்று பதாடங்குகிறது. இது
ெகவானின் யயாகத்னதப் ெற்றிய நன்கு அறியப்ெட்ட ஒரு கருத்தான 'அக வாழ்வு முக்கியம்'
என்ெனதக் பகாண்ட ஒரு ெத்தியாகும். வாதங்கள், விவாிப்புகள், விளக்கங்கள் உடனடியாக
பவளிவருகின்றன, புாிந்துபகாள்வதில் எந்த வித கஷ்டமும் இருப்ெதில்னல.
'இனவ அனனத்திற்கும் ெின்னால் ெகவான் கூறும் ஒரு இரகசியம் உள்ளது, ஆனால் நாம் அனதத்
தவற விடுகியறாம், இதனனயும் தாண்டி கூறப்ெடாத ஒரு முக்கியத்துவம் உள்ளது, அதனால் அது
கண்ணுக்குப் புலப்ெடுவதில்னல' என்ெயத எனது எண்ணமாகும். திரு பென்னட் இனதத் தாங்கி
நிற்கிறார், நாம் இனத முற்றிலுமாக கனதயில் தவற விடுகியறாம். முந்னதய ெத்தியில் அக இருளால்
அச்சமுறும் யாருடனும் ெைகாத ஒருவனரப்ெற்றி ெகவான் யெசுகிறார். ஆன்மாக்களின்
ஒருனமப்ொட்னட அனடவதற்கு இங்கு ெகவான் ெிரெஞ்சமயமாக்கனலப் ொிந்துனரக்கிறார்.
ெிரெஞ்சமயமாக்கல் ஒரு இனடநினல கூற்றுதான், ஏபனனில் இதனனயும் தாண்டி இருப்ெது
ெரமாத்மாவாகும். ெிரெஞ்சமயமாக்கல் சுயங்களின் ஒருனமப்ொட்னட அனடகிறது, மனித
அதிர்வுகளான அன்ெினாயலா அல்லது அனுதாெத்தினாயலா அல்லாமல் நம்முள் இருக்கும்
ஆன்மீக ேீவனின் மூலம் ஒருனமப்ொட்டின் ஆற்றலினால் அனடகிறது. இவ்வாறு பசய்யும்
பொழுது, ொரம்ொியத்தின் களமாக மட்டுயம இருந்த யமல்மன ேீவனின் ெற்றாக்குனறனயப்ெற்றி
ெகவான் எச்சாிக்கிறார். யமலும், அகந்னத தனது தந்திரங்கனள எவ்வாறு, ஏன் வகிக்கிறது
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என்ெனதயும் ெகவான் பவளிப்ெடுத்துகிறார். இவ்வாறு ெகவானுனடய விளக்கங்கள் பவளி
வருகின்றன. நாம் கவனிக்கத் தவறிய கூறப்ெட்ட இரகசியங்கள் எனவ, கண்ணுக்குப் புலப்ெடாத
இரகசியங்கள் எனவ? நாம் முக்கியத்துவனத நாடும்வனர, அது நம்மிடம் இல்னல என்ெது
பதளிவாகிறது. நாம் அனதப் பெற்று, முழுனமயாக திருப்தி அனடயும்பொழுது, அது நமக்கு
உண்னமயில் கினடக்கவில்னல என்ெதும், அதுயொலத் பதாிவதில்னல. நாம் அனதப் பெற்றவுடன்,
நாம் அனத நாட மாட்யடாம், அல்லது நமக்கு அது கினடத்து விட்டது என்ெதும் நமக்குத் பதாியாது.
இந்த வடிவங்கள் எதிலும் இது மனறந்து விடும். நாம் யெச்னச இைக்கும்பொழுது, நாம் லயத்தில்
நுனையும்பொழுது சாரம் அல்லது முக்கியத்துவம் வருகிறது. சமாதி நினலயில் அனடயப்பெற்ற
யமாக்ஷம் யமல் மனதின் ஒரு யெறாகும்-அகந்னதயின் யெறு- ஒரு பவளிப்புறப் யெறு. நமது யெறு
அடிப்ெனடயில் அகத்தில் ஏற்ெடுகிறது. ெகவானின் னமயக் கரு அகந்னத கனரவயதயாகும். சுயம்
அல்லது ஆத்மாவாக தன்னன மனறத்துக் பகாள்வதில் அகந்னத திறனம வாய்ந்தது என்று ெகவான்
மட்டுயம காண்ெித்துள்ளார்.
ெரநலத்தின் மூலம் ெகவான் அனத விளக்குகிறார். நமது ஆன்மீக ேீவனுக்கு ஒற்றுனம மற்றும்
அகந்னதயின் திறன் இருப்ெனதப்ெற்றிய நமது கவனத்னத ெகவான் மீண்டும் ஈர்க்கிறார்,
ஒற்றுனமனய உருவாக்கும் இயக்கத்தில்கூட, அது தனியய இருப்ெதற்கான உணர்வினனயய
வலியுறுத்துகிறார். இருப்ெினும், இனவ அனனத்னதயும் மீறி, ஒற்றுனம உருவாக்கப்ெட்டாலும்,
அடித்தளம் பவளியில் இருக்கிறது, அதாவது அந்த ஒற்றுனமனய பவளியில் உருவாக்க முடியாது
என்று ெகவான் சுட்டிக் காட்டுகிறார். ெத்தியின் முடிவில், அகந்னதயில் அல்லாமல்,
எல்லாவற்றிலும் இருக்கும் சுயம், சுயத்தின் நினலயில் ஒற்றுனமயின் ஆற்றலின் முக்கியத்துவத்னத
ெகவான் சுட்டிக் காட்டுகிறார்.
சுயத்தின் ெின்னால் இருக்கும் ஆன்மா பவளிவரும்பொழுது னசத்தியம் தானாகயவ பவளிவருகிறது.
னசத்தியம் சத்திய ேீவனாக வளரும்பொழுது மட்டுயம ஒற்றுனமனய அனடய முடியும். வாழ்க்னக
ஒவ்பவாரு கட்டத்திலும் ஒன்றுக்கு யமற்ெட்ட திருப்ெங்கனளக் பகாண்டிருக்கும், ஒவ்பவான்றும்
இலக்கிலிருந்து நம்னம தந்திரமாக விலக்க சூட்சும தந்திரங்கனளப் ெயன்ெடுத்தும் திறனுனடயனவ.
தீவிரம், அனடயாளம், இரகசியம் ஆகியவற்றால் ஒற்றுனம முதிர்ச்சி அனடகிறது. அறிய
முடியாததன் மதிப்ெின் ெிரதிநிதியாக இருக்க முயலும்யொது, அறியமுடியாததாக மாறுவதற்கான
நமது வைியில், அனதப்ெற்றி நமக்குத் பதாிய வரும், அவற்னற நாம் கினடக்கப் பெறுயவாம்.
நாம் தவற விடக்கூடிய பவளிப்ெடுத்தப்ெட்ட இரகசியங்கள்:
1) உள்யள பசல்வது ஒரு ொரம்ொிய முனற அல்ல.
2) ெிரெஞ்சமயமாவதற்கு இது முக்கியமானது.
3) வாழ்க்னக வாழ்வதன் மூலம் வாழ்வாகிறது. அகத்னதயும் புறத்னதயும் இனணப்ெதன் மூலம்
ெிரெஞ்ச வாழ்வாகிறது.
4) அனவ எவ்வாறு இனணக்கப்ெட்டுள்ளன, ஏன் அதுவனர அனவ இனணக்கப்ெடவில்னல.
5) ெிரெஞ்ச வாழ்வு யமல்மன வாழ்னவவிட சக்திவாய்ந்ததாகவும் ஆற்றலுடனும் உள்ளது.
6) யமல்மனதின் மூலம் ெிரெஞ்சமயமாவது ஏன் சாத்தியமற்றதாகயவா அல்லது
ெற்றாக்குனறயாகயவா உள்ளது.
7) ஆன்மீக ேீவனின் ெங்கு.
8) மனமும், உள்ளமும் எவ்வாறு ெற்றாக்குனறயாக உள்ளன?
9) புற அடித்தளம் எவ்வாறு யொதுமானதாக இல்னல?
10) யமல்மன கட்டனமப்பு எவ்வாறு ஒரு தனடயாக உள்ளது?
11) ஆன்மீக தனிநெருக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள பதாடர்பு என்ன?
12) ெிரெஞ்சத்தில் ஒருனமப்ொட்டின் இடம் எது?
கூறப்ெடாத கண்ணுக்குத் பதாியாத இரகசியங்கள்:
1) தனிப்ெட்ட வாழ்க்னகயில் சினறவாசம்.
2) வாழ்வதன் மூலம் வாழ்க்னக எவ்வாறு வாழ்வாக மாறுகிறது.
3) ெிரெஞ்சமயமாதல் ஏன் யமல்மனதிற்கு இல்னல.
4) அறியானமயின் ருசினய இங்கு ெகவான் வைங்குகிறார்.(அறியானமயின் ருசி மற்றும் ருசியின்
ஆைமான முக்கியத்துவம்.)
5) அன்பு ஒரு ஆன்மீக தத்துவமாக இருப்ெதால், ஆன்மீக ேீவனுக்கு விைிப்னெ ஏற்ெடுத்த
மறுக்கிறது.
6) யமல் மனம், அகந்னத, னசத்திய புருஷன் யொன்றவற்றில் ஒயர சமயத்தில் நிகழும் இயக்கங்கள்.
7) ஆன்மாவின் ஆரம்ெ அனுமானத்தின் யொதாத நினல.
8) ஒரு நினலயிலிருந்து மற்பறாரு நினலக்குக் கடந்து பசல்வதன் முடிவான முக்கியத்துவம்
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ெகவானுக்கு வியவகானந்தர் காண்ெித்தது.
9) னகவிட்ட ெகுதியின் வலியுறுத்தல்.
10) சுயத்னத ஆற்றல்வாய்ந்தாக ஆக்குவது ஏன்.
இந்த இரகசியங்கள் அனனத்னதயும் அறிய, ஒருவர் இந்த எல்லா கூற்றுகள், முழு அத்தியாயம், முழு
புத்தகத்தின் மூல கருத்தினன பதாிந்துபகாள்ள யவண்டும். ஆனால் நாம் புாிந்துபகாண்டனத
அனரமணியில் மறந்து விடுவதுதான் அதிசயமாக உள்ளது. நாம் கண்டறிந்தனத மனதிலும்,
ஞாெகத்திலும் னவத்துக்பகாண்டு, அனத யமலும் புாிதலுக்குப் ெயன்ெடுத்துவது தன்னன
அறிந்திருக்கும் மனித ேீவனுக்கு சாத்தியமல்ல. அது ஆழ்மனத் திறனாகும்.
Everlasting Day
Mother said He wrote in Savitri the more significant things. One who knows what is there in The Life
Divine and Savitri can pronounce on it.
I spoke earlier about page 1029 in The Life Divine on the overt and covert secrets we miss.
The lines in Everlasting Day are memorable and enjoyable as they are.
Poetry is to be experienced as a deeper enjoyment and not to be subjected to analysis.
For one whose understanding can be enhanced by analysis thinking becomes an initial virtue.
In the beauty of the poetic lines, as everywhere, it is constructed on a scheme of things which when known
raises its appreciation. Being, Consciousness, Bliss, Power, Truth, Sweetness, Delight have their allotted
places in philosophy. Smile, Sweetness, move, joy come under another list of less significance. We have the
phrase ‘Eternal’s Smile’. It is expressively exquisite. The Eternal is brought out to perform a human act of
Smile, an expansiveness of form because of an inner surging energy of Sweetness. Eternity is inner and
Infinity is outer. Eternity serves as a common basis for Time and Timelessness. In higher versions of
philosophy, Eternity may include Infinity. The idea of a superhuman Eternity coming down to Smile, a
human function, is an act of descent not included in the original process of creation. There is the phrase
‘Deathless Bliss’. Bliss can wipe out death in human life. Or in higher intensities Bliss can give a Man
death of the body as it cannot stand the inner intensity. Here we have deathless bliss. Bliss that can give
life or death can also be deathless when it evolves as delight. Poetry excels prose when it talks of the
opposite, impossible, inconceivable, but the world of poetry has not yet conceived of poetry that can speak
of the inconceivable and give it life, rather the Reality of life at the new level. He says in Savitri He tried to
raise every line to the Overmind, not to the Supermind. In Mahabharata, the Power of Overmind could
succeed in the world only through the power of falsehood. Truth of Dharma of Good needs for its service
falsehood. Its dependence is complete. So in poetry the height can be maintained only by the powers of the
depths.
“A marvelous sun looked down from ecstasy’s skies.” (p. 671)
அற்புதமான சூாி ன் பூாிப்பு வானத்தினின்று ீழ் யநாக் ி து.
Sun is the source of light, which is the source of knowledge.
Knowledge is an act of consciousness.
Ecstasy belongs to Ananda but is placed below Peace.
Ecstasy’s skies harbor a marvelous sun.
It moves down to the world of deathless bliss.
Unseen, invisible, here is a movement implied from knowledge to Ananda, from consciousness to its
nature.
If this perception is true in the rest of the page and the rest of the passage, one would have stumbled upon
the subconscious dynamism of His poetry.
Of course by implication such a basis – a basis of process of creation – must be there in all Savitri.
To him who knows the construction of Savitri, the Poem reveals more than what it does to an ignorant
devotee.
The construction is initially of the plot.
As the significance of the Poem rises the construction is of the Spirit of the Poem.
As the Spirit rises, it acquires a tendency to disregard the construction. Finally it excels when it defies the
construction and reverses it.
The Poem is full of phrases that defy understanding as Silence expressing sound.
The defiance is in words, the significance of meaning, the significance of the culture whose language it is.
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One who understands சாவித்திாி in its external beauties, and in its inner significance, can transfer them to
Tamil and wait for them to rise from that subconscious culture to conscious modern prose, if not poetry.
That would be the renaissance of Tamil.
Maybe the world linguistic revival is on the agenda when Savitri is thus translated in the various languages.
Even to secure one first line of that description is a beginning.
It is possible when the translation voices evolution.
இரவற்ற ெகல்.
'சாவித்ாி'யில் யமலும் முக்கியம் வாய்ந்த ெல விஷயங்கனள ெகவான் எழுதியிருப்ெதாக அன்னன
கூறுகிறார். ‘தி னலப் டினவன்’ மற்றும் ‘சாவித்ாி’யில் உள்ளவற்னற அறிந்த ஒருவரால் அனத
முனறப்ெடி கூற முடியும்.
நாம் கவனிக்கத் தவறும் பவளிப்ெனடயான மற்றும் மனறந்துள்ள இரகசியங்கனளக் குறித்து
'தி னலப் டினவன்' 1029-ஆம் ெக்கத்தில் எழுதப்ெட்டுள்ளனதப் ெற்றி நான் முன்னயர கூறியுள்யளன்.
'இரவற்ற ெகல்'-ல் உள்ள வாிகள் அனவ இருப்ெனயொல், மறக்க முடியாதனவ மற்றும்
அனுெவிக்கக் கூடியனவ ஆகும்.
கவினதனய ஆழ்ந்து இரசிக்க யவண்டும், ஆராயக் கூடாது.
ெகுப்ொய்வின் மூலம் புாிதனல யமம்ெடுத்தக்கூடிய ஒருவருக்கு சிந்தனன ஒரு ஆரம்ெ
நல்பலாழுக்கமாக மாறுகிறது. கவினத வாிகளின் அைகில், எல்லா இடங்களிலும் இருப்ெதுயொல்,
இது திட்டங்களின் அடிப்ெனடயில் அனமக்கப்ெட்டுள்ளது, இது அறியப்ெடும்பொழுது அதன்
புாிதனல அதிகாிக்கிறது. ேீவன், ேீவியம், ஆனந்தம், சக்தி, உண்னம, இனினம, மகிழ்ச்சி,
ஆகியவற்றிற்கு தத்துவத்தில் அதனதன் இடம் உள்ளது. புன்னனக, இனினம, நடவடிக்னக,
சந்யதாஷம், ஆகியனவ சற்று குனறவான முக்கியத்துவம் ெனடத்த இன்பனாரு ெட்டியலின் கீழ்
வருகின்றன. ‘நிரந்தரப் புன்னனக’ என்ற பசாற்பறாடர் ஒன்றுண்டு. இது யநர்த்தியான பவளிப்ொடு
பகாண்டது. இனினமயின் அகத்தின் ஆற்றலினால் எழும் ஒரு விாிவனடயும் வடிவமாக மனிதச்
பசயலான புன்னனக புாிவதற்காக, நித்தியத்துவம் பவளிக் பகாண்டு வரப்ெடுகிறது.
நித்தியத்துவம் அகத்திற்குாியது, அனந்தம் புறத்திற்குாியது. காலம் மற்றும் காலமின்னமக்கு
நித்தியத்துவம் பொதுவான அடிப்ெனடயாகச் பசயல்ெடுகிறது. தத்துவத்தின் உயர் ெதிப்புகளில்,
நித்தியத்துவம் அனந்தத்னத உள்ளடக்கலாம். மனித சக்திக்கு அப்ொற்ெட்ட நித்தியத்துவத்தின்
கருத்து ஒரு மனிதச் பசயலான புன்னனகயாக மாறுவது, ெனடப்ெின் ஆரம்ெ பசயல்முனறயில்
யசர்க்கப்ெடாத கீைிறங்கும் சத்திய ேீவியத்தின் பசயலாகும். ‘மரணமில்லாப் யெரானந்தம்’ எனும்
ஒரு பசாற்பறாடர் உள்ளது. யெரானந்தம் மனித வாழ்க்னகயிலிருந்து மரணத்னத அகற்றி விடலாம்.
அல்லது உயாிய தீவிரங்களில் யெரானந்தம் அக தீவிரத்னதத் தாங்க முடியாது என்ெதால் ஒரு
மனிதனுக்கு உடல்ாீதியான மரணத்னத அளிக்கலாம்.
இங்கு நமக்கு மரணமில்லாப் யெரானந்தம் உள்ளது. வாழ்னவயயா அல்லது மரணத்னதயயா
அளிக்கவல்ல யெரானந்தம் ஆனந்தமாக பவளிவரும்பொழுது மரணமற்றும் இருக்கலாம்.
யநபரதிரானது, சாத்தியமற்றது, நினனத்துப் ொர்க்க முடியாதது ஆகியவற்னறப்ெற்றி கவினத
யெசும்பொழுது, அது உனரநனடனய விஞ்சுகிறது, ஆனால் கவினதயின் உலகம், இன்னும்
நினனத்துப் ொர்க்க முடியாதனதப் ெற்றிப் யெசக்கூடிய மற்றும் அதற்கு உயிர்அளிக்கக்கூடிய
கவினதனயப் ெற்றியும், புதிய நினலயில் வாழ்வின் நிதர்சனத்னதப் ெற்றியும் இன்னமும் கருத்தில்
பகாள்ளவில்னல. 'சாவித்ாி'யில் ஒவ்பவாரு வாினயயும் சத்திய ேீவிய மனதிற்கு அல்லாமல், பதய்வ
மனதின் நினலக்கு உயர்த்த முயன்றதாக ெகவான் கூறுகிறார். மகாொரதத்தில் பொய் மற்றும்
பமய்யின் சக்தியால் மட்டுயம பதய்வ மனதின் சக்தி உலகில் பவற்றி பெற முடிந்தது. நல்லதன்
தர்மத்தின் உண்னமக்கு பொய்னமயின் உதவி யதனவப்ெடுகிறது. அதன் சார்பு நினல
முழுனமயானது. எனயவ ஆைங்களின் சக்திகளால் மட்டுயம கவினதயின் உயரத்னதத் தக்கனவக்க
முடியும்.
"அற்புதமான சூாியன் பூாிப்பு வானத்தினின்று கீழ் யநாக்கியது."(p. 671)
சூாியன் அறிவின் ஆதாரமான ஒளியின் ஆதாரமாகும்.
அறிவு ேீவியத்தின் ஒரு பசயல் ஆகும்.
ெரவசம் ஆனந்தத்திற்கு உாியது, ஆனால் அனமதிக்கு அடுத்த நினலயில் னவக்கப்ெட்டுள்ளது.
ெரவச வானம் அற்புதமான ஒரு சூாியனனக் பகாண்டுள்ளது.
அது மரணமில்லாப் யொின்ெத்தின் உலனக யநாக்கிச் பசல்கிறது.
அறிவிலிருந்து ஆனந்தத்திற்கும், ேீவியத்திலிருந்து அதன் சுொவத்திற்கும் உள்ளுனறயான,
காணப்ெடாத, கண்ணுக்குத் பதாியாத இயக்கம் ஒன்று இங்குள்ளது.
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மீதமுள்ள ெக்கத்திலும் மற்றும் மீதமுள்ள ெத்தியிலும் இந்தப் புாிதல் உண்னமயாக இருப்ெின்,
ெகவானுனடய கவினதயின் ஆழ்மன ஆற்றனல ஒருவர் உணர்ந்திருப்ொர்.
நிச்சயமாக, உட்குறிப்ொல் இத்தனகய ஒரு அடிப்ெனட- சிருஷ்டியின் பசயல்முனறயின் ஒரு
அடிப்ெனட- 'சாவித்ாி' முழுவதிலும் இருக்க யவண்டும்.
'சாவித்ாி'யின் கட்டனமப்னெ அறிந்திருக்கும் ஒருவருக்கு, ஒன்றும் அறியாத அன்ெருக்கு
பவளிப்ெடுத்துவனதக் காட்டிலும் யமலும் அதிக அளவில் கவினத பவளிப்ெடுத்தும்.
கட்டனமப்பு ஆரம்ெத்தில் கருவினுனடயதாகும்.
கவினதயின் முக்கியத்துவம் உயரும்பொழுது, கட்டனமப்பு கவினதயின் ஆன்மாவினுனடயதாகிறது.
ஆன்மா உயரும்பொழுது, அது கட்டனமப்னெப் புறக்கணிக்கும் ஒரு யொக்னகப் பெறுகிறது.
இறுதியாக, அது கட்டனமப்னெ மீறி அனத மாற்றி அனமக்கும்பொழுது சிறந்து விளங்குகிறது.
'பமௌனம் ஒலினய பவளிப்ெடுத்துகிறது' என்ெனதப்யொல புாிந்துபகாள்ள முடியாத
பசாற்பறாடர்களால் கவினத நினறந்துள்ளது.
புாிந்துபகாள்ள இயலானம வார்த்னதகளிலும், பொருளின் முக்கியத்துவத்திலும், கலாச்சாரத்தின்
பமாைியின் முக்கியத்துவத்திலும் உள்ளது.
'சாவித்ாி'யின் பவளிப்புற நயங்கனளயும் மற்றும் அதன் அக முக்கியத்துவத்னதயும்
புாிந்துபகாள்ளும் ஒருவர் அவற்னறத் தமிைில் பமாைி பெயர்க்கலாம், அனவ அந்த ஆழ்மன
கலாச்சாரத்திலிருந்து நனவுபூர்வமான நா ாிக கவினதயாக இல்லாவிடினும், அத்தனகய
உனரநனடக்கு உயருவதற்குக் காத்திருக்கலாம்.
அது தமிைின் மறுமலர்ச்சியாக இருக்கும்.
'சாவித்ாி' இவ்வாறு ெல்யவறு பமாைிகளில் பமாைி பெயர்க்கப்ெடும்பொழுது உலக பமாைியியல்
மறுமலர்ச்சி பசயல்திட்டத்தில் இருக்கலாம். அதுயொன்று ஒரு முதல் வாினய பமாைிபெயர்ப்ெது
கூட ஒரு ஆரம்ெமாகும்.
பமாைிபெயர்ப்பு ொிணாமத்னத பவளிப்ெடுத்தும்பொழுது இது சாத்தியமாகும்.
Determinism of Sensitivity
Determinism is there everywhere.
Sensitivity too is there all over the being.
How sensitivity determines is one topic here.
Sensitivity determines either way to make or more.
They are not the two extremes. At each point between them is there a sensitivity.
Fifteen years of friendship has, unintentionally, entered paths that show the parting ways.
It was a close good friendship, but never became intimate on any sense.
The future does not feel conducive for continuation.
In this context one runs across the other, each saw the other, their eyes did not meet.
One felt it time to part.
Just at that moment, the other felt hurt.
Neither wished to meet. They moved away without meeting.
That was the last meeting. For another thirty nine years they never met.
Lizzy’s choice of Darcy in the Assembly was like this.
Their looks never met.
Each subconsciously chose the other.
He responded with ‘tolerable’.
She endorsed his response by not being offended.
Human choice, conscious, subconscious, unconscious, social choice, choice of instinct, insight, intuition,
voluntary, involuntary, choice of fate, destiny, ideal choice, casual, circumstantial choices, choice out of
competition, jealousy, out of revenge, choice that rich foolishness compels for its own fulfillment are all
there in all stories.
To spot each one of them in this story is an exhaustive study.
On each type of choice we can explain its outcome in terms of result, time, temperament and every other
human aspect.
To consider one character in the light of another character at all these points is to enlarge the scope of the
critical study.
Move on, unto more breeches is an ever present call of life.
Life is always there, ready to accept Man’s moves.
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Shakespeare is great because he saw life at all these points.
Words came to him as he saw life as individual events.
உணர்திறனின் நிர்ணயம்.
நிர்ணயம் எங்குமுள்ளது.
உணர்திறனும்கூட ேீவன் முழுவதிலும் உள்ளது.
எவ்வாறு உணர்திறன் நிர்ணயம் பசய்கிறது என்ெது இங்கு ஒரு தனலப்பு ஆகும்.
உணர்திறன் இரண்டு விதமாகவும் நிர்ணயம் பசய்கிறது, அதற்கு யமலும் பசய்கிறது.
அனவ இரண்டு உச்ச நினலகள் அல்ல. அவற்றின் இனடயய ஒவ்பவாரு இடத்திலும் ஒரு
உணர்திறன் உள்ளது.
ெதினனந்து வருட நட்பு எதிர்ொராமல் ெிாிந்து பசல்லும் வைிகனளக் காட்டும் ொனதயில் நுனைந்தது.
அது ஒரு நல்ல பநருங்கிய நட்ொக இருந்தது, ஆனால் எந்த விதத்திலும் உள்ளார்ந்த நட்ொக
மாறயவ இல்னல.
எதிர்காலம் நட்பு பதாடருவதற்கு உகந்ததாக இல்னல.
இந்தச் சந்தர்ப்ெத்தில் ஒருவனர ஒருவர் எதிர்பகாள்கின்றனர், ஒருவனர ஒருவர் சந்தித்துக்
பகாள்கின்றனர், அவர்களது கண்கள் சந்தித்துக்பகாள்ளவில்னல.
ெிாிந்து பசல்ல யவண்டிய யநரம் அது என ஒருவர் உணர்ந்தார்.
அயத சமயத்தில் மற்றவர் வருத்தப்ெட்டார்.
இருவரும் சந்தித்துக்பகாள்ள விருப்ெப்ெடவில்னல. இருவரும் சந்தித்துக்பகாள்ளாமயலயய
ெிாிந்தனர்.
அதுயவ கனடசி சந்திப்ொக இருந்தது. அடுத்த முப்ெத்தி ஒன்ெது வருடங்களுக்கு அவர்கள் சந்தித்துக்
பகாள்ளயவ இல்னல.
நடன அரங்கில் டார்சினய எலிசபெத் யதர்ந்பதடுத்தது இத்தனகயதாக இருந்தது.
அவர்களது ொர்னவகள் சந்தித்துக்பகாள்ளயவ இல்னல.
இருவரும் ஒருவனர ஒருவர் ஆழ்மனதில் யதர்ந்பதடுத்தனர்.
அவன் ‘ெரவாயில்னல’ என்று கூறுவதன் மூலம் ெதிலளித்தான்.
அவள் காயப்ெடாமல் இருந்ததன் மூலம் அவனது ெதினல அங்கீகாித்தாள்.
மனித விருப்ெம், யமல்மனம், ஆழ்மனம், தன்னுணர்வு இல்லானம, சமூக விருப்ெம்,
இயல்புணர்ச்சியின் விருப்ெம், உள்ளுணர்வு, யநரடி ஞானம், தன்னிச்னசயான, தன்னிச்னசயின்றி,
விதியின் யதர்வு, விதி, சிறந்த யதர்வு, யதார்த்தமான மற்றும் சூழ்நினலக்யகற்ற விருப்ெங்கள்,
யொட்டியினால் ஏற்ெடும் விருப்ெம், பொறானம, ெைிவாங்கும் எண்ணம், தனது நினறயவற்றத்னத
வலியுறுத்தும் வளமான முட்டாள்தனத்தின் விருப்ெம் ஆகியனவ அனனத்தும் எல்லா கனதகளிலும்
உள்ளன.
இந்தக் கனதயில் அனவ ஒவ்பவான்னறயும் கண்டுெிடிப்ெது ஒரு முழுனமயான ஆய்வாகும்.
ஒவ்பவாரு வனகயான யதர்விலும் ெலன், காலம், மனவுணர்வு மற்றும் ஒவ்பவாரு மனித அம்சத்தின்
அடிப்ெனடயில் நாம் அதன் முடிவினன விளக்க முடியும்.
இந்த எல்லா இடங்களிலும் ஒரு கதாொத்திரத்னத மற்பறாரு கதாொத்திரத்தின் அடிப்ெனடயில்
கருதுவது விமர்சன ஆய்வின் யநாக்கத்னத விாிவனடயச் பசய்வதாகும்.
முன்யனறிச் பசல், யமலும் மீறல்கனள யநாக்கி முன்யனறிச் பசல் என்ெது வாழ்க்னகயின்
நிரந்தரமான ஒரு அனைப்ொகும்.
வாழ்க்னக மனிதனது நகர்வுகனள ஏற்றுக்பகாள்ள எப்பொழுதும் தயாராக உள்ளது.
இந்த எல்லாக் கட்டங்களிலும் வாழ்க்னகனயப் ொர்த்ததால் யஷக்ஸ்ெியர் உயர்ந்தவராவார்.
வாழ்க்னகனயத் தனிப்ெட்ட நிகழ்வுகளாக அவர் ொர்த்ததால் வார்த்னதகள் அவாிடம் வந்தன.
Growth is Psychological
Pride and Prejudice is a story of psychological growth of a British husband of self-annihilating social
conventions outgrowing into Manhood.
Jane Austen came to be recognised as a great writer for this story.
Externally it is social development as a response to the Revolution.
Psychologically it is Man outgrowing social superstition.
The acme of social development is the emergence of the human personality into its own individuality of its
higher parts.
American leadership makes America noteworthy.
It is because of her individuality. It is one of production of wealth.
It emerged as a capacity of physical achievement of creating productive property – land and factory.
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Market is a far greater plane of production of wealth.
The world had created it, Europe has expanded it into a trade all over the world and raised it to the status
of empire.
Only in America, banks and Market acquired dynamic vigour.
European culture that was built by accumulating wealth, came to look down on Money as mercenary.
It is so cultivated in the cultured society that one avoids mentioning his income or property exactly.
America prided itself on what England shied away from.
Psychologically, American wealth is the result of the sense of independence of its citizens. It became selfrespect, self-esteem, self-reliance, capacity to solve any problem, acquiring an insight into the infinity of
existence.
Individuality is here a product of adversity.
The famine that threatened India in 1965 gave birth to the individuality of him who was on the land.
It was visible as market Individuality in the late eighties.
Its psychological version may show itself when India takes upon itself the role of world leadership.
While Europe and America developed Mental and physical individuality out of scratch, India is trying to
regain its lost spiritual individuality in the period of the Mahabharata.
It will be supramental, or Spiritual Individuality in the plane of Supermind.
She must become the Jagat Guru before that.
What happened in Pride and Prejudice is evolutionarily striking.
It can be explained in many ways, all ways.
Doing it from harmony is one approach.
Speaking of harmony, there is a harmony at any point of relation.
Harmony is the last item in the chain of contradiction, conflict, compromise, reconciliation.
Contradiction is making love by hateful attack.
Conflict is to move the relation to the vital.
Compromise is a disturbance–free co-existence.
Reconciliation is the smooth relationship in that co-existence, rather the
co-existence maturing into one existence that is vibrating life.
Harmony is the spiritual dynamisation of energy into activity that accomplishes.
It is followed in Supermind by two other terms, mutuality and unity.
Mutuality is one doing to the other what it urges to do for itself.
Unity is the existence of absence of activities.
This unity is of the lower dimension.
The higher dimension of Unity is capable of absorbing unity and multiplicity as one vibration when they
meet in their essences.
That Unity has potentials and possibilities as secrecies Man cannot unravel.
That may be conceived of ெிரம்மம், Absolute, Unknowable or its value.
It is obvious the harmony between Jane and Lizzy, the initial harmony between Lizzy and Wickham, the
submissive harmony between Darcy and Bingley, the ‘creative’ harmony between Collins and his boss, the
cultured harmony between Lizzy and the Gardiners all contribute to the end. Even Bennet’s retirement into
the library is generative of a harmony made possible by common sense. In the entire story there is one
pervasive harmony made possible by social manners that are devoid of evil propensities.
Harmony is at all levels, individual at home, social in the village, national by not mentioning the French
Revolution.
Harmony restores lost objects as well as lost opportunities.
வளர்ச்சி உளவியல்ாீதியானது.
'Pride and Prejudice' சமூக மரபுகனள சுயமாக அைிக்கும், மனிதத் தன்னமயாக மாறும் ஒரு
ெிாிட்டிஷ் கணவாின் மயனாாீதியான வளர்ச்சியின் கனதயாகும்.
இந்தக் கனதயின் மூலமாக யேன் ஆஸ்டின் ஒரு பொிய எழுத்தாளராக அங்கீகாிக்கப்ெட்டாள்.
புறத்தில் இது புரட்சிக்கான ஒரு ெதிலாக ஏற்ெட்ட சமூக வளர்ச்சியாகும்.
உளவியல்ாீதியாக மனிதன் சமூக மூடநம்ெிக்னககனள மீறி வளருவதாகும்.
சமூக வளர்ச்சியின் உச்சம் மனித ஆளுனம அதன் உயர்ந்த ொகங்களின் தனித்துவமாக
பவளிப்ெடுவதாகும்.
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அபமாிக்காவின் தனலனம அபமாிக்கானவ கவனிக்கத்தக்கதாக மாற்றுகிறது.
இது அதனுனடய தனித்துவத்தினால் ஆகும். இது பசல்வத்தின் உற்ெத்தியில் ஒன்றாகும்.
நிலம் மற்றும் பதாைிற்சானல யொன்ற உற்ெத்தி வளமுனடய பசல்வத்னத உருவாக்கும் ேடநினல
சாதனனயின் ஒரு திறனாக இது பவளிப்ெட்டது.
சந்னத பசல்வத்னத உருவாக்குவதில் யமலும் ஒரு பொிய தளமாகும்.
உலகம் அனத உருவாக்கியது, ஐயராப்ொ அனத உலகம் முழுவதும் ஒரு வர்த்தகமாக விாிவுெடுத்தி
யெரரசின் நினலக்கு உயர்த்தியுள்ளது.
அபமாிக்காவில் மட்டுயம வங்கிகளும் சந்னதயும் சக்திவாய்ந்த ஆற்றல் வளத்னதப் பெற்றுள்ளன.
பசல்வத்னதச் யசர்த்துக் பகாள்வதன் மூலம் உருவாக்கப்ெட்ட ஐயராப்ெியக் கலாச்சாரம், ெணத்னத
ஆதாயக் கண்யணாட்டத்தில் ொர்த்தது.
ஒருவர் தனது வருமானம் அல்லது பசாத்னதப் ெற்றி சாியாகக் குறிப்ெிடுவனதத் தவிர்க்கும்
வண்ணமாக ெண்ெட்ட சமுதாயம் திகழ்கிறது.
இங்கிலாந்து விலகிச் பசன்ற விஷயத்தில் அபமாிக்கா பெருமிதம் பகாண்டது.
உளவியல்ாீதியாக, அபமாிக்காவின் பசல்வம் அதன் குடிமக்களின் சுதந்திர உணர்வின்
வினளவாகும். அது சுய மாியானத, சுய மதிப்பு, எந்த ஒரு ெிரச்சினனயும் தீர்க்கும் திறன், வாழ்வின்
அனந்தத்தின் ஒரு உள்ளுணர்வு ஆகியனவகளாக மாறியது.
தனித்துவம் இங்கு இன்னலின் ஒரு வினளவாகும்.
1965ஆம் ஆண்டில் இந்தியானவ அச்சுறுத்திய ெஞ்சம் நிலத்தில் உனைத்தவருக்கு தனித்துவத்னத
அளித்தது.
எண்ெதுகளின்-1980-இறுதியில் இது சந்னதயின் தனித்துவமாக பவளிப்ெட்டது.
இதன் மயனாாீதியான ெதிப்பு உலகத் தனலனமனய இந்தியா ஏற்றுக்பகாள்ளும் பொழுது தன்னன
பவளிப்ெடுத்தக்கூடும்.
ஐயராப்ொவும், அபமாிக்காவும் மனாீதியான மற்றும் ேடாீதியான தனித்துவத்னத
ஆரம்ெத்திலிருந்து வளர்த்துக் பகாண்டபொழுது, மகாொரதக் காலத்தில் இந்தியா தனது இைந்த
ஆன்மீக தனித்துவத்னத மீண்டும் பெற முயற்சிக்கிறது.
சத்திய ேீவிய நினலயில் இது சத்திய ேீவிய அல்லது ஆன்மீக தனித்துவமாக இருக்கும்.
அதற்கு முன்பு இந்தியா ேகத் குருவாக மாற யவண்டும்.
'Pride and Prejudice'-ல் நடந்தது ொிணாமாீதியாக வியக்க னவக்கிறது.
அனத ெல வைிகளிலும், எல்லா வைிகளிலும் விளக்கலாம்.
சுமுகத்திலிருந்து அனதச் பசய்வது ஒரு அணுகுமுனறயாகும்.
சுமுகத்னதப் ெற்றிப் யெசும்பொழுது, உறவின் எந்த ஒரு இடத்திலும் சுமுகம் இருக்கிறது.
முரண்ொடு, சச்சரவு, உடன்ொடு, சமரசம் ஆகியவற்றின் யகார்னவயில் கனடசியாக இருப்ெது
சுமுகம் ஆகும்.
சச்சரவு உறவினன உணர்வுக்கு நகர்த்துவதாகும்.
உடன்ொடு பதாந்தரவு இல்லாத உடனிருத்தல் ஆகும்.
நல்லிணக்கம் என்ெது அந்த உடனிருத்தலில் சுமுகமான உறவுமுனற ஆகும், யமலும், உடனிருத்தல்
உற்சாகமான வாழ்வாக முதிர்ச்சி அனடவதாகும்.
சுமுகம் என்ெது ஆற்றலின் ஆன்மீக இயக்கமாகும், இது பசயல்ெட்டு சாதிக்கும்.
சத்திய ேீவியத்தில் இது ெரஸ்ெரத்தன்னம மற்றும் ஒற்றுனம ஆகிய மற்ற இரண்டு
பசாற்பறாடர்களால் ெின்பதாடரப்ெடுகிறது.
ெரஸ்ெரத்தன்னம தனக்காகச் பசய்யத் தூண்டும் ஒன்னற அதுயவ மற்றவருக்குச் பசய்வதாகும்.
ஒற்றுனம பசயல்ொடுகள் இல்லாதிருப்ெதாகும்.
இந்த ஒற்றுனம தாழ்ந்த ொிமாணத்னதச் சார்ந்தது.
ஒற்றுனமயின் உயர்ந்த ொிமாணம், ஒற்றுனம மற்றும் ெலவனகப்ொட்னட, அவற்றின்
சாராம்சங்களில் சந்தித்துக் பகாள்ளும்பொழுது, ஒயர அதிர்வாக கிரகித்துக்பகாள்ளும்
திறனுனடயது.
அந்த ஒற்றுனம மனிதனால் கண்டுெிடிக்க முடியாத இரகசியங்களாக ஆற்றல்கனளயும்
சாத்தியங்கனளயும் பகாண்டுள்ளது.
அது ெிரம்மம், அறியமுடியாதது, அல்லது அதன் மதிப்ொகக் கருதப்ெடலாம்.
யேன் மற்றும் எலிசபெத்தினடயய இருக்கும் சுமுகம், எலிசபெத் மற்றும் விக்காமிடம் இருந்த ஆரம்ெ
சுமுகம், டார்சி மற்றும் ெிங்கிலியினடயயயான அடிெணியும் சுமுகம், காலின்ஸ் மற்றும் அவனது
எேமானாிடம் இருக்கும் ‘ஆக்கபூர்வமான’ சுமுகம், எலிசபெத் மற்றும் கார்டினர் தம்ெதிகளிடம்
இருக்கும் ெண்புமிக்க சுமுகம் ஆகியனவ முடிவிற்குப் ெங்களிக்கின்றன என்ெது பவளிப்ெனட.
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திரு பென்னட் நூலகத்தில் தஞ்சமனடவதுகூட இயல்ெறிவினால் சுமுகத்னத உருவாக்குகிறது.
முழுக் கனதயிலும் தீய மனப்யொக்கு இல்லாத சமூக ெைக்க வைக்கங்களால் சாத்தியமாக்கப்ெட்ட
எங்கும் ெரவும் ஒரு சுமுகம் உள்ளது.
சுமுகம் எல்லா நினலகளிலும் உள்ளது, வீட்டில் தனிநொிடம், கிராமத்தில், சமூகத்தில், ெிபரஞ்சுப்
புரட்சினயக் குறிப்ெிடாமல் யதசீய அளவிலும் உள்ளது.
சுமுகம் இைந்த பொருட்கனளயும் இைந்த வாய்ப்புகனளயும் மீட்டுத் தருகிறது.
Virginally creative Moment
This is Sri Aurobindo’s phrase.
Our lives are of flat moments.
What is the difference between them.
Mind or vital acting, the moment is a movement of Time.
The Spirit peeping out makes it fresh.
The Spirit in Mind emerging is a creative Moment.
Moment is the present carrying the past as potential and future as possibility. It is a trickle of Time,
uncreative.
Time has its own personality apart from its form.
In that personality dwells the Spirit of whose inner movement is Time.
That spirit moving into action is a creative moment.
If that is the first time such creativity emerges , then it is a virgin Moment as its creativity is exercised
for the first time.
In life such moments throw up energies enough to solve problems.
Or, the energies are so much that they create enormous opportunities to more than one.
Falsehood and Truth act exactly the same way.
Both are equally resourceful.
Maybe in doing mischief, Falsehood is more resourceful than Truth.
It may prove to be stronger than Truth in its play or exercise.
But it has no power to go to the end which the Truth can.
In a dynamic sense, Truth appears to be static, whereas Falsehood is multidimensional in its dynamism.
In any confrontation Truth remains stay put and wins.
Falsehood goes into its creative dance of innumerable varieties.
This variety entertainment is known as human life.
Competition energises it.
Jealousy makes competition creatively dynamic.
All the time neither of them knows that ultimately they are working against themselves.
Their creativity is one of destruction.
Even when they see how they are destroyed by their own action, it is not often in their power, to suspend
their initiative. It is a human initiative.
Divine initiative comes from outside, as if it is a chance.
Character is formed when life is threatened
Character is the structure of temperament that is inflexible.
Character is formed as a structure in one’s substance.
Hence the persistence and repetition ad infinitum.
When physical life is threatened, character awakes and thinks if it should change. If it changes it is
formation of character.
Energy becomes force by direction and power by organisation.
Settled power of the person, settled in one’s substance is character which gives Man a capacity of
accomplishment through work.
Character refuses to stir unless life is threatened or life possessions are about to be destroyed.
In Darcy, his love for Lizzy was such a moment.
In her, Lydia’s adventure made her open in her character.
Bennet came to the same situation in realising his responsibility to the family.
Character is formed when the power collects to protect survival or to act in self-defence.
Revolutions are moments when the national character is shattered.
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Dr. Thorne was faced with no such threat, but was presented with what would be to another a sore
temptation.
He rose to the occasion, exercised a control over his mind so that it would not run.
In doing so, he exercised his will as no one can easily exercise.
To be human he made one exception in telling Lady Satcherd about Mary being the heiress before the
lawyers gave the sanction.
‘Dear Mary’ is the acme in the book.
Her character was overwhelmed and she fainted.
She acted in the very opposite direction; the grains of character were true to their original formation.
The final authority in the Society is social authority.
In any event however cumbersome the context is, the final authority can be traced to the Social authority
born of power and money sanctioned by the tradition.
Whether it is in Mark Roberts or Miss Dunstable or her various lovers or even in Moffat who was
humiliated by physical punishment, what ultimately prevails is that authority.
தூய்றம ான ஆக் பூர்வமான தருணம்.
இது ஸ்ரீ அரவிந்தாின் பசாற்பைாைர் ஆகும்.
நமது வாழ்வு ேீவனற்ை தருணங் றைக் ப ாண்ைது.
அவற்ைினிைய உள்ை வித்தி ாசம் என்ன?
மனயமா அல்லது உணர்யவா பச ல்ெடும்யொது தருணம் ாலத்தின் ஒரு இ க் மாகும்.
ஆன்மா பவைிவருவது அறதப் புதி தாக்கு ிைது.
மனதிலுள்ை ஆன்மா பவைிவருவது ஒரு ெறைக்கும் தருணமாகும்.
தருணம் ைந்த ாலத்றத வித்தா வும் எதிர் ாலத்றத சாத்தி மா வும் தாங் ி நிற்கும்
நி ழ் ாலமாகும். இது ாலத்தின் ஒரு சிறு துைி ாகும், ஆக் பூர்வமானதல்ல.
ாலத்திற்கு அதன் வடிவத்றதத் தவிர அதன் ஆளுறமயும் உள்ைது.
அந்த ஆளுறம ில் உறையும் ஆன்மாவின் அ இ க் ம் ாலமாகும்.
அந்த ஆன்மா பச ல்ெை ஆரம்ெிப்ெது ஒரு ெறைக்கும் தருணம் ஆகும்.
அத்தற
ெறைப்பு பவைிவருவது முதல் முறை ா இருப்ெின், அதன் ெறைப்ொற்ைல் முதல்
முறை ா ெ ன்ெடுத்தப்ெடுவதால் அது ஒரு தூய்றம ான தருணம் ஆகும்.
வாழ்க்ற ில் இத்தற
தருணங் ள் ெிரச்சிறனற த் தீர்க்கும் அைவிற்கு சக்தி றை
அைிக் ின்ைன.
அல்லது, ெலருக்கு ம த்தான வாய்ப்பு றை உருவாக்கும் அைவிற்கு அறவ சக்தி ெறைத்தறவ.
பொய்றமயும் உண்றமயும் ஒயர விதத்தில் பச ல்ெடு ின்ைன.
இரண்டுயம சமமா வைமுறை றவ.
தவறு பசய்யும்பொழுது பொய்றம உண்றமற விை அதி ம் வைமுறை தா இருக் லாம்.
அதனுறை ஆட்ைத்தியலா அல்லது பச ல்ொட்டியலா இது உண்றமற விை வலிறம வாய்ந்ததா
இருக் லாம்.
ஆனால் உண்றமற ப்யொல் றைசிவறர பசல்லும் சக்தி இதற்குக் ிறை ாது.
ஒரு ஆற்ைல் வாய்ந்த ண்யணாட்ைத்தில், உண்றம ஒயர இைத்தில் நின்றுவிடுவதுயொல்
யதான்றும், ஆனால் பொய்றம அதன் ஆற்ைலில் ெல ொிமாணங் றைக் ப ாண்ைது.
எந்தபவாரு சச்சரவிலும் உண்றம நிறலத்து நின்று பவற்ைி பெறும்.
பொய்றம அைவற்ை விதங் ைில் ெறைப்ொற்ைலுைன் பச ல்ெடும்.
இந்தப் ெல்யவறு பொழுதுயொக்கு மனித வாழ்வு என அறழக் ப்ெடு ிைது.
யொட்டி இதற்குச் சக்தி அைிக் ிைது.
பொைாறம யொட்டிக்கு ஆக் பூர்வமான பச ல்திைறன அைிக் ிைது.
முடிவில் தங் ளுக்கு எதிரா யவ தாங் ள் பச ல்ெடுவது அறவ இரண்டிற்குயம எப்பொழுதும்
பதாிவதில்றல.
அவற்ைின் ெறைப்ொற்ைல் அழிக் வல்லது.
அவற்ைின் பச ல்ொட்டினாயலய அறவ எவ்வாறு அழிக் ப்ெடு ின்ைன என்ெறத அறவ
ொர்க்கும்யொதுகூை, அவற்ைின் தன்முறனப்றெ இறை ில் நிறுத்த பெரும்ொலும் அவற்ைிற்கு
அதி ாரம் இல்றல. இது மனித முன்மு ற்சி ாகும்.
பதய்வீ தன்முறனப்பு ஒரு வாய்ப்ெிறனப்யொல் பவைி ிலிருந்து வரு ிைது.
வாழ்வு அச்சுறுத்தப்ெடும்பொழுது குணம் உருவா ிைது.
குணம் வறையும் தன்றம இல்லாத மனவுணர்வின் அறமப்ொகும்.
203

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

குணம் ஒருவரது அ த்தில் ஒரு அறமப்ொ உருவா ிைது.
இது முடிவற்ை உறுதிக்கும் மீண்டும் மீண்டும் பசய்வதற்கும் வழிவகுக் ிைது.
ஆெத்து ஏற்ெடும்பொழுது, குணம் விழித்பதழுந்து, மாை யவண்டுமா என ய ாசிக் ிைது. அது
மாறு ிைது எனில், குணம் உருவா ிைது.
ஆற்ைல் வழி ாட்டுதலின் மூலம் வலிறம ா வும் அறமப்ெின் மூலம் சக்தி ா வும் மாறு ிைது.
ஒருவரது அ த்தில் குடிப ாண்டிருக்கும் மனிதனின் நிறல ான சக்தி குணம் ஆகும். இது பச லின்
மூலம் சாதிக்கும் திைறன அவனுக்கு அைிக் ிைது.
உ ிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்ெடும்பொழுயதா அல்லது வாழ்க்ற யின் உைறம ள் அழிக் ப்ெடும்
நிறல எழும்பொழுயதாதான் குணம் பச ல்ெை ஆரம்ெிக் ிைது.
ைார்சி ிைம், எலிசபெத் மீதிருந்த ாதல் அத்தற
ஒரு தருணமாகும்.
அவைிைம், லிடி ாவின் சா சச் பச ல் அவைது குணத்தில் ஒரு விழிப்ெிறன ஏற்ெடுத்தி து.
குடும்ெத்தின் பொறுப்றெ உணர்ந்ததில் திரு பென்னட்டிற்கும் இயத நிறலறம எழுந்தது.
உ ிர்வாழ்வறதப் ொது ாக் யவா அல்லது தற் ாப்ெிற் ா ச் பச ல்ெடுவதற்ய ா சக்தி பெறும்
பொழுது குணம் உருவா ிைது.
புரட்சி ள் நாட்டின் குணம் சிறதக் ப்ெடும்பொழுது எழும் தருணங் ைாகும்.
இத்தற
எந்த ஒரு அச்சுறுத்தலும் ைாக்ைர் தார்ன்-க்கு எழவில்றல, ஆனால் யவறு ஒருவருக்கு
யவதறனனய தூண்ைக்கூடுவதாக இருக்கும் நிறலறமனய, அவர் எதிர்பகாள்ள யநாிட்டது.
அவர் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்ைவாறு உ ர்ந்தார், மன ஓட்ைத்றத நிறுத்த ஒரு மனக் ட்டுப்ொட்றைக்
ப ாண்டிருந்தார்.
இவ்வாறு பசய்ற ில் எவராலும் எைிதா காண்ெிக்க முடி ாத மனவுறுதிற அவர் காண்ெித்தார்.
வக் ீல் ள் அனுமதி ப ாடுக்கும் முன்யெ, யமாி வாாிசுதாரர் என்ெறத அவர் மனிதத் தன்றமற
பவைிப்ெடுத்தும் வற ில் Lady Satcherd-ைம் கூைினார்.
‘எனதருறம யமாி’ என்ெதுதான் புத்த த்தின் உச்ச ட்ைம் ஆகும்.
அவள் அதி சந்யதாஷம் அறைந்ததினால் ம க் முற்ைாள்.
அவள் யநபரதிரான திறச ில் பச ல்ெட்ைாள்; குணத்தின் தன்றம ள் ஆரம்ெ ட்ைறமப்புக்கு
மி வும் உண்றம ா இருந்தன.
சமூ த்தில் இறுதி ான அதி ாரம் சமூ அதி ாரம் ஆகும்.
எந்த ஒரு நி ழ்விலும், சூழல் எவ்வைவு சிக் லா இருந்தாலும், இறுதி அதி ாரம் ொரம்ொி த்தால்
அனுமதிக் ப்ெட்ை அதி ாரம் மற்றும் ெணத்தின் மூலம் எழும் சமூ அதி ாரத்றதச் சார்ந்ததாகும்.
மார்க் ராெர்ட்ஸ், மிஸ் ைன்ஸ்யைெில், அவைது ெல ாதலர் ள் அல்லது உைல்ாீதி ான
தண்ைறன ால் அவமானப்ெடுத்தப்ெட்ை யமாஃொட்டிடம்கூை, முடிவா நிறலப்ெது அந்த
அதி ாரம் மட்டுயம ாகும்.
42. “Why must their marriage be private?”
An obvious indication will indicate an obvious result.
It shows marriage was not his own intention.
Should it be his intention, he could have given a direct proposal.
The process of creating a particle of dust is the same as elsewhere.
Here his intention is revealed in his action.
For a wider reach of criticism, many small acts of the play can thus be considered.
The Power of accomplishment in this story comes by the reversal of this first move.
We see Lizzy is more penetrating than the elders.
Freedom and culture can give such a penetration at young age.
Education has been saved from the dead weight of memorisation in the west.
Should India do so, her progress will be great.
Kishore Madubhani observes the civilising value of education.
Poverty going down and rising levels of education are seen in concert.
Education, in the next step, can be relieved from the energies of understanding.
As the computer computes for us, it can understand for us.
The computer can give the student the results of understanding.
If need be, the process can also be there in store.
It is interesting to speculate whether there is a further step and is it now available to us?
Silent understanding is a higher process, a subtle one.
For the reader to benefit by that process, he must first be familiar with the process of quick understanding.
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Wealth and culture can give it to the young even at the age of ten.
What culture can offer, computer too can offer.
Lydia would not be thinking of her being traced.
Wickham knew it, but did not mind it.
It is the intelligence of imprudence.
Absence of shame is an endowment in such people.
Event that is the Moment
Events have a personality and respond to the various touches of attitudes they receive. To see how a
simple event takes shape and determines the whole course of the story is really a study of Life. It is
generally seen in key events, but the smaller the event where one observes it, the greater the knowledge he
derives. Some ideas:1) An event is a LIVE personality in several ways.
2) Such a personality expresses in energy, etc., skill etc; physical vital, etc; manner’s series and in several
other ways.
3) How it responds depends upon the aspiration of the event itself and how it is touched.
4) As usual, ultimately, one event can decide the result.
5) Individual, event, Moment of Time, point of space, etc., have this capacity.
6) Evolution can be explained as the coming together as one or all these aspects.
7) Self, Purusha, Ishwara becoming one in the Supreme is one expression of it.
8) We rarely realise that involution and evolution, at all stages, have the same significance for the whole.
9) Scales of Energy……..result; skills …….value; movement …… accomplishment are in existence.
They also merge, rendering our linguistic equipment of the capacities of our languages now
inadequate.
10) The greatest of accomplishment is Non-doing.
11) சும்மா ிருந்து சு ம் பெறுவபதக் ாலம்.
12)To understand one in terms of another may be the ultimate study, e.g. energy in terms of Time or Being
in terms of consciousness; Money in terms of power.
13)Whether it is the ultimate study or not, such a study generates all the wisdom that plane can ever
generate.
14)To accomplish things without one doing it is good.
15)To accomplish things by no one doing anything in any place will be a miracle, while it is really not.
Cultural diplomacy
The world rapidly progresses, sometimes by revolutions, silently all the time by evolution.
It is a spiritual evolution.
Spiritual evolution is that which expresses itself in the outer form.
Inner Spirit expressing itself in outer form is spiritual evolution.
It happens all the time.
We see it in Darcy’s love, Bennet’s honour and Mrs. Gardiner’s cultural sensitivity.
Lizzy is a fiery force or forceful fire in matters personal.
There her feminine light emerges as womanly secrecy.
She told Jane of Darcy’s proposal and her refusal.
She did not consciously come to acknowledge to herself her love for Darcy.
It is for TWO very great reasons.
It is her treachery to dear Wickham.
Also by that she acknowledges to herself that she is mercenary.
Secrecy, in its earliest appearance, issues out of shame.
In its final magnificent form Secrecy is cultured sensitivity.
Beyond Revolution and evolution lies the longing of culture that loves to be conquered. That is why it
launches on conquest.
The phrase the conqueror is conquered expresses a subtle truth that to acquire culture Man loves to submit
to another.
Brute force physically conquers.
In the process it is aware of the superiority that is defeated.
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Evolution mentally recognises that superiority and learns.
Culture resorts to a diplomacy where the weak sues to be conquered by the strong.
A truth higher than subtle is that of the Secrecy of the Absolute.
It has the attitude of submission when conquering.
Cultural diplomacy is the Absolute conquering the relative.
It is there contradiction matures into unity passing through conflict, compromise, reconciliation, harmony,
mutuality.
All in the world or the universe is a Marvel of consciousness.
Man sees it as dualities of darkness, success of the strong over the weak, treachery of the resourceful of the
believer.
To know is great, not to know is greater still.
The field of cultural diplomacy is marriage and its victory is Romance.
“ஏன் அவர் ைது திருமணம் எவருக்கும் பதாி ாமல் இருக் யவண்டும்?”
ஒரு பவைிப்ெறை ான அைிகுைி ஒரு பவைிப்ெறை ான ெலறனச் சுட்டிக் ாட்டும்.
திருமணம் அவனது யநாக் ம் இல்றல என்ெறத இது ாண்ெிக் ின்ைது.
அவனது யநாக் ம் அதுவா இருந்திருந்தால் அவன் யநரடி ா யவ திருமண யவண்டுய ாள்
விடுத்திருக் லாம்.
தூசி ின் ஒரு சிறு து றை உருவாக்கும் பச ல்முறை எல்லா இைத்திலும் ஒன்யைதான்.
இங்கு அவனது யநாக் ம் அவனது பச லில் பவைிப்ெடு ிைது.
விமாிசனம் ெரந்த அைவில் பசன்ைறைவதற்கு நாை த்தின் ெல சிைி
ாட்சி றை இவ்வாறு
ருதலாம்.
இக் றத ில் சாதறனக்குாி சக்தி இந்த முதல் பச றல மாற்ைி அறமப்ெதன் மூலம் எழு ிைது.
மூத்தவர் றைக் ாட்டிலும் எலிசபெத் அதி ம் ஊடுருவும் தன்றம உறை வைா இருக் ிைாள்.
சுதந்திரமும், ெண்பும் இைம் வ தில் இத்தற
ஒரு தன்றமற அைிக் முடியும்.
யமற் த்தி நாடு ளில் ல்வி, மனப்ொைம் பசய்யும் முறை ிலிருந்து ாப்ொற்ைப்ெட்டுள்ைது.
இந்தி ாவும் இவ்வாறு பச ல்ெட்ைால் பொி அைவில் முன்யனற்ைம் ஏற்ெடும்.
ியஷார் மதுொனி ல்விற யமம்ெடுத்துவதன் மதிப்ெிறனப் ெற்ைிக் கூறு ிைார்.
ஏழ்றம குறைந்து வருவதும், ல்வி ின் நிறல உ ருவதும் பச லாக் த்தில் ாணப்ெடு ிைது.
அடுத்த ட்ைத்தில் ல்வி புாிந்துப ாள்ளும் ஆற்ைல் ைிலிருந்து விடுெை முடியும்.
ணினி நமக் ா க் ணக் ிடுவதனால் அதனால், நமக் ா ப் புாிந்துப ாள்ை முடியும்.
ணினி மாணவர் ளுக்கு புாிந்துப ாள்வதன் ெலன் றை அைிக் முடியும்.
யதறவப்ெட்ைால் பச ல்முறையும் அங்கு த ார் நிறல ில் இருக்கும்.
யமலும் ஒரு ெடி இருக் ிைதா, அது இப்பொழுது நமக்கு ிறைக்குமா என்று ஊ ிப்ெது
சுவாரசி மா இருக்கும்.
அறமதி ான புாிதல் ஒரு உ ர்ந்த பச ல்முறை ாகும், ஒரு சூட்சுமமான பச ல்முறை ாகும்.
அந்தச் பச ல்முறை ால் வாச ர் ெ ன்பெறுவதற்கு விறரவான புாிதலின் பச ல்முறைற அவர்
முதலில் நன்கு அைிந்திருக் யவண்டும்.
பசல்வமும், லாச்சாரமும் இைம் வ தினருக்கு ெத்து வ தியலய கூை அறத வழங் முடியும்.
லாச்சாரம் அைிப்ெறத ணினி ாலும் வழங் முடியும்.
தன்றனக் ண்டுெிடிப்ெர் என்று லிடி ா நிறனத்திருக் மாட்ைாள்.
விக் ாமிற்கு அது பதாிந்திருந்தது, ஆனால் அறதப்ெற்ைி அவன் வறலப்ெைவில்றல.
இது வியவ மற்ைதின் புத்திசாலித்தனம் ஆகும்.
அவமான உணர்வு இல்லாமல் இருப்ெது இத்தற
மனிதர் ைின் ஒரு திைனாகும்.
அந்தத் தருணமா உள்ை நி ழ்வு.
நி ழ்வு ளுக்கு ஒரு ஆளுறம உள்ைது, யமலும் அறவ தாங் ள் பெறும் ெல்யவறு
அணுகுமுறை ளுக்குப் ெதிலைிக் ின்ைன. ஒரு எைி நி ழ்வு எவ்வாறு வடிவம் பெற்று றத ின்
யொக்கு முழுவறதயும் தீர்மானிக் ிைது என்ெறதப் ொர்ப்ெது உண்றம ில் வாழ்வின் ஒரு
ஆய்வாகும். இது பொதுவா முக் ி நி ழ்வு ைில் ாணப்ெடு ிைது, ஆனால் சிைி நி ழ்வு ைில்
இறத வனிக்கும் ஒருவர் உ ர்ந்த அைிறவப் பெறு ிைார். சில ருத்து ள்:1) ஒரு நி ழ்வு ெல்யவறு வழி ைில் ஒரு ேீவனுள்ை ஆளுறம ஆகும்.
2) இத்தற
ஆளுறம, ஆற்ைல் யொன்ைறவ ைிலும், திைறம யொன்ைறவ ைிலும், ேை மற்றும்
உணர்வு யொன்ைறவ ைிலும், நைத்றத மற்றும் ெல்யவறு வழி ைில் பவைிப்ெடு ிைது.
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3) இது எவ்வாறு ெதிலைிக் ிைது என்ெது நி ழ்வு ைின் ஆர்வத்றதயும் மற்றும் எவ்வாறு அது
ெ ன்ெடுத்தப்ெட்ைது என்ெறதயும் பொறுத்தது.
4) வழக் ம்யொல இறுதி ில் ஒரு நி ழ்வு முடிவிறனத் தீர்மானிக் லாம்.
5) தனிநெர், நி ழ்வு, ாலத்தின் தருணம், இைத்தின் ட்ைம் யொன்ைறவ இத்திைறனக்
ப ாண்டுள்ைன.
6) ொிணாமத்றத ஒன்ைா யவா அல்லது இந்த அறனத்து அம்சங் ைா யவா இறணவது என்று
விைக் லாம்.
7) சு ம், புருஷா, ஈஸ்வரா ஆ ி றவ ெிரம்மத்தில் ஒன்ைா இறணவது இதன் ஒரு பவைிப்ொடு
ஆகும்.
8) சிருஷ்டியும், ொிணாமமும் எல்லாக் ட்ைங் ைிலும், முழுறமக்கு ஒயர முக் ி த்துவத்றதக்
ப ாண்டுள்ைன என்ெறத நாம் அாிதா யவ உணர் ியைாம்.
9) ஆற்ைலின் அைவு ள்….முடிவு; திைன் ள்… மதிப்பு; இ க் ம்… சாதறன ஆ ி றவ உள்ைன.
அறவ ஒன்ைிறண ின்ைன, இறணந்து நமது பமாழி ைின் திைன் னளப் ெற்றிய நமது பமாழி ி ல்
அைிறவ இப்பொழுது யொதுமானதா இல்லாமல் ஆக்கு ின்ைன.
10)எதுவும் பசய் ாமல் இருப்ெது மி ப் பொி சாதறன ஆகும்.
11)சும்மா ிருந்து சு ம் பெறுவது எக் ாலம்.
12)ஒன்றை மற்ைதன் அடிப்ெறை ில் புாிந்துப ாள்வது முடிவான ஆய்வா இருக்கும், (உ - ம்)
ாலத்தின் அடிப்ெறை ில் ஆற்ைல் அல்லது ேீவி த்தின் அடிப்ெறை ில் ‘சத்’; அதி ாரத்தின்
அடிப்ெறை ில் ெணம்.
13)இது முடிவான ஆய்வா இருந்தாலும் அல்லது இல்லாவிட்ைாலும் இத்தற
ஒரு ஆய்வு, அந்த
நிறல உற்ெத்தி பசய் முடி ாத அறனத்து ஞானத்றதயும் உருவாக்கும்.
14)ஒருவர் ஒன்றைச் பசய் ாமயலய விஷ ங் றைச் சாதிப்ெது நல்லது.
15)எந்த இைத்திலும் எவரும் எதுவும் பசய் ாமல் ாாி ங் றை சாதிப்ெது ஒரு அதிச மா
இருக்கும், ஆனால் அது உண்றம ில் அவ்வாைில்றல.
லாச்சார சாதுாி ம்.
உல ம் விறரவா முன்யனறு ிைது, சில சம ங் ைில் புரட்சி ள் மூலமும், எல்லா யநரத்திலும்
அறமதி ா ொிணாமத்தின் மூலமும் முன்யனறு ிைது.
இது ஒரு ஆன்மீ ப் ொிணாமம் ஆகும்.
ஆன்மீ ப் ொிணாமம் தன்றன பவைிப்புை வடிவத்தில் பவைிப்ெடுத்து ிைது.
அ ஆன்மா தன்றனய புை வடிவத்தில் பவைிப்ெடுத்திக்ப ாள்வது ஆன்மீ ப் ொிணாமமாகும்.
இது எல்லா யநரத்திலும் நைக் ிைது.
நாம் இறத ைார்சி ின் ாதலிலும், திரு பென்னட்டின் ப ௌரவத்திலும் மற்றும் திருமதி ார்டினாின்
லாச்சார உணர்விலும் ாண் ியைாம்.
எலிசபெத் தனிப்ெட்ை விஷ ங் ைில் அனலா இருக்கும் சக்தி அல்லது சக்திவாய்ந்த
பநருப்ொவாள்.
அங்கு அவைது பெண்றம ின் ஒைி பெண்ணின் இர சி மா பவைிவரு ிைது.
ைார்சி ின் திருமண யவண்டுய ாறைப்ெற்ைியும் தனது மறுப்றெப்ெற்ைியும் அவள் யேனிைம்
கூைினாள்.
ைார்சி ின் மீதுள்ை ாதறல அவள் தன்னுணர்யவாடு தனக்ய ஒப்புக்ப ாள்ை முன்வரவில்றல.
இது இரண்டு மி ப் பொி
ாரணங் ளுக் ா வாகும்.
அருறம விக் ாமிற்கு இது அவைிறழத்த துயரா ம்.
யமலும், அதன் மூலம் அவள் தான் ஆதா மனப்ொன்றமயுறை வள் என்ெறத தன்னிையம ஒப்புக்
ப ாள் ிைாள்.
இர சி ம், அதன் ஆரம்ெ பவைிப்ொட்டில், அவமானத்திலிருந்து எழு ிைது.
இர சி ம், ெண்ெட்ை உணர்திைனா அதன் இறுதி ான அற்புதமான வடிவத்தில் உள்ளது.
புரட்சி மற்றும் ொிணாமத்றதத் தாண்டி நிலவும் லாச்சாரத்தின் ஏக் ம், அது பவல்லப்ெடுவறத
விரும்புகிறது. அதனால்தான் அது பவல்வதன் மீது ஆர்வம் ப ாள் ிைது.
ற ப்ெற்ை வருெவர் ற ப்ெற்ைப்ெட்ைார் எனும் பசாற்பைாைர், ெண்றெப் பெறுவதற்கு மனிதன்
இன்பனாருவருக்கு அடிெணி விரும்பு ிைான் எனும் சூட்சுமமான உண்றமற
பவைிப்ெடுத்து ிைது.
முரட்டுத்தனமான சக்தி ேைாீதி ா பவற்ைிப ாள் ிைது.
அந்தச் பச ல்ொட்டில் அது யதாற் டிக் ப்ெட்ைதன் யமன்றமற அைிந்திருக் ிைது.
ொிணாமம் அந்த யமன்றமற மனாீதி ா அறை ாைம் ண்டு, ற்றுக்ப ாள் ிைது.
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ெலவீனமாவர் ள் வலிறம ெறைத்தவர் ைால் பவல்லப்ெை யவண்டும் எனும் சாதுாி த்றத
லாச்சாரம் நாடு ிைது.
சூட்சுமத்றதவிை யமலான ஒரு உண்றம ெிரம்மத்தின் இர சி த்தினுறை தாகும்.
இது பவற்ைிப ாள்ளும்பொழுது அடிெணியும் மனப்ொங் ிறனக் ப ாண்டுள்ைது.
லாச்சார சாதுாி ம், ெிரம்மம் அதற்குத் பதாைர்ொனறத பவற்ைிப ாள்வதாகும்.
அங்குதான் சச்சரவு, சமரசம், உைன்ொடு, சுமு ம், ெரஸ்ெரத்தன்றம ஆ ிவற்றைக் ைந்து
முரண்ொடு ஒருறமப்ொைா முதிர்ச்சி பெறு ிைது.
உல த்தில் அல்லது ெிரெஞ்சத்தில் இருக்கும் அறனத்தும் ேீவி த்தின் ஒரு அற்புதமாகும்.
மனிதன் அறத இருைின் இரட்றை ள், ெலவீனமானவர் ள் மீது வலிறம ானவர் ைின் பவற்ைி,
நம்புெவறர துயரா ிப்ெது ஆ ி றவ ைா ப் ொர்க் ிைான்.
பதாிந்துப ாள்வது சிைந்தது, பதாிந்துப ாள்ைாமல் இருப்ெது அறதவிைச் சிைந்தது.
லாச்சார சாதுாி த்தின் ைம் திருமணம் ஆகும், அதன் பவற்ைி ாதல் ஆகும்.
43. “Oh no, no this is not likely.”
Lizzy is clear headed. She sees the catastrophe, refuses to believe anything else.
At her age it is commendable common sense.
But what happened is something else.
On page 329 The Life Divine explains how the Infinite action differs from finite action.
At our social level, Lizzy is right.
Mr. Gardiner’s unbelief opens the door for another Force.
We know an infinite Force entered.
There the rules are very different.
Expected results will not happen.
Each circumstance, the Book says, can create fresh circumstances.
It will not be guided by the finite Force, but will be determined by the infinite Force.
The Symbol Dawn in Savitri can be a real symbolic Dawn, or ordinary lines of poetry.
Having had a glimpse of that Dawn at 11 P.M. one finds the rest of the night taking him into that subtle
atmosphere.
It is not only subtle, but of the inner being.
Savitri gives the opening to the reader, the reader need not do it.
He should not wantonly close that opening.
In human relationship, characters like Lizzy remain open and pass on that opening to others.
Savitri does it easily in poetic understanding for those who understand poetry.
A devotee determined NOT to be closed or to take initiative to close will find the opening where his
character permits – poetry, human relationship, striking events, etc.
Intellectuals open so to The Life Divine.
Self-giving gives this opening.
Fresh ideas do give it.
An attitude of inner cheerfulness does it invariably.
Where one decides to please, the opening sails in.
Aiming at perfection in work does it.
Any principle of Mother offers it.
Not by reading, but by doing it.
Dawn
Savitri opens with Usha, உஷா, the Symbol Dawn.
God who is unborn in our Inconscient offers to dawn on us spiritually when Man is awake spiritually.
To the physical Man, God announces it as a physical symbol of sunrise day after day for millennia.
The Vedas saw it.
Sri Aurobindo gives it to us in Symbol Dawn.
As air is there everywhere, this Symbol and the Reality is there everywhere all the Time.
Mother’s Name, Her Photo, visit to Her, Her Darshan, hearing Her Name, to see a devotee are rich spiritual
moments for one to have an insight into that Dawn.
Spirit dawns in Sunrise.
Money is born in the generation of Trust in sale.
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Darcy came into her life as the dawn of the French Revolution.
The French Revolution is Sri Aurobindo storming His way into Europe.
Lydia liberated the dissipating woman two hundred years ahead.
Man never knew he was one full bundle of dissipation forever.
To us it is real in Lizzy’s admiration of Wickham.
Not that Wickham was not charmed by women, but Money was more irresistible to him.
Darcy never wished her to love him.
He wished her to let him love her.
Women are an object of love.
Loving her with her consent was masculine.
‘Love’ always was infatuation as in Titania’s.
It remains forever all over the world the same.
Romeo and Juliet is vital love.
Rosalind was of a higher cut.
The world literature has not yet portrayed Romance.
Romance itself has several levels.
It cannot be vital, at least it must be mental.
With NO strong spiritual vibration, even the Mental base cannot flower into Romance.
It is romantic to think of Romance. The Solicitor–General spoke of its absence in Lady Anna.
Receptivity to Grace.
Self-discovery is the delight for which the Absolute has created.
The labour of becoming Self-aware is evolution of ignorance evolving to knowledge and knowledge
becoming greater knowledge.
Grace relieves that labour on occasions of its choice.
Civilisation is primarily a labour from below and grace from above.
The rule seems to be fruits of the labour of the pioneer become grace to the rest.
One man’s gains turns into the world’s enjoyment.
The world’s receptivity raises the intensity of Grace acting.
The civilised part of humanity almost compels the non-civilised part to receive civilisation as grace.
The rule of karma in force is to labour.
The privilege of Grace is to dissolve karma of those who labour.
It is done from below by aspiration and offering.
Offering from below is a privilege.
Grace from above is a privilege.
Grace is generated when the ego is abolished.
Mother’s consciousness directly becomes Grace when ego is totally abolished.
Society showers its grace by way of welfare, new technology and particularly by the new laws it enacts to
confer new rights.
Man loves to receive social grace and even demands it.
No man wants to pay tax of any kind.
Just now Society can give the government all the Money it needs without collecting it as tax from
citizens.
Man longs to retain his love for nostalgia and for that purpose actively resists Grace using the instrument of
taste of ignorance.
Should a Mother’s devotee be entirely egoless, in him Her consciousness turns into Grace enabling him to
confer grace of spirit on some others.
In such a context, to receive is to widen the kingdom of Grace.
The measure of such a receptivity to material help from family or friends even in the shape of Money is a
measure of receptivity to Grace.
He thus enhances the consciousness and prosperity of the giver if he does not have the ego of the receiver
that shrinks.
It is receptivity to Grace.
To be able to receive grace egolessly is equal to being a source of Grace. (Page 117)
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“ஓ இல்றல, இவ்வாறு இருக் முடி ாது."
எலிசபெத் பதைிவா இருக் ிைாள். அவள் யெரழிறவப் ொர்க் ிைாள், மற்ை எறதயும் நம்ெ
மறுக் ிைாள்.
அவளுறை வ திற்கு அது ொராட்ைத்தக் இ ல்ெைிவாகும்.
ஆனால் நைந்தயதா யவபைான்று.
'தி றலப் டிறவன்', ெக் ம் 329, எவ்வாறு அைவற்ை பச ல்ொடு அைவுக்குட்ெட்ை
பச ல்ொட்டிலிருந்து மாறுெடு ிைது என்ெறத விைக்கு ிைது.
நமது சமூ நிறல ில் எலிசபெத்தின் நிறலப்ொடு சாி ானது.
திரு ார்டினாின் நம்ெிக்ற ின்றம இன்பனாரு சக்திக்கு வழி ய ாலு ிைது.
எல்றல ற்ை ஒரு சக்தி நுறழந்துள்ைது நமக்குத் பதாியும்.
அங்கு விதி ள் மி வும் மாறுெட்ைறவ.
எதிர்ொர்த்த முடிவு ள் நறைபெைாது.
ஒவ்பவாரு சந்தர்ப்ெமும் புதி சந்தர்ப்ெங் றை உருவாக்கும் என்று புத்த ம் கூறு ிைது.
அது வரம்புக்குட்ெட்ை சக்தி ால் வழி நைத்தப்ெைாது, அைவற்ை சக்தி ால் தீர்மானிக் ப்ெடும்.
'சாவித்ாி' ில் உள்ை விடி லின் சின்னம் ஒரு உண்றம ான விடி லின் குைியீைா இருக் லாம்,
அல்லது சாதாரண விறத வாி ைா இருக் லாம்.
இரவு ெதியனாரு மணிக்கு அந்த விடி றலக் ண்ை ஒருவர், தன்றன இரவு முழுவதும் அந்த சூட்சும
சூழலுக்குள் ப ாண்டு பசல்வறதக் ண்ைார்.
இது சூட்சுமம் மட்டுமல்ல, அ ேீவனுறை துமாகும்.
வாச ருக்கு 'சாவித்ாி' விழிப்ெிறன அைிக் ிைது, வாச ர் எதுவும் பசய் த் யதறவ ில்றல.
அந்த வாய்ப்ெிறன யவண்டுபமன்யை அவர் தவைவிைக் கூைாது.
மனித உைவுமுறை ில் எலிசபெத் யொன்ை ொத்திரங் ள் விழிப்புைன் இருப்ெர், மற்ைவருக்கும்
அதறன அைிப்ெர்.
விறதற ப் புாிந்துப ாள்ெவர் ளுக்கு விறத வடிவில் 'சாவித்ாி' அதறனச் சுலெமா ச்
பசய் ிைது.
ண்மூடி ா இருக் யவண்ைாம் என்று ஒரு அன்ெர் தீர்மானமா இருந்தால், அல்லது
ண்மூடி ா இருப்ெதற் ான தன்முறனப்பு எடுக் ாமல் இருந்தால், விறத, மனித உைவுமுறை,
முக் ி நி ழ்வு ள் யொன்ை அவரது ொத்திரம் அனுமதிக்கும் இைங் ைில் வாய்ப்ெிறனக் ாண்ொர்.
அைிவாைி ள் 'தி றலப் டிறவன்'-ற்கு இவ்வாறு ஏற்புத்திைனுறை வர் ைா இருப்ொர் ள்.
சு அர்ப்ெணம் இந்த வாய்ப்ெிறன அைிக் ிைது.
புதி
ருத்து ளும் இறத வழங்கு ின்ைன.
அ உற்சா த்தின் ஒரு அணுகுமுறையும் இதறன நிச்ச மா அைிக் ிைது.
ஒருவர் திருப்திப்ெடுத்த முடிவு பசய்தால் வாய்ப்பு தானா யவ நுறழ ிைது.
யவறல ில் பூரணத்துவத்றத யநாக் மா க் ப ாள்வது அறதச் பசய் ிைது.
அன்றன ின் எந்த ஒரு ப ாள்ற யும் அறத அைிக் ிைது.
ெடிப்ெதால் அல்ல, அறதச் பசய்வதன் மூலம் ிறைக்கும்.
விடி ல்
விடி லின் சின்னமான உஷா-வுைன் 'சாவித்ாி' ஆரம்ெமா ிைது.
நமது ேை இருைில் ெிைந்திராத இறைவன் ஆன்மீ ாீதி ா மனிதன் விழிப்புைன் இருக்கும் பொழுது
ஆன்மீ ம மா நம்முள் உதிக் முன்வரு ிைார்.
ேைாீதி ான மனிதனுக்கு இறைவன் அறத ஆ ிரக் ணக் ான வருைங் ளுக்கு ஒவ்பவாரு நாளும்
சூாி உத ம் என ேைநிறல சின்னமா அைிவிக் ிைார்.
யவதங் ள் இறதக் ண்ைது.
விடி லின் சின்னத்தில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் இதறன நமக்கு அைிக் ிைார்.
ாற்று எங்கும் இருப்ெதுயொல் இந்தச் சின்னமும் உண்றம நிறலயும் எப்பொழுதும், எங்கும்
உள்ைது.
அன்றன ின் நாமம், அன்றன ின் திருவுருவப்ெைம், அன்றன ிைம் பசல்வது, அன்றன ின்
தாிசனம், அன்றன ின் பெ றரக் ய ட்ெது, ஒரு அன்றன அன்ெறரக் ாண்ெது ஆ ி றவ அந்த
விடி றலப் ெற்ைி உட்ொர்றவற ப் பெறும் ஆன்மீ த் தருணங் ைாகும்.
ஆன்மா சூாி உத த்தில் உதிக் ிைது.
வி ாொரத்தில் நம்ெிக்ற ஏற்ெடும்யொது ெணம் உருவா ிைது.
ெிபரஞ்சுப் புரட்சி ின் விடி லா ைார்சி அவளுறை வாழ்க்ற ில் நுறழந்தான்.
ஐயராப்ொவிற்குள் ஸ்ரீ அரவிந்தர் பு ல்யொல் நுறழந்தயத ெிபரஞ்சுப் புரட்சி ஆகும்.
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லிடி ா அழிச்சாட்டி ம் பசய்யும் பெண்றண இருநூறு வருைங் ளுக்கு முன்யெ விடுவித்தாள்.
தான் எப்பொழுதும் அழிச்சாட்டி ம் பசய்ெவனா இருப்ெறத மனிதன் ஒருயொதும் அைிவதில்றல.
விக் ாறம எலிசபெத் யொற்றுவதில் நமக்கு இது உண்றம ா இருக் ிைது.
விக் ாம் பெண் ைால் வரப்ெைாமல் இல்றல, ஆனால் ெணம் அவனுக்கு யமலும் தவிர்க்
முடி ாததா விைங் ி து.
எலிசபெத் தன்றனக் ாதலிக் யவண்டும் என்று ைார்சி ஒருயொதும் விரும்ெவில்றல.
தான் அவறைக் ாதலிப்ெதற்கு தன்றன அனுமதிக் யவண்டும் என்யை அவன் விரும்ெினான்.
பெண் ாதலிப்ெதற் ான ஒரு பொருைாவாள்.
அவளுறை சம்மதத்துைன் அவறைக் ாதலிப்ெது ஆண்றம ாகும்.
Titania-வினுறை றதப் யொல, ‘ ாதல்’ எப்பொழுதுயம ஒரு யமா மாகும்.
இது உல பமங் ிலும் எப்பொழுதுயம ஒயர மாதிாி ா யவ உள்ைது.
யராமிய ா - ேூலி ட்டின் ாதல் உணர்வுாீதி ானது.
Rosalind ஒரு உ ர்நிறலற ச் சார்ந்தவள்.
உல இலக் ி ம் இன்னமும் அமர ாதறலச் சித்தாிக் வில்றல.
அமர ாதலுக்குப் ெல்யவறு நிறல ள் உள்ைன.
இது உணர்வுாீதி ா இருக் முடி ாது, குறைந்தெட்சம் இது மனாீதி ா இருக் யவண்டும்.
வலுவான ஆன்மீ அதிர்வு எதுவும் இல்லாமல், மனதின் அடித்தைம்கூை பெரும் ாதலா மலர
முடி ாது.
அமர ாதறலப் ெற்ைி நிறனப்ெயத ாதல் ம மா இருக்கும். யலடி அனாவிைம் அவ்வாறு இல்றல
என்று சட்ைத் தறலறம ஆயலாச ர் கூைினார்.
அருளுக் ான ஏற்புத்திைன்.
ஆனந்தமா விைங்கும் சு
ண்டுெிடிப்ெிற் ா ெிரம்மம் ெறைக் ப்ெட்ைது.
சு விழிப்புணர்றவப் பெறும் மு ற்சி அைிவா பவைிப்ெடும் அைி ாறம ின் ொிணாமமாகும்,
மற்றும் அைிவு யமலும் பொி அைிவா மாறுவதாகும்.
அருள் அந்தப் பெரு மு ற்சிற அது யதர்ந்பதடுக்கும் சந்தர்ப்ெங் ைில் தவிர்க் ிைது.
நா ாி ம் அடிப்ெறை ில் ீழிருந்து வரும் ஒரு மு ற்சி மற்றும் யமலிருந்து வரும் அருள்ஆகும்.
முன்யனாடி ின் உறழப்ெின் ெலன் ள் மற்ைவர் ளுக்கு அருைா மாறு ிைது என்ெது விதி எனத்
யதான்று ிைது.
ஒரு மனிதன் பெறும் ெலன் ள் உல த்தின் சந்யதாஷமா மாறு ிைது.
உல ின் ஏற்புத்திைன் அருள் பச ல்ெடும் தீவிரத்றத உ ர்த்து ிைது.
மனித குலத்தின் நா ாி ம் பெற்ை ெகுதி நா ாி மற்ை ெகுதிற நா ாி த்றத அருைா ப்
பெற்றுக்ப ாள்ை வற்புறுத்து ிைது.
நறைமுறை ில் உள்ை ர்மத்தின் விதி உறழப்ொகும்.
உறழப்ெவர் ைின் ர்மத்றதக் றரப்ெது அருைின் சிைப்புாிறம ாகும்.
இது ீழிருந்து ஆர்வம் மற்றும் அைிப்ெதன் மூலம் பசய் ப்ெடு ிைது.
ீழிருந்து அைிக் ப்ெடுவது ஒரு சிைப்புாிறம ஆகும்.
யமலிருந்து வரும் அருள் ஒரு சிைப்புாிறம ஆகும்.
அ ந்றத அழியும்பொழுது அருள் உற்ெத்தி ா ிைது.
அ ந்றத முழுறம ா அழிக் ப்ெடும்பொழுது அன்றன ின் ேீவி ம், யநரடி ா அருைா
மாறு ிைது.
சமூ ம் அதன் அருறை நல்வாழ்வு, புதி பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் குைிப்ொ புதி உாிறம றை
வழங்குவதற் ாக இ ற்ைப்ெடும் புதி சட்ைங் ள் மூலம் பொழி ிைது.
சமூ ாீதி ான அருறைப் பெை மனிதன் விரும்பு ிைான், அறதக் ய ாரவும் பசய் ிைான்.
எந்த மனிதனும் எந்த வற ான வாிற யும் பசலுத்த விரும்புவதில்றல.
இப்யொயத குடிமக் ைிைமிருந்து வாி ா வசூலிக் ாமல் அரசாங் த்திற்குத் யதறவ ான அறனத்து
ெணத்றதயும் சமூ த்தினால் அைிக் முடியும்.
ெறழ ஞாெ ங் ைின் மீதுள்ை விருப்ெத்றத மனிதன் தக் றவத்துக்ப ாள்ை ஏங்கு ிைான்,
அதற் ா அவன் அைி ாறம ின் ருசி எனும் ருவிற ப் ெ ன்ெடுத்தி அருறைத் தீவிரமா
தடுக் ிைான்.
ஒரு அன்றன அன்ெர் முற்ைிலும் அ ந்றத ின்ைி இருந்தால், அவாிைம் அன்றன ின் ேீவி ம்
அருைா மாறு ிைது, மற்ை சிலருக்கு ஆன்மாவின் அருறை அவர் வழங் உதவு ிைது.
இத்தற
ஒரு சூழலில், பெறுவது அருைின் இராஜ் த்றத விாிவுெடுத்துவதாகும்.
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குடும்ெம் அல்லது நண்ெர் ைிைமிருந்து பொருள்ாீதி ான உதவிக் ான இத்தற
ஏற்புத் திைனின்
அைவு, ெணத்தின் வடிவத்தில் கூை, அருைிற் ான ஏற்புத் திைனின் ஒரு அைவீைாகும்.
பெறும் பொழுது சுருங்கும் அ ந்றத அவாிைம் இல்றல எனில், வழங்குெவாின் ேீவி ம் மற்றும்
சுபீட்சத்றத அவர் இவ்வாறு யமம்ெடுத்து ிைார்.
இது அருளுக் ான ஏற்புத் திைனாகும்.
அருறை அ ந்றத ின்ைிப் பெை முடிவது அருைின் ஆதாரமா இருப்ெதற்குச் சமமாகும்.(Page 117).
44. “His most particular friend says he never intended to marry her.”
Lizzy sees all in a flash. Her penetration is full.
This penetration belongs more to shrewd selfishness than to brilliance of thinking mind.
Mr. Bennet’s sensing £10,000 in the air for Wickham is experience.
To Jane and Lizzy that thought had never occurred.
It is due to lack of experience.
Knowledge of facts, events, motives, sequence, consequence, cause, etc. is primarily related to
observation, shrewdness, thinking, etc.
Facts reveal to observation and memory.
Memory’s intensity is because of interest.
Events do not readily reveal to the same observation that sees facts.
It too is observation, but it is an observation of events as facts ― a wider observation, though it is only a
horizontal expansion.
Motives are seen by shrewdness which is the faculty of selfish intensity.
Sequence reveals to one who knows facts are related.
Consequence is a longer sequence until the result issues.
Cause is a closed chapter to one who is incapable of thinking.
Thinking, on the surface, is from experience. It is primary.
Thinking as a mental faculty is more powerful but is usually divorced from the reality of experience.
Thinking that combines the faculty and experience tends to become emotion.
Emotion by sensational experience ends in sensitivity.
Sensitivity is individual, inherited from family or community.
Patriotism comes from the national sensitivity.
Global interests can at a later date develop global sensitivity.
Sensitivity at the global level can lose its intensity created by the original narrow focus.
Global sensitivity will be idealistic.
They arise from freedom given to deeply rooted cultural tendencies.
The study of each faculty from its inner and outer origins is wide and will raise the mind to consider ideas
for idea’s sake.
Marriage in England
Love marriage is the ideal of youth in India.
To marry one who is loved is a glory in itself.
In England it was the tradition.
Apart from finding a spouse, this institution gives the adult a capacity that is intensely psychological.
Not all boys or girls are sure that they will be loved by another.
To win a partner from that self-recognition, one almost creates a whole new personality in him or
her.
Those who do not have that difficulty often find themselves being loved readily by many but NOT the one
he longs for.
For him to hazard is equally great, an adventure.
To be able to win a partner on his own deserts makes one a Person.
The experiences of the Bennet girls vary.
One is loved, but as in India, adult forces stand in the way.
The other is irresistibly attracted to one who has a skeleton in his cupboard.
Lydia had no such hazards. She did what she wanted.
An entrepreneur is a hero in the sense he accepts continuous risks.
Human relationships are fields offering constant surprise.
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Man’s behaviour is unpredictable.
Weighty issues make him respond in unpredictable fashions.
Sometimes one is surprised by his own behaviour.
Man finds in himself, unknown to himself, an attitude of noble idealistic sacrifice.
Two bankrupt youth ventured boldly and quickly made it during years of depression.
One married the other’s sister.
The elder of them suddenly proposed to his brother-in-law that he should go out and make it for himself
again!
The victim was dismayed, felt the treachery cutting to the bone, but to his own surprise, accepted it,
made it, only to rise far higher.
Often within the family, sometimes outside, one discovers hidden nobility in himself when the circumstance
demands. Darcy did.
Positive as well as negative qualities lie in wait unknown to us.
Darcy found a noble one.
Lizzy found something that was unpalatable.
In India marriage that is arranged is a discipline of affection.
Stability
Onward move that organizes the backward motion ensures stability.
Poetry arises in mature societies that are stable.
Brahman negated, affirms itself negatively revealing the Eternity of the Absolute.
Everything that seeks stability successfully knows this principle in its practice.
Periods of transition are exceptions.
Darcy in love with her does not know her coming to Pemberley will refashion its security.
She is the destabilising Force to Pemberley.
Mrs. Bennet, having moved into aristocracy, wished to rise above in the next generation.
The ‘stability’ she seeks initiates de-stability.
How that ‘revolution’ became ‘evolution’ is the story.
One exception was Lydia’s adventurous initiative.
The set up was shaken and without destruction was stabilised at a higher level, leaving a lower stratum.
She remained in the lower one.
Stability that is retained in transition is evolution.
Man rising in life loses temper, struggles to gain it and gaining it back at a higher level has made it.
Culture is a receptacle that receives the stress of progress making the hard receptacle into a flexible
repository.
Culture is an enduring structure during the stress of transition.
No woman is capable of not noticing passages of love in others.
They have no qualms to pester the persons for information.
That is what I read in Trollope during the middle of the 19 th century.
Towards the end of the 18th century Mrs. Gardiner exhibits a superior culture to that reported in Trollope’s
novels.
Mrs. Gardiner made it possible for Lizzy to marry Darcy.
That marriage needed mountains of upward moving social energy.
One Man’s perfection can still save the world.
Mrs. Gardiner’s culture made Lizzy’s world possible.
Individuality is the culture residing in one Man at the top.
Culture of Individuality is the condensed energy of the society concentrated in one person.
Culture is stability in transition.
"அவறைத் திருமணம் பசய்துப ாள்ளும் எண்ணயம அவனுக்கு இல்றல என்று அவனுறை
மி வும் பநருங் ி நண்ென் கூறு ிைான்."
எலிசபெத் எல்லாவற்றையும் ஒரு க்ஷணத்தில் ொர்க் ிைாள். அவளுறை கூர்ந்த வனம்
முழுறம ா உள்ைது.
இந்தக் கூர்ந்த வனம் சிந்திக்கும் மனதின் புத்திசாலித்தனத்றதவிை கூர்மதி ெறைத்த சு நலத்றதச்
சார்ந்தது.
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திரு பென்னட் விக் ாமிற் ா 10,000 ெவுறன, அதாவது டார்சினய சூழலில் உணர்வது அனுெவம்
ஆகும்.
யேனிற்கும் எலிசபெத்திற்கும் அந்த எண்ணம் ஒருயொதும் எழவில்றல.
இது அனுெவம் இல்லாத ாரணத்தினால் ஆகும்.
உண்றம ள், நி ழ்வு ள், யநாக் ங் ள், வாிறச முறை, விறைவு, ாரணம் யொன்ைவற்றைப்ெற்ைி
அைிவு அடிப்ெறை ில் வனிப்பு, புத்திசாலித்தனம், சிந்தறன யொன்ைவற்றுைன்
பதாைர்புறைறவ ாகும்.
உண்றம ள் வனிப்ெிற்கும் ஞாெ த்திற்கும் புலப்ெடு ின்ைன.
ஞாெ த்தின் தீவிரம் ஆர்வத்தினால் எழு ிைது.
நி ழ்வு ள், உண்றம றை உணரும் அயத வனிப்ெிற்கு உைனடி ா பவைிப்ெடுவதில்றல.
இதுவும் கூர் வனிப்புதான், ஆனால் இது நி ழ்வு றை உண்றம ைா
வனிப்ெதாகும்- ஒயர
நிறல ில் ஒரு விாிவாக் மா இருப்ெினும் இது ஒரு ெரந்த வனிப்ொகும்.
சு நலமான தீவிரத்தின் திைனான புத்திசாலித்தனத்தால், யநாக் ங் ள் உணரப்ெடு ின்ைன.
உண்றம ள் பதாைர்புறை றவ என்ெறத அைிந்த ஒருவருக்கு வாிறசமுறை,பவைிப்ெடுத்து ிைது.
ெலன் ள் வரும்வறர விறைவு ள் ஒரு நீண்ை வாிறச முறை ாகும்.
ாரணம் என்ெது சிந்தறன பசய் இ லாதவருக்கு ஒரு மூடி அத்தி ா ம் ஆகும்.
யமல் மனதில் சிந்திப்ெது அனுெவத்திலிருந்து எழு ிைது. இது அடிப்ெறை ானது.
ஒரு மனதின் திைனா சிந்தறன மி வும் சக்தி வாய்ந்தது, ஆனால் அனுெவத்தின்
நிதர்சனத்திலிருந்து இது பொதுவா வில ிய இருக்கும்.
திைன் மற்றும் அனுெவத்றத இறணக்கும் சிந்தறன உணர்ச்சி ா மாை முறன ிைது.
ெரெரப்ொன அனுெவத்தின் உணர்ச்சி நுண்ணுணர்வில் முடிவறை ிைது.
நுண்ணுணர்வு தனிப்ெட்ைது, குடும்ெம் அல்லது சமூ த்திலிருந்து பெைப்ெட்ைது.
நாட்டுப்ெற்று யதசி உணர்விலிருந்து வரு ிைது.
உல ைாவி ஆர்வங் ள் ெிற் ாலத்தில் உல ைாவி உணர்விறன உருவாக் முடியும்.
உல அைவில் உணர்திைன் ஆரம்ெ குறு ி
வனத்தால் உருவாக் ப்ெட்ை அதன் தீவிரத்றத
இழக் க் கூடும்.
உல ைாவி உணர்திைன் இலட்சி யநாக்குறை தா இருக்கும்.
ஆழமா யவறூன்ைி
லாச்சாரப் யொக்கு ளுக்கு வழங் ப்ெட்ை சுதந்திரத்திலிருந்து அறவ
எழு ின்ைன.
ஒவ்பவாரு திைறனயும் அவற்ைின் அ மற்றும் புை மூலங் ைின் மூலம் ஆய்வு பசய்வது விாிவானது,
அந்த ஆய்வு ருத்து ளுக் ா யவ ருத்து றை ருத்தில்ப ாள்ை மனறத உ ர்த்தும்.
இங் ிலாந்தில் திருமணம்.
ாதல் திருமணம் இந்தி ாவின் இறைஞர் ளுக்கு இலட்சி மாகும்.
ாதலித்தவறரய திருமணம் பசய்துப ாள்வது ஒரு பெருறம வாய்ந்த விஷ ம் ஆகும்.
இங் ிலாந்தில் இது ொரம்ொி முறை ா இருந்தது.
வாழ்க்ற த் துறணற க் ண்டுெிடிப்ெயதாடு, இந்த அறமப்பு தீவிர மயனாாீதி ான ஆற்ைறல
இறைஞர் ளுக்கு அைிக் ிைது.
எல்லா ஆண் ளும் மற்றும் பெண் ளும் இன்பனாருவரால் ாதலிக் ப்ெடுவர் என்ெது நிச்ச ம்
இல்றல.
சு மாக அனடயாளம் காண்ெதிலிருந்து ஒரு வாழ்க்ற த் துறணற ப் பெறுவதற்கு, அவனிையமா
அல்லது அவைிையமா ஒரு முழுறம ான புதி ஆளுறமற ஒருவர் உருவாக்கு ிைார்.
அவ்வாறு சிரமப்ெடாதவர்கள், பெரும்ொலும் தாங் ள் ெலராலும் உைனடி ா யநசிக் ப்ெடுவறதக்
ாண் ின்ைனர், ஆனால் அவர் ஏங்கும் ஒருவரால் அல்ல.
அவருக்கு ஆெத்றத யமற்ப ாள்வது அயதயொல பொி தா உள்ைது, ஒரு சா சச் பச லா
உள்ைது.
தானா யவ தன்னுறை இைத்தில் துறணற ஒருவரால் யதை முடிவது அவறர மனிதனாக்கு ிைது.
பென்னட் குடும்ெத்துப் பெண் ைின் அனுெவங் ள் பவவ்யவைானறவ.
ஒருவர் ாதலிக் ப்ெடு ிைார், ஆனால் இந்தி ாவில் இருப்ெறதப்யொல் பொி வர் ள் அதற்குக்
குறுக்ய நிற் ின்ைனர்.
மற்பைாருவர் விரும்ெத்த ாத இர சி த்றதக் ப ாண்டிருப்ெவறர யநாக் ி ஈர்க் ப்ெடு ிைார்.
லிடி ாவுக்கு அதுயொன்ை எந்த இறையூறு ளும் இல்றல. அவள் தான் விரும்ெி றதச் பசய்தாள்.
ஒரு பதாழில்முறனவர் பதாைர்ச்சி ான அொ ங் றை யமற்ப ாள்வதால் ஒரு கதாநா னா ிைார்.
மனித உைவுமுறை ள் நிறல ான ஆச்சாி ங் றை அைிக்கும் ைங் ைாகும்.
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மனிதனது நைத்றத ணிக் முடி ாதது.
பொி விஷ ங் ள் அவறன எதிர்ொராத விதங் ைில் ெதிலைிக் றவக் ின்ைன.
சில சம ங் ைில் ஒருவர் தன்னுறை நைத்றதற க் ண்டு தாயன ஆச்சாி ப்ெடு ிைார்.
மனிதன் தனக்ய பதாி ாத உன்னதமான இலட்சி தி ா த்தின் ஒரு அணுகுமுறைற தன்னிைம்
ாண் ிைான்.
திவாலான இரண்டு இறைஞர் ள் யதக் நிறலக் ாலங் ைில் றதாி மா வும், விறரவா வும்
துணிந்து பச ல்ெட்ைனர்.
ஒருவர் மற்ைவருறை சய ாதாிற த் திருமணம் பசய்து ப ாண்ைார்.
அவர் ைில் மூத்தவர் திடீபரன தன்னுறை றமத்துனாிைம், அவர் பவைிய பசன்று தனித்து
பச ல்ெையவண்டும் எனத் பதாிவித்தார்.
ொதிக் ப்ெட்ைவர் லங் ிப் யொனார், துயரா ம் அவறர மி வும் ொதித்தது, ஆனால் தாயன
ஆச்சாி ப்ெடும் வற ில், அறத ஏற்றுக் ப ாண்டு, பச ல்ெட்டு, பெரும் உச்சத்றத அறைந்தார்.
பெரும்ொலும் குடும்ெத்திற்குள்ளும், சில சம ங் ைில் பவைிய யும், சந்தர்ப்ெங் ள் ய ாரும்யொது
ஒருவர் தன்னிைமுள்ை மறைந்திருக்கும் யமன்றமற க் ண்டுெிடிக் ிைார். ைார்சி அவ்வாறு
பசய்தான்.
யநர்மறை ான மற்றும் எதிர்மறை ான குணங் ள் நமக்குத் பதாி ாத நிறல ில் நம்முள்
ாத்திருக் ின்ைன.
ைார்சி ஒரு உ ர்ந்த குணத்றதக் ண்டு ெிடித்தான்.
எலிசபெத் விரும்ெத்த ாத ஒன்ைிறனக் ண்ைைிந்தாள்.
இந்தி ாவில் பொி வர் ள் ொர்த்து நிச்ச ம் பசய்யும் திருமணங் ள் ொசத்தின் ஒரு
ட்டுப்ொைாகும்.
ஸ்திரத்தன்றம
ெின்யனாக் ிச் பசல்லும் இ க் த்றத முறைப்ெடுத்தும் முன்யனாக் ி ந ர்வு ஸ்திரத்தன்றமற
உறுதிப்ெடுத்து ிைது.
நிறல ா இருக்கும் முதிர்ச்சி பெற்ை சமூ ங் ைில் விறத ெிைக் ிைது.
மறுக் ப்ெட்ை ெிரம்மம் ெரம்பொருைின் நித்தி த்துவத்றத பவைிப்ெடுத்தி தன்றன எதிர்மறை ா
உறுதிப்ெடுத்து ிைது.
நிறல ான தன்றமற நாடும் அறனத்தும் இந்தக் ப ாள்ற ற அதன் நறைமுறை ில்
பவற்ைி ரமா அைிந்திருக்கும்.
மாறும் ாலங் ள் விதிவிலக்கு ள் ஆகும்.
எலிசபெத்றதக் ாதலிக்கும் ைார்சிக்கு, அவள் பெம்ெர்லிக்கு வருவது அதன் ொது ாப்றெ மறு
வடிவறமக்கும் என்ெது பதாி வில்றல.
பெம்ெர்லிக்கு அவள் உறுதி ற்ை நிறலக்குாி சக்தி ாவாள்.
உ ர்குடி ினைா மாைி திருமதி பென்னட் அடுத்த தறலமுறை ில் யமலும் உ ர விரும்ெினாள்.
அவள் நாடும் 'ஸ்திரத்தன்றம' உறுதி ற்ை நிறலற ஆரம்ெித்து றவக் ிைது.
எவ்வாறு அந்தப் புரட்சி ொிணாமமா மாைி து என்ெதுதான் றத.
லிடி ாவின் சா ச தன்முறனப்பு ஒரு விதிவிலக் ாகும்.
அறமப்பு ஆட்ைம் ண்ைது, யமலும் அழிறவ ஏற்ெடுத்தாமல் ஒரு உ ர் நிறல ில் நிறல பெற்று
ஒரு ீழ் அடுக் ிறன விட்டுச் பசன்ைது. அவள் ீழ் நிறல ில் இருந்தாள்.
மாற்ைத்தில் தக் றவக் ப்ெட்ை ஸ்திரத்தன்றம ொிணாமமாகும்.
வாழ்க்ற ில் உ ரும் மனிதன் ய ாெம் ப ாள் ிைான், அறதப் பெறுவதற்குப் யொராடு ிைான்,
உ ர்ந்த நிறல ில் அறத மீண்டும் பெறு ிைான்.
லாச்சாரம் முன்யனற்ைத்தின் அழுத்தத்றதப் பெற்றுக்ப ாள்ளும் ஒரு ப ாள் லம் ஆகும். அவ்வாறு
பெற்றுக்ப ாள்ளும்யொது டினமான அந்தக் ப ாள் லம் பந ிழ்வானதா மாறு ிைது.
மாற்ைத்தின் அழுத்தத்தின்யொது லாச்சாரம் ஒரு நீடித்த அறமப்ொ உள்ைது.
தன்மீது மற்ைவர் ளுக்கு ஏற்ெடும் ாதறல எந்த ஒரு பெண்ணாலும் வனிக் ாமல் இருக்
முடி ாது.
அறதப் ெற்ைி அவர் ைிைம் ய ட்ெதற் ான மனநிறல அவர் ளுக்கு இருப்ெதில்றல.
19-ஆம் நூற்ைாண்டின் நடுவில் எழுதப்ெட்ை திராலப் நாவலில் அறத ெடிக் முடிந்தது.
திராலப் நாவல் ைில் கூைப்ெட்டுள்ைறதவிை யமலான லாச்சாரத்றத திருமதி ார்டினர் 18-ஆம்
நூற்ைாண்டின் முடிவில் பவைிப்ெடுத்து ிைாள்.
எலிசபெத் ைார்சிற த் திருமணம் பசய்துப ாள்வறத திருமதி ார்டினர் சாத்தி மாக் ினாள்.
அந்தத் திருமணத்திற்கு பெருமைவில் சமூ சக்திற யமல்யநாக் ி ந ர்த்த யவண்டி ிருந்தது.
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ஒரு மனிதனது பூரணத்துவம் இன்னமும் உல த்றதக் ாப்ொற்ை முடியும்.
திருமதி கார்டினாின் ெண்பு எலிசபெத்தின் உல த்றதச் சாத்தி மாக் ி து.
தனித்துவம் உ ர்ந்த நிறல ில் இருக்கும் ஒரு ெண்ொகும்.
தனித்துவத்தின் ெண்பு ஒரு நொிைம் குவிந்துள்ை சமூ த்தின் பசைிவறைந்த ஆற்ைலாகும்.
லாச்சாரம் மாற்ைத்தில் ஸ்திரத்தன்றம ஆகும்.
Closed Mind
45. “Wickham will never marry a woman without some money.”
She knew he would happily marry her, if only she had money.
It is very shrewd of her not to be deluded by her own ‘charm’.
Her mother’s mind was closed to such facts as she expected Bingley to marry Jane for her beauty.
Elizabeth’s mind was not so closed on this point with Wickham.
But her mind was certainly closed about his attractive manners.
Her own rationality made her open her mind in that respect.
But her mind was closed about the subconscious attraction to him.
Also her mind was closed to his character about women.
She never knew that Wickham had no personality of a husband to run a family. He was not thus committed
in life.
He lived with Lydia not as a husband but as Darcy’s brother-in-law.
Closed Mind is a phenomenon for various reasons as given below:
1) Incapacity of an undeveloped mind to open to higher knowledge.
2) It can be so closed to subtle or symbolic knowledge.
3) Its incapacity or unwillingness to learn afresh can close it willingly or by default.
4) An intelligent mind can be closed to another culture or another aspect of culture out of prejudice or
inability. Prejudice can take on the appearance of unwillingness or inability.
5) We readily judge people on a scale of superiority and that is a bar to understanding and an obstacle to
correction.
6) At this level, it is a formation of faculties and we must know it admits of no moral notions or even
standards.
7) Can a closed mind open? Sincerity does it.
In the absence of sincerity, there is a great labour. Sincerity abridges the labour, consecration abridges it
further.
8) The topic of closed mind is as wide as Mind as a faculty.
9) Organisation of superstition and formation of a closed mind are parallel themes.
10) Science will move into scientific basis if mind is not closed or cherishes the psychological security of
superstition organized.
Organised superstition closes the Mind once and for all.
Opening a Closed Mind
This is an impossible task which no one has ever attempted.
Still, in life it does open for various reasons.
• When the external circumstances change.
• When an inner attitude gives way due to a personal circumstance.
• For some inexplicable reason.
• Owing to a changed social value.
I am not including here the mercenary reason which powerfully dictates from inside as it is not one of the
changes worth speaking of. Lady Arabella descended on ’Dear Mary’ not because she had opened her
closed mind, but Mary sailed into the centre of her values.
Darcy opened up his Mind from inside by the perception of a new phenomenon in her.
Lizzy gave up Wickham by her voluntarily opening her closed mind.
This alone can be classified as the opening of a closed Mind.
Mrs. Bennet’s mind cannot be opened either by circumstances or by people.
She will remain the same silly old woman she was.
In truth, everyone’s mind is similarly closed. Only that they have an outer personality of greater common
sense to appear different.
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If Mind exists in a person, it can be opened by fresh knowledge.
It was so with Lizzy.
What is really closed is the emotions in the Mind, No. 2.
A closed thought or even opinion can be opened by enlightenment.
The real culprit in this failure is the unwilling Man himself.
Sincerity is of value as it can do for him what he cannot do.
The physical of the Mind possesses the Mind silently.
The vital of the Mind possessing it enjoys and the Man endorses it.
To sincerely open the Mind, though difficult, is not impossible for them.
To do so in his emotions is not in his power.
No one can touch his physical at all.
Life will RESPOND raising an earthquake in his world.
That is why we are advised not to try it.
In Mother it has to be done and Her force will certainly do it if permitted.
No literature is in the world as to how character is constructed.
Great Poets know how a characteristic responds to life.
This too can be studied.
Patience – Synthesis
Monumental Patience waits eternally and achieves instantaneously.
It is behind Mr. Bennet’s decision.
An appreciation of life’s aspect in such an attitude acquires the culture of Mrs. Gardiner.
Few grow enthusiastic about any yoga, or this yoga.
For one who sees the inner reality of this yoga by some kind of experience, should he find inspiration or
enthusiasm inside, he will achieve the first successful step.
‘Ascent to Truth’ is expressive especially for the sadhaks who have reached the top.
Yoga is for one who courts danger for the joy of it.
The surprise that awaits successful overcoming of each danger is still the surprise of Taste of
Ignorance.
In human relationship – with a wife – a serious genuine attempt to please her on her own terms for the sake
of experiencing the expansive infinity of endless opportunities can never fail in life.
In rare cases where it fails, it is to shift him to yoga.
Yoga is done in pure consciousness whereas life is in human consciousness.
The infinity of life is more resourceful that the petty urges of a perverse woman ensuring the Man total
success.
If yoga is to abridge thirty thousand years in thirty years, he who chooses it maybe one who appears in
thirty thousand years a few times.
Man is not made for it.
What HE offers Man through Mother is the privilege of becoming one such by his own willing consent in
total sincerity.
To sense this is knowing Mother.
How can a Man not believe that when a personal friend of Nehru comes to him courting his friendship?
For him to believe that, he must see that in ordinary events, as the white splendour in the dark wings
of the crow.
Where you see it does not matter, but see it you must if you are meant for it.
The whole of India is meant for that BOON, not only you.
Before that, prosperity is a small goal.
மூடி மனம்
“விக் ாம் ஒரு யொதும் ெணம் இல்லாத ஒரு பெண்றணத் திருமணம் பசய்துப ாள்ை மாட்ைான்."
தன்னிைம் ெணம் இருந்திருந்தால் அவன் தன்றனச் சந்யதாஷமா த் திருமணம் பசய்து
ப ாண்டிருப்ொன் என்ெது அவளுக்குத் பதாியும்.
தன்னுறை ‘ஈர்ப்ெினால்’ தான் ஏமாற்ைப்ெைாமல் இருப்ெதில் அவள் மி வும் வனமா இருந்தாள்.
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யேனுறை அழ ின் ாரணமா ெிங் ிலி அவறைத் திருமணம் பசய்துப ாள்வான் என்ை
அவளுறை தா ார் எதிர்ொர்த்ததால், இது யொன்ை உண்றம ளுக்கு அவைது மனம் ண்மூடி ா
இருந்தது.
இந்த இைத்தில் விக் ாம் மீது எலிசபெத்தின் மனம் அந்த அைவிற்குக் ண்மூடி ா இல்றல.
ஆனால் அவனது வர்ச்சி ான ெழக் வழக் ங் றைப் பொறுத்தவறர அவைது மனம் நிச்ச மா க்
ண்மூடி ா இருந்தது.
ஆனால் அவளுறை ெகுத்தைிவு அந்த விஷ த்தில் அவளுறை மனறத விழிப்ெறை ச் பசய்தது.
ஆனால் அவன் மீதிருந்த ஆழ்மன ஈர்ப்றெ அவள் அைி ாதிருந்தாள்.
பெண் ைின்ொல் இருந்த அவனது குணத்றதப் ெற்ைி அவள் அைி வில்றல.
ஒரு ணவனா க் குடும்ெத்றத நைத்தும் ஆளுறம விக் ாமிைம் இல்றல என்ெறத அவள்
ஒருயொதும் அைிந்திருக் வில்றல. அவன் வாழ்க்ற ில் அத்தற
ஈடுொடு
ப ாண்டிருக் வில்றல.
அவன் லிடி ாவுைன் ணவனா வாழாமல், ைார்சி ின் ச லனா வாழ்ந்தான்.
ீயழ ப ாடுக் ப்ெட்டுள்ைதுயொல், மூடி மனம் ெல்யவறு ாரணங் ளுக் ா ஒரு பெரு நி ழ்வா
உள்ைது:
1) வைர்ச்சி அறை ாத மனதின் இ லாறம உ ர்ந்த அைிறவ யநாக் ி விழிப்ெறைவது.
2) இது சூட்சும அல்லது அறை ாைமான அைிறவ அைி முடி ாததா இருக் லாம்.
3) புதிதா க் ற்றுக்ப ாள்ை அதன் இ லாறமய ா அல்லது விருப்ெமின்றமய ா அறத
விருப்ெத்துையனா அல்லது இ ல்ொ யவா ஏற்றுக்ப ாள்ை மறுக் லாம்.
4) தவைான அெிப்ெிரா த்தினாயலா அல்லது இ லாறம ினாயலா ஒரு புத்திசாலி ான மனம்
யவபைாரு லாச்சாரத்றதய ா அல்லது லாச்சாரத்தின் யவபைாரு அம்சத்றதய ா
ஏற்றுக்ப ாள்ைாமல் இருக் லாம். விருப்ெமின்றம அல்லது இ லாறம ின் யதாற்ைத்றத தவைான
அெிப்ெிரா ம் யமற்ப ாள்ைலாம்.
5) நாம் உைனடி ா மனிதர் றை ஒரு உ ர்ந்த அைவுய ாலில் மதிப்ெிடு ியைாம். இது புாிதலுக்கு
ஒரு தறை ா வும் திருத்திக்ப ாள்வதற்கு ஒரு இறையூைா வும் உள்ைது.
6) இந்த நிறல ில் இது திைன் ைின் ஒரு உருவாக் ம் ஆகும். எந்தபவாரு தார்மீ க் ருத்து றையும்
அல்லது தர நிறல றையும் இது அனுமதிப்ெதில்றல என்ெறத நாம் அைி யவண்டும்.
7) மூடி ஒரு மனம் விழிப்புறுமா? உண்றம இறதச் பசய்யும். உண்றம இல்றல எனில் பொி
உறழப்பு யதறவப்ெடும். உண்றம உறழப்றெச் சுருக்கு ிைது, சமர்ப்ெணம் அறத யமலும்
சுருக்கு ிைது.
8) மூடி மனறதப்ெற்ைி விவாதம் மனம் ஒரு திைனா இருக்கும் அைவிற்கு விாிவானது.
9) மூைநம்ெிக்ற ின் ஒழுங் றமப்பு மற்றும் மூடி மனதின் உருவாக் ம் இரண்டும் இறண ான
ருப்பொருள் ள் ஆகும்.
10) மனம் விழிப்யொடு இருக்கும்யொயதா அல்லது முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை மூைநம்ெிக்ற ின்
மனாீதி ான ொது ாப்றெப் யொற்றும்யொயதா விஞ்ஞானம் விஞ்ஞான அடிப்ெறை ா மாறும்.
முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை மூைநம்ெிக்ற நிரந்தரமா மனறத மூடி விடு ிைது.
ஒரு மூடி மனறதத் திைப்ெது.
இது இதுவறர எவரும் மு ற்சிக் ாத ஒரு சாத்தி மற்ை பச லாகும்.
இன்னமும், வாழ்க்ற ில் இது ெல்யவறு ாரணங் ளுக் ா திைந்துப ாள் ிைது.
• பவைிப்புைச் சூழ்நிறல ள் மாறும்பொழுது.
• தனிப்ெட்ை சூழ்நிறல ின் ாரணமா அ அணுகுமுறை வழி விடும்பொழுது.
• விவாிக் முடி ாத சில ாரணங் ளுக் ா .
• மாற்ைப்ெட்ை சமூ ப் ெண்ெின் ாரணமா .
உள்ைிலிருந்து ஆறண ிடும் ஆதா மனப்ொன்றம ான ாரணத்றத நான் இங்கு
குைிப்ெிைவில்றல, ஏபனனில் இந்த மாற்ைம் யெசப்ெடும் தகுதி உறை தல்ல. ‘எனதருறம யமாி’
என்று கூறும் அைவிற்கு யலடி அரபெல்லா ீழிைங் ி து அவைது மூடி மனம் விழிப்புற்ைதால்
அல்ல, யமாி அவளுறை ெண்பு ைின் றம த்திற்கு ந ர்ந்ததால் அவள் அவ்வாறு பசய்தாள்.
ைார்சி அவைிைம் ஏற்ெட்ை புதி நி ழ்றவப் புாிந்துப ாண்ைதால் தன்னுறை மனறத
உள்ைிலிருந்து விழிப்புைச் பசய்தான்.
ண்மூடி ா இருந்த தன்னுறை மனறத தானா யவ முன் வந்து திைப்ெதன் மூலம் எலிசபெத்
விக் ாறமக் ற விட்ைாள்.
இறத மட்டுயம மூடியுள்ை மனம் விைிப்புற்றதாக வற ப்ெடுத்த முடியும்.
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சூழ்நிறல ினாயலா அல்லது மனிதர் ைாயலா திருமதி பென்னட்டின் மனறத விழிப்புைச் பசய்
முடி ாது.
அவள் எப்பொழுதும் அைிவற்ைவைா யவ நைந்து ப ாள்வாள்.
உண்றம ில் அறனவருறை மனமும் இவ்வாறு மூடிய உள்ைது. உ ர்ந்த இ ல்ெைிவின் புை
ஆளுறமற க் ப ாண்ைவர் ைா இருப்ெதால் மட்டுயம அவர் ள் வித்தி ாசமா த்
யதான்று ிைார் ள்.
ஒருவாிைம் மனம் இருப்ெின் புதி அைிவினால் அறத விழிப்புைச் பசய் லாம்.
எலிசபெத்திைம் இவ்வாறு நைந்தது.
மனதில் இருக்கும் உணர்ச்சி ள்தான் உண்றம ில் ண்மூடி ா உள்ைன.
ஒரு குறு ி எண்ணயமா அல்லது ருத்யதாகூை ஞானத்தினால் விழிப்புை முடியும்.
இந்தத் யதால்வி ில் உண்றம ான குற்ைவாைி விருப்ெமில்லாத மனிதயன ஆவான்.
உண்றம, ஒருவரால் பசய் முடி ாதறத பசய்து முடிப்ெதால் மதிப்ெிற்குாி தாகும்.
மனதின் ேைநிறல மனறத பமௌனமா தன்னுள் றவத்திருக் ிைது.
மனறதக் தன்னுள் ப ாண்டிருக்கும் மனதின் உணர்வு அறத அனுெவிக் ிைது, மனிதன் அறத
ஆதாிக் ிைான்.
மனறத உண்றம ா விழிப்புைச் பசய்வது, டினமா இருந்தாலும், அவர் ளுக்கு
சாத்தி மில்லாமல் இல்றல.
அவனது உணர்ச்சி ைில் அவ்வாறு பசய்வது அவனது அதி ாரத்தில் இல்றல.
அவனது ேைநிறலற எவரும் பதாை முடி ாது.
அவனது வாழ்க்ற ில் ஒரு பூ ம்ெத்றத உருவாக்குவதன் மூலம் வாழ்க்ற ெதிலைிக்கும்.
அதனால்தான் நாம் அறத மு ற்சிக் க் கூைாது என்று அைிவுறுத்தப்ெடு ியைாம்.
அன்றன ிைம் இறத மு ற்சிக் யவண்டும், அனுமதித்தால் அன்றன ின் சக்தி அறத நிச்ச மா ச்
பசய்யும்.
எவ்வாறு குணம் ட்ைறமக் ப்ெட்டுள்ைது என்ெதற்கு எந்த இலக் ி மும் உல த்தில் இல்றல.
ஒரு ெண்பு எவ்வாறு வாழ்க்ற க்குப் ெதிலைிக் ிைது என்ெறத பொி
விஞர் ள் அைிவர்.
இறதயும் ஆய்வு பசய் லாம்.
பொறுறம- பதாகுப்பு
அதி அைவு பொறுறம, என்றும் ாத்திருந்து உைனடி ா ச் சாதிக் ிைது.
இது திரு பென்னட்டின் தீர்மானத்திற்குப் ெின்னால் இருந்தது.
இது யொன்ை ஒரு அணுகுமுறை ில் வாழ்வின் அம்சத்றதப் புாிந்துப ாள்வது திருமதி ார்டினாின்
ெண்றெப் பெறு ிைது.
சிலர் எந்த ய ா த்திற்கும் அல்லது இந்த ய ா த்திற்கு ஆர்வம் ாண்ெிக் ஆரம்ெிக் ின்ைனர்.
இந்த ய ா த்தின் அ நிதர்சனத்றத ஓரைவு அனுெவத்தினால் ொர்க்கும் ஒருவர், தன்னுள்
ஆர்வத்றதய ா அல்லது உற்சா த்றதய ா ண்ைால், அவர் பவற்ைி ின் முதல் ெடிற அறைவார்.
‘Ascent to Truth’, சாத ர் ளுக்கு, குைிப்ொ உச்சத்றத அறைந்துவிட்ை சாத ர் ளுக்கு
பவைிப்ெடுத்துவதா இருக்கும்.
ய ா ம் ஆெத்றத ம ிழ்ந்து விரும்ெி ஏற்ெவருக்கு உாி து.
ஒவ்பவாரு ஆெத்றதயும் பவற்ைி ரமா க் ைந்து வருவதற்கு ாத்திருக்கும் ஆச்சாி ம் இன்னமும்
அைி ாறம ின் ருசி ின் ஆச்சாி மாகும்.
மனித உைவில், முக் ி மா மறனவியுைன் இருக்கும் உைவில், முடிவற்ை வாய்ப்பு ைின்
விாிவறையும் அனந்தத்றத அனுெவிக் யவண்டும் என்ெதனால் அவளுறை வழி ியலய
அவறைத் திருப்திப்ெடுத்த மு லும் தீவிரமான உண்றம ான மு ற்சி, வாழ்க்ற ில் ஒருயொதும்
யதால்வி அறை ாது.
அது யதால்வியுறும் அாி சந்தர்ப்ெங் ைில், அது அவறர ய ா த்றத யநாக் ி
திருப்புவதற் ா வாகும்.
ய ா ம் தூய்றம ான ேீவி த்தில் பசய் ப்ெடு ிைது, வாழ்க்ற ய ா மனித ேீவி த்தில் உள்ைது.
வாழ்வின் அனந்தம் மி வும் வைமுறை து, ஒரு வக் ிரமான பெண்ணின் அற்ெ உந்துதல் ள்
மனிதனின் முழுறம ான பவற்ைிற உறுதிப்ெடுத்து ிைது.
முப்ெதா ிரம் வருைங் றை முப்ெது வருைங் ைில் ய ா ம் சுருக்கு ிைது எனில், அறதத்
யதர்ந்பதடுப்ெவர், முப்ெதா ிரம் வருைங் ைில் சில முறை யதான்றுெவர் ஆவார்.
மனிதன் அதற் ா உருவா வில்றல.
அன்றன ின் மூலம் ெ வான் மனிதனுக்கு அைிப்ெது முழு உண்றமயுைன் தன்னுறை சு
விருப்ெத்தினால் அத்தற
ஒருவரா மாறுவதற் ான சிைப்புாிறம ாகும்.
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இறத உணருவது அன்றனற அைிவதாகும்.
யநருவின் தனிப்ெட்ை நண்ெர் ஒருவர், ஒருவாிைம் நட்றெ நாடி வரும்பொழுது, அறத எவ்வாறு
அவரால் நம்ொமல் இருக் முடியும்?
அறத நம்புவதற்கு, ருறம ான ா த்தின் இைக்ற ைில் அற்புதமான பவள்றை
நிைத்றதப்யொல, அவர் அறத சாதாரண நி ழ்வு ைில் ாண யவண்டும்.
நாம் எறதப் ொர்க் ியைாம் என்ெது ஒரு பொருட்டல்ல, ஆனால் நாம் அறதப் ொர்க் யவண்டும்
என்று இருந்தால், நாம் அறதப் ொர்க் யவண்டும்.
நாம் மட்டும் அல்ல, இந்தி ா முழுவதும் அந்த வரத்திற்கு உாித்தானது.
அதற்கு முன் சுபீட்சம் ஒரு சிைி இலக் ாகும்.
Involution.
46. “He cannot afford it.”
Human character is what one’s temperament gives him.
Temperament is energy organised and expressed.
It is inherited biologically from parents, spiritually from previous births and nurtured by the family, society,
education and oneself.
What is inherited is the unalterable basic foundation and structure.
The rest is built on by the above mentioned circumstances.
To know its spiritual ORIGIN, one should go to involution.
The Supreme Reality is seen as Self, Purusha, Ishwara in the cosmos.
The Self evolves into Ishwara passing through the stage of Purusha.
Ishwara is to evolve out of the Purusha when he is free from Prakriti.
[The Self finds itself as self in the surface mind under the constraint of ego.
Freed from the ego, it becomes the soul which, if it evolves, will become the psychic.
The surface does not contain our whole being, but the subliminal does.
The surface opening itself to the subliminal enlarges into the full being from its partial gross physical
existence.
To enlarge into the subliminal the surface being should become subtle by entering the inner mind. It is done
by consecration. The subliminal unites the subconscient and the Superconscient in Man, the Conscient.]
Mind is created by the Supermind splitting.
Mind creates life acting on the Conscious-Force.
It creates Life at Supermind, Mind, Vital and physical.
We call life the vital part of life.
Mind’s creation of the vital life is a plane of energy in motion.
Supermind is Truth-conscious, has Unity, mutuality, harmony.
Mind loves the harmony, converts it into forces that conflict or compromise.
The natural harmony of Supermind becomes divided thoughts capable of coordination either by
compromise or conflict.
In life the capacity to think is lost or is converted into a capacity of motion having no form.
At the level of Matter motion ceases, acquires form and exist as divided objects of inertia in ignorance.
Ignorance comes not in involution but later by Mind.
Ignorance
Ignorance is created by Mind refusing to see the other side.
It is fortified when Mind loses itself in its works – Oblivious.
It becomes stronger when Mind forgets itself.
Again when the Mind loses itself in the vital and finally in the body, ignorance is fully organised,
fortified.
To create ignorance Mind converts harmony into conflict.
The energy of conflict moves making motion possible as life.
Form is the accomplished formula of divisibility.
Division creates Form, compels motion to cease.
Force is compressed into Form as it is a significant form.
Error, Wrong, mistake, falsehood, evil are created in this process, all of which are necessary for the descent.
The structures of body, life and Mind are created out of these energies to which the characteristics of tamas,
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rajas, sattwa are ascribed.
As the Mind understands, his thoughts are organised.
In other words, one is organised as he understands.
Understanding requires light, harmony, balance. It is sattwa.
As one’s body works, his ‘matter’ gets organised.
It is characterised by tamas, its main function being not to allow thought or emotion to rise.
Energy is emotion. One acts by his emotional energy.
It is known by rajasic movement not by its thought.
Having inherited the body and tamas along with that, one acts as his energy permits and organises all the
three aspects.
Soul is a buried element which when it surfaces can overrule all the three in the measure it is active.
As the essential character is inherited, one must be able to understand what he has inherited.
Writers have the ability to know how any particular characteristic will respond to a situation.
Without that one cannot become a writer.
The basic and secondary formation of character must be studied in the work that shapes the body
and the environment that furthers that form thus shaped.
It is perhaps the greatest field of study – Study of Man.
Life, Time, Space are its other components.
Secret of Accomplishment
Secrecy is the secret of accomplishment.
The capacity to keep a secret is the capacity for accomplishment.
A work can be accomplished if one has the knowledge that it should be kept a secret.
A work done for its accomplishment, not for one’s prestige will be done.
Darcy does so.
Mr. Bennet does decide to repay Gardiner not because he should be so known, but his own conscience
needs it.
It is secret knowledge by virtue of a neutral knowledge.
In other words, a work accomplishes itself when left to itself, when it is unobserved, when no one
draws prestige from it.
By secret here we mean that it becomes the Absolute.
Man, law, order, and rule not intervening, the Absolute accomplishes itself.
Secret at this stage means Unity or Identity.
In unity all one’s secret is lost.
Losing secret, in other words, is the secret.
One losing one’s secret in another’s secret is the Secret.
Not to have the secret becomes ‘the secret’.
Traditionally, secrecy is primary and essential.
Knowledge is esoteric, for the initiated, not for laity.
Sri Aurobindo honours the rule, not in that sense.
He speaks out the ideas, releasing from secrecy.
It remains a secret by the lack of receptivity.
Till the recipient comes to value the secret of the knowledge, it remains a secret to him.
It is called a public secret, as truth speaking.
Sri Aurobindo releases the esoteric knowledge from the shroud of secrecy by writing about them.
When disclosed and displayed, it still remains the secret.
Veda was known as மறை meaning hidden.
The language of the Vedas is cryptic.
It is symbolic, cryptic.
It is as in a crypt.
Inside the crypt it is dead.
To be awake inside the crypt is the secret.
The secret is NOT to have secrets.
சிருஷ்டி.
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“அவனால் அனதச் சமாளிக்க முடியாது.”
மனிதனது குணம் அவனது மனவுணர்வு அளிப்ெதாகும்.
மனவுணர்வு முனறப்ெடுத்தப்ெட்டு பவளிப்ெடுத்தப்ெடும் சக்தி ஆகும்.
இது பெற்யறார்களிடமிருந்து உயிாியல்ாீதியாகவும், முந்னதய ெிறப்புகளிலிருந்து
ஆன்மீகாீதியாகவும் பெறப்ெட்டு, குடும்ெம், சமூகம், கல்வி மற்றும் தன்னாயலயய
வளர்க்கப்ெடுகிறது.
பெற்றுக் பகாள்ளப்ெட்டது மாற்ற முடியாத அடிப்ெனட அடித்தளமும் கட்டனமப்புமாகும்.
மீதமுள்ளனவ யமயல குறிப்ெிடப்ெட்ட சூைல்களால் அனமக்கப்ெடுகின்றன.
இதன் ஆன்மீக ஆதினய அறிய ஒருவர் ெனடப்புக்குள் பசல்ல யவண்டும்.
ெிரம்மம் ெிரெஞ்சத்தில் ஆத்மா, புருஷா மற்றும் ஈஸ்வரனாகப் ொர்க்கப்ெடுகிறது.
சுயம் புருஷா எனும் கட்டத்னத கடந்து பசன்று ஈஸ்வரனாகப் ொிணமிக்கிறது.
ஈஸ்வரன் ெிரகிருதியிலிருந்து விடுெட்டிருக்கும்பொழுது புருஷாவிலிருந்து பவளிவருகிறது.
ஆத்மா அகந்னதயின் கட்டுப்ொட்டில் யமல் மனதில் தன்னனச் சுயமாகயவ காண்கிறது.
அகந்னதயிலிருந்து விடுெடும்யொது அது ஆன்மாவாகிறது, இது ொிணமிக்கும் பொழுது
னசத்தியமாக மாறுகிறது.
யமல் மனம் நமது முழு ேீவனனயும் பகாண்டிருப்ெதில்னல, ஆனால் அடிமனம் முழு ேீவனனயும்
தன்னுள் பகாண்டுள்ளது.
யமல் மனம் அடிமனதிற்குத் தன்னன பவளிப்ெடுத்திக்பகாள்ளும்யொது தனது ெகுதியான ஸ்தூல
ேடநினல வாழ்விலிருந்து முழு ேீவனாக விாிவனடகிறது.
அடிமனதிற்குள் விாிவனடவதற்கு அக மனதில் நுனைவதன் மூலம் யமல்மன ேீவன் சூட்சுமமாக
மாற யவண்டும்.
இது சமர்ப்ெணத்தின் மூலம் பசய்யப்ெடுகிறது. அடிமனம் தன்னன அறியும் மனிதனில்
ஆழ்மனனதயும் ெிரம்மத்னதயும் இனணக்கிறது,
மனம், சத்திய ேீவிய மனம் ெிளவுெடுவதன் மூலம் உருவாகிறது.
மனம் சித் சக்தியில் பசயல்ெட்டு வாழ்னவ உருவாக்குகிறது.
இது சத்திய ேீவியம், மனம், உணர்வு மற்றும் உடலில் பெருவாழ்னவ உருவாக்குகிறது.
நாம் வாழ்னவ வாழ்வின் உணர்வின் ெகுதி என அனைக்கியறாம்.
மனம் உணர்வுாீதியான வாழ்னவ உருவாக்குவது இயக்கத்தில் ஆற்றலின் ஒரு நினலயாகும்.
சத்திய ேீவிய மனம் சத்தியத்னத அறியும். ஒற்றுனம, ெரஸ்ெரத் தன்னம, சுமுகம் ஆகியவற்னறக்
பகாண்டுள்ளது.
மனம் சுமுகத்னத விரும்புகிறது, அனத முரண்ெடும் அல்லது சமரசம் பசய்யும் சக்திகளாக
மாற்றுகிறது.
சத்திய ேீவியத்தின் இயல்ொன சுமுகம், சமரசம் அல்லது முரண்ொட்டின் மூலம் ஒருங்கினணக்கும்
திறனுனடய ெிளவுெட்ட எண்ணங்களாக மாறுகிறது.
வாழ்வில் சிந்திக்கும் திறன் இைக்கப்ெட்டு விடுகிறது, அல்லது வடிவம் இல்லாத இயக்கத்தின் ஒரு
திறனாக மாற்றப்ெடுகிறது.
ேடத்தின் நினலயில் இயக்கம் நின்று, வடிவத்னதப் பெற்று, அறியானமயில் பசயலற்ற தன்னமயின்
ெிாிந்திருக்கும் பொருட்களாக உள்ளன.
அறியானம சிருஷ்டியில் வருவதில்னல, ெின்னர் மனதால் வருகிறது.
அறியானம.
அறியானம மறு ெக்கத்னதப் ொர்க்க மறுக்கும் மனதின் மூலம் உருவாகிறது.
மனம் தன்னுனடய யவனலகளில் ஆழ்ந்து விடும்பொழுது அது ெலப்ெடுத்தப்ெடுகிறதுகண்மூடித்தனம்.
மனம் தன்னனயய மறந்து விடும்பொழுது அது யமலும் வலுவனடகிறது.
மனம் உணர்விலும் இறுதியாக உடலிலும் தன்னன இைக்கும்பொழுது அறியானம முழுனமயாக
முனறப்ெடுத்தப்ெடுகிறது, ெலப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
அறியானமனய உருவாக்க மனம் சுமுகத்னத முரண்ொடாக மாற்றுகிறது.
முரண்ொட்டின் சக்தி பசயல்ெட்டு இயக்கத்னத வாழ்க்னகயாக சாத்தியமாக்குகிறது.
வடிவம் ெிாிக்கும் தன்னமயின் நினறவுற்ற சூத்திரம் ஆகும்.
ெிாிக்கும் தன்னம யதாற்றத்னத உருவாக்குகிறது, இயக்கத்னத நிறுத்தக் கட்டாயப்ெடுத்துகிறது.
சக்தி குறிப்ெிடத்தக்க ஒரு வடிவமாக இருப்ெதால் அது யதாற்றமாக சுருக்கப்ெடுகிறது.
ெினை, தப்ெிதம், தவறு, பொய்னம, தீனம ஆகியனவ இந்த பசயல்ொட்டில் உருவாக்கப்ெடுகின்றன,
இனவ அனனத்தும் சக்தி புவியில் இறங்குவதற்கு அவசியமாகிறது.
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உடல், வாழ்க்னக, மனம் ஆகியவற்றின் கட்டனமப்புகள் இந்த ஆற்றல்களினால்
உருவாக்கப்ெட்டுள்ளன, இவற்றிற்கு தமஸ், ரேஸ், சத்வ குணங்கள் சுமத்தப்ெட்டுள்ளன.
மனம் புாிந்துபகாள்வதுயொல், ஒருவரது எண்ணங்கள் ஒழுங்கனமக்கப்ெடுகின்றன.
அதாவது, ஒருவர் அவரது புாிதலுக்கு ஏற்றார்யொல் முனறப்ெடுத்தப்ெடுகிறார்.
புாிதலுக்கு ஒளி, சுமுகம், சமநினல ஆகியனவ யதனவப்ெடுகின்றன. இது சத்வ குணம் ஆகும்.
ஒருவரது உடல் பசயல்ெடும்பொழுது அவரது ‘ேடம்’ ஒழுங்கனமக்கப்ெடுகிறது.
இது தமன க் பகாண்டது, இதன் முக்கியமான யவனல எண்ணம் அல்லது உணர்ச்சிகள் எழுவனத
அனுமதிக்காமல் இருப்ெதுதான்.
ஆற்றல் உணர்ச்சி ஆகும். ஒருவர் தனது உணர்ச்சிபூர்வமான ஆற்றலினால் பசயல்ெடுகிறார்.
இது ரேஸ் இயக்கம் என அறியப்ெடுகிறது, அதன் எண்ணத்தினால் அல்ல.
உடல் மற்றும் அதனுடன் யசர்ந்து ரேன ஒருவர் பெற்றுக் பகாண்டிருப்ெதால், அவர் தனது
ஆற்றல் அனுமதிக்கும் விதத்தில் பசயல்ெட்டு, மூன்று அம்சங்கனளயும் முனறப்ெடுத்துகிறார்.
புனதந்திருக்கும் ஆன்மா பவளிப்ெடும்பொழுது, அது பசயல்ெடும் அளவிற்கு மூன்றினனயும் ரத்து
பசய்து விடுகிறது.
முக்கியமான குணம் மரபுாினமயாக இருப்ெதால், தான் எனதப் பெற்றுக்பகாண்டுள்யளாம் என்ெனத
ஒருவரால் புாிந்துபகாள்ள முடிய யவண்டும்.
எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு குறிப்ெிட்ட குணாதிசயம் எவ்வாறு ஒரு சூழ்நினலக்குப் ெதிலளிக்கிறது
என்ெனத அறிந்துபகாள்ளும் ஆற்றல் உண்டு.
அந்த ஆற்றல் இல்லாமல் ஒருவர் எழுத்தாளராக ஆக முடியாது.
ொத்திரத்தின் அடிப்ெனட மற்றும் இரண்டாம் நினல உருவாக்கம், உடல் மற்றும் சுற்றுப்புறச்
சூழ்நினலனய வடிவனமத்து, அவ்வாறு வடிவனமக்கப்ெட்டனத யமலும் முன்யன பகாண்டு பசல்லும்
பசயனலப்ெற்றி ஆய்வு பசய்யப்ெட யவண்டும்.
இது மிகப் பொிய ஆய்வுக்களமாக இருக்கலாம்- மனிதனனப்ெற்றிய ஆய்வாக இருக்கலாம்.
வாழ்க்னக, காலம், இடம் ஆகியனவ அதன் மற்ற கூறுகளாகும்.
சாதனனயின் இரகசியம்.
இரகசியயம சாதனனயின் இரகசியமாகும்.
ஒரு இரகசியத்னதக் காப்ொற்றும் திறன் சாதிக்கும் திறனாகும்.
ஒரு யவனலனய இரகசியமாக னவத்துக்பகாள்ள யவண்டும் என்கிற அறிவு இருந்தால்
அக்காாியத்னதச் சாதிக்கலாம்.
ஒரு யவனல சாதிக்கப்ெட யவண்டும் என்ெதற்காக அது பசய்து முடிக்கப்ெடுகிறது, ஒருவருனடய
பகௌரவத்திற்காக அல்ல.
டார்சி இவ்வாறு பசய்கிறான்.
கார்டினருக்குப் ெணத்னதத் திருப்ெித் தர திரு பென்னட் தீர்மானிப்ெது, தான் அவ்வாறு அறியப்ெட
யவண்டும் என்ெதற்காக அல்ல, அவருனடய மனசாட்சிக்கு அது யதனவயாக உள்ளது.
ஒரு நடுநினலனமயான அறிவாக இருப்ெதால் இது இரகசியமான அறிவாகும்.
அதாவது, ஒரு யவனல தனித்து விடப்ெடும்பொழுது, கவனிக்கப்ெடாமல் இருக்கும்பொழுது, யாரும்
அதிலிருந்து பெருனமனய எதிர்ொர்க்காமல் இருக்கும்பொழுது, தானாகயவ நினறயவறுகிறது.
இங்கு இரகசியம் என்ெதற்கு அது ெிரம்மமாகிறது என்று பொருள்.
மனிதன், சட்டம், ஒழுங்கு, விதி ஆகியனவ குறுக்கிடாமல் இருக்கும்யொது, ெிரம்மம் தானாகயவ
நினறயவற்றிக் பகாள்கிறது.
இந்தக் கட்டத்தில் இரகசியம் என்ெது ஒருனமப்ொடு அல்லது அனடயாளம் ஆகும்.
ஒருனமப்ொட்டில் ஒருவரது அனனத்து இரகசியங்களும் இைக்கப்ெடுகின்றன.
இரகசியம் இைக்கப்ெடுவயத இரகசியமாகும்.
மற்றவரது இரகசியத்தில் ஒருவர் தனது இரகசியத்னத இைப்ெது பொிய இரகசியமாகும்.
இரகசியம் இல்லாமலிருப்ெது ‘இரகசியம்’ ஆகிறது.
ொரம்ொியமாக இரகசியம் முதன்னமயானது மற்றும் அவசியமானது.
அறிவு, ஞானம் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுயம புாியக்கூடியது, ொமர மக்களுக்கு அல்ல.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் இந்த விதிக்கு மதிப்ெளிக்கிறார், அந்த அர்த்தத்தில் அல்ல.
அவர் கருத்துகனள பவளிப்ெடுத்துகிறார், இரகசியத்திலிருந்து பவளிப்ெடுத்துகிறார்.
ஏற்புத்திறன் இல்லாத காரணத்தால் அது இரகசியமாகயவ உள்ளது.
பெறுெவர், அறிவின் இரகசியத்னத மதிக்க முன்வரும்வனர அது அவருக்கு இரகசியமாகயவ
இருக்கும்.
உண்னம யெசுவதுயொல் இது பொது இரகசியம் எனப்ெடும்.
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ஸ்ரீ அரவிந்தர் அவற்னறப் ெற்றி எழுதுவதன் மூலம் இரகசியத்தின் கவசத்திலிருந்து
மனறபொருளான அறினவ விடுவிக்கிறார்.
பவளிப்ெடுத்திய ெின்பும், பவளிக்காட்டப்ெட்ட ெின்பும் அது இன்னமும் இரகசியமாகயவ உள்ளது.
யவதம் மனறபொருள் என்று அனைக்கப்ெட்டது.
யவதத்தின் பமாைி மனறபுதிரானது.
அது குறியீடாக, மனறபுதிராக இருக்கும்.
அது ஒரு இரகசியமான இடத்தில் இருப்ெதுயொல் இருக்கும்.
இரகசியமான இடத்தில் அது ேீவனன இைந்திருக்கும்.
இரகசியமான இடத்தில் விைிப்புற்று இருப்ெயத இரகசியமாகும்.
இரகசியங்கள் இல்லாமலிருப்ெது இரகசியமாகும்.
Shame, Shyness.
47. “What claims has Lydia beyond youth, health, good humour that could make him for her sake forgo every
chance of marrying well?”
Elizabeth considers the elopement from Lydia’s endowment.
It came about on the strength of Lydia’s energy that is shameless.
On the scale of human social value, shame and shyness occupy low places.
On the scale of accomplishment, any value or its opposite can accomplish.
Sri Aurobindo says in the Evening Talks that it is not necessary every problem be solved.
Steve accomplished because he had no shame.
Google achieved because the founders are shy.
Lower values, when they achieve, achieve infinitely, at least what is not already achieved.
They do so when they acquire positive values.
Lower values like shame become positive in accomplishment when it changes into positive values.
They become positive when they go outside the society.
Men trap substantial men by catering to their low tastes.
A class of brokers are there of this description in every field.
Their values are low, but they have learned to accomplish at their level.
Knowledge of accomplishment is neutral and of great value.
Shifting their knowledge to commerce, they shine as very great success, rather infinite success.
Can they change by coming to Mother?
As long as Money, Power, etc. is the goal, they will succeed, not change.
Wanting to reach Mother, their success will change and the social stigma will be transformed into Social
Respectability.
Should they know the process and resort to Mother by that process of transformation, they will reach a
Social Respectability no one has now.
Now caste, class, blood are respected, Money, Power and talent are valued.
I said seeking Mother will give them Respectability which Money cannot give.
I also said seeking Mother, first changing their attitude, Social respectability will acquire a regard which
combines the respectability of caste and royalty.
What is that attitude?
We seek Money for money’s sake, Power for power’s sake.
Darcy sought her for the sake of love.
She sought Darcy for Pemberley’s sake.
Ultimate Social Transformation
The respectability of blood remains as long as Money is there.
It comes over a dozen generations.
Elizabeth rose to Pemberley because Bennet had the value of honour.
After his marriage, he lost it and now he exerted to regain it.
As a direct result, his daughter rose to Pemberley.
Values of Honour give the rising low very high Respectability and Regard.
Seeking Mother, for Mother’s sake, not for wealth or power, transforms a family like that.
Having risen to wealth such families remain Mean, Selfish, and Perverse.
Transforming them into generosity, self-giving, goodness itself will give them that respectability.
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For them to seek Mother and only Mother through higher values, they will combine knowledge and
power as no class so far has done anywhere in the world.
One who is already Mother’s devotee can at once reach this height by espousing these higher qualities.
One who has these higher qualities can equally do so by becoming a devotee.
All over the world there is this stratification of class, caste, blood, Money, power, talent, tradition, etc.
Anyone coming to Mother from any level knows his respectability rising.
High value at once raises a devotee to the peak.
There are more powerful values.
They are sincerity and gratitude.
Sincerity or gratitude can be focused at the point of functioning.
They can be total.
Savitri dissolved Yama, refused the temptations of God because she was sincere to Satyavan, Earth and Her
Mission.
She was face to face with Earth, Love and Doom.
They changed into Heaven, Love, Marvel.
It is Supramental Heaven.
It is Supramental love.
It is a Marvel that results in Doom being transformed.
It is in a world from which Evil is abolished.
Evil and Death are abolished in Savitri’s Earth.
Honourable values are assets on earth.
Honourable values for a devotee are oppressive humiliation transformed.
அவமானம், பவட்கம்.
“இளனம, ஆயராக்கியம், கலகலப்ொன சுொவம் இவற்னறத் தவிர லிடியாவிடம் என்ன இருக்கிறது,
இதற்காகவா அவன் நல்ல ெணமுள்ள இடத்தில் திருமணம் பசய்துபகாள்வனத விட்டுக்
பகாடுத்திருப்ொன்?”
லிடியாவின் திறனிலிருந்து ஓடிப்யொகும் நிகழ்னவ எலிசபெத் நினனத்துப் ொர்க்கிறாள்.
இது பவட்கமற்ற லிடியாவின் ஆற்றலின் சக்தியினால் ஏற்ெட்டது.
மனித சமூக மதிப்ெின் அளவுயகாலில் அவமானமும் பவட்கமும் கீழ் நினலகளில் உள்ளன.
சாதனனயின் அளவுயகாலில் எந்த ஒரு ெண்ெினாலும் அல்லது அதன் யநபரதிரானதாலும் சாதிக்க
முடியும்.
மானல யநர உனரயாடலில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஒவ்பவாரு ெிரச்சினனயும் தீர்க்கப்ெட யவண்டிய
யதனவயில்னல என்று கூறுகிறார்.
ஸ்டீவ் ோப்ஸிற்கு அவமான உணர்ச்சி எதுவும் இல்லாததால் சாதித்தார்.
கூகிள் நிறுவனத்னதத் யதாற்றுவித்தவர்கள் பவட்கப்ெடுெவர்களாக இருந்ததினால் அதனால்
சாதிக்க முடிந்தது.
தாழ்ந்த ெண்புகள் சாதிக்கும்பொழுது அளவற்று சாதிக்கின்றன, குனறந்தெட்சம் ஏற்கனயவ
சாதிக்காத அளவில் சாதிக்கும்.
அனவ யநர்மனறயான ெண்புகனளப் பெற்றுக்பகாள்ளும் பொழுது அவ்வாறு பசய்கின்றன.
அவமானம் யொன்ற தாழ்ந்த ெண்புகள் யநர்மனறயான ெண்புகளாக மாறும்பொழுது சாதனனயில்
யநர்மனறயாக மாறுகின்றன.
அனவ சமூகத்திற்கு பவளியய பசல்லும்பொழுது யநர்மனறயாக மாறுகின்றன.
மனிதர்கள் பெரும் அளவு மனிதர்களுக்கு அவர்களுனடய தாழ்ந்த ஆனசகனளப் பூர்த்தி பசய்வதன்
மூலம் அவர்கனளச் சிக்க னவக்கின்றனர்.
ஒவ்பவாரு துனறயிலும் இதுயொன்ற தரகர்கள் உள்ளனர்.
அவர்களது ெண்புகள் தாழ்ந்தனவ, ஆனால் அவர்கள் தங்களது நினலயில் சாதிக்கக் கற்றுக்
பகாண்டுள்ளனர்.
சாதனனனயப்ெற்றிய அறிவு நடுநினலயானது, உயர்ந்த மதிப்புனடயது.
அவர்களது அறிவினன வணிகத்திற்கு மாற்றும்பொழுது, அவர்கள் அளவற்ற பவற்றி
பெறுகின்றனர்.
அன்னனயிடம் வருவதன் மூலம் அவர்கள் மாற முடியுமா?
ெணம், அதிகாரம் யொன்றனவ இலக்குகளாக இருக்கும்வனர அவர்கள் பவற்றி பெறுவார்கள், மாற
மாட்டார்கள்.
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அன்னனனய அனடய விரும்பும்யொது, அவர்களது பவற்றியில் மாற்றம் ஏற்ெடும், சமூக இழுக்கு
சமூக மாியானதயாக மாறி விடும்.
பசயல்முனறனய அறிந்திருந்து, திருவுருமாற்றத்தின் அந்த பசயல்முனற மூலம் அன்னனனய நாடும்
பொழுது, இப்பொழுது எவருக்கும் இல்லாத சமூக மாியானதனய அவர்கள் பெறுவர்.
இப்பொழுது ோதி, ெிாிவு, யெதம் அனனத்தும் மதிக்கப்ெடுகின்றன. ெணமும், அதிகாரமும்,
திறனமயும் மதிக்கப்ெடுகின்றன.
ெணத்தால் அளிக்க முடியாத மாியானதனய அன்னன அளிப்ொர்.
அன்னனனய நாடுவது, முதலில் அவர்களது அணுகுமுனறனய மாற்றி, ோதி மற்றும்
உயர்குடியினாின் மாியானதனய இனணப்ெதன் மூலம் சமூக மாியானத ஒரு மதிப்ெினனப்
பெறுகிறது.
அந்த அணுகுமுனற என்ன?
நாம் ெணத்திற்காக ெணத்னதயும், அதிகாரத்திற்காக அதிகாரத்னதயும் நாடுகியறாம்.
டார்சி அன்புக்காக அவனள நாடினான்.
அவள் பெம்ெர்லிக்காக டார்சினய நாடினாள்.
முடிவான சமூக திருவுருமாற்றம்.
ெணம் இருக்கும்வனர தனலமுனறக்கு மாியானத இருக்கும்.
இது ெல தனலமுனறகளுக்கு யமலாக பதாடர்ந்து வருகிறது.
பென்னட்டிற்கு மாியானதயின் ெண்பு இருந்ததினால் எலிசபெத் பெம்ெர்லியின் அளவிற்கு
உயர்ந்தாள்.
அவரது திருமணத்திற்குப் ெிறகு அவர் அனத இைந்தார், இப்பொழுது மீண்டும் பெற முயன்றார்.
இதன் யநரடிப் ெலனாக அவரது மகள் பெம்ெர்லியின் நினலக்கு உயர்ந்தாள்.
மாியானதயின் ெண்புகள், உயர்ந்து வரும் தாழ்ந்தவர்களுக்கு, மிகப் பொிய மாியானத மற்றும்
மதிப்ெினன அளிக்கிறது.
பசல்வத்திற்யகா அல்லது அதிகாரத்திற்யகா அல்லாமல், அன்னனக்காகயவ அன்னனனய நாடுவது,
ஒரு குடும்ெத்னத அதுயொல் மாற்றுகிறது.
பசல்வத்தில் உயரும்பொழுது இத்தனகய குடும்ெங்கள் அற்ெத்தனமாகவும் சுயநலமாகவும்
வக்கிரமாகவும் இருக்கின்றன.
அவற்னறப் பெருந்தன்னமயாகவும், சுய அர்ப்ெணம் மற்றும் நற்குணமாகவும் மாற்றுவயத அந்த
மாியானதனய வைங்கும்.
உயர்ந்த ெண்புகள் மூலம் அன்னனனய, அன்னனனய மட்டுயம நாடும் அவர்கள், அறிவு மற்றும்
சக்தினய இதுவனர உலகத்தில் எந்த வகுப்ெினரும் பசய்யாத வனகயில் இனணப்ெர்.
ஏற்கனயவ அன்னனயின் அன்ெராக இருப்ெவர் இந்த உயர்ந்த குணங்கனள பவளிப்ெடுத்துவதன்
மூலம் உடனடியாக இந்த உயரத்னத அனடயலாம்.
இந்த உயர்ந்த குணங்கனளக் பகாண்டிருக்கும் ஒருவர் அன்ெராக மாறுவதன் மூலம் இனதச்
பசய்யலாம்.
உலகம் முழுவதும் வர்க்கம், ோதி, வகுப்பு, ெணம், அதிகாரம், திறனம, ொரம்ொியம்
யொன்றவற்றின் இந்த அடுக்கு உள்ளது.
எந்த நினலயிலிருந்தும் அன்னனயிடம் வரும் எவருக்கும் அவரது மாியானத உயருவது பதாியும்.
உயர்ந்த ெண்புகள் ஒரு அன்ெனர உடனடியாக உச்சத்திற்கு உயர்த்துகிறது.
யமலும் சக்திவாய்ந்த ெண்புகள் உள்ளன
அனவ உண்னம மற்றும் நன்றி உணர்வாகும்.
உண்னமனயயும் நன்றி உணர்னவயும் பசயல்ெடும் கட்டத்தில் னமயப்ெடுத்தலாம்.
அனவ முழுனமயாக இருக்கும்.
சாவித்ாி சத்தியவானுக்கு உண்னமயாக இருந்ததினால் யமனன மீறினாள், கடவுளது
தூண்டுதல்கனள மறுத்தாள்.
பூமியும் அவளது ெணியும்.
பூமி, அன்பு மற்றும் அைிவுடன் அவள் யநருக்கு யநர் இருந்தாள்.
அனவ பசார்க்கம், யெரன்பு மற்றும் அற்புதமாக மாறின.
அது சத்திய ேீவிய பசார்க்கம் ஆகும்.
அது சத்திய ேீவிய அன்ொகும்.
அது அைிவு திருவுருமாறும் அற்புதம் ஆகும்.
இது தீனம ஒைிக்கப்ெட்ட உலகத்தில் உள்ளது.
சாவித்ாியின் உலகில் தீனம மற்றும் மரணம் அைிக்கப்ெட்டுவிட்டன.
226

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

மாியானதக்குாிய ெண்புகள் உலகத்தின் பசாத்தாகும்.
மாியானதக்குாிய ெண்புகள் ஒரு அன்ெருக்கு அடக்கப்ெட்ட அவமானங்களின் திருவுருமாற்றம்
ஆகும்.
The greatness of the story.
48. “As to what restraint the apprehension of the grace in the corps.”
Wickham is a young man without any restraints whatsoever.
The greatness of the story, among many other things, lies in his remaining a husband.
It is the unrestrained accepting one restraint.
There are some other points in the story.
Charlotte’s GOODWILL is one outstanding aspect of it.
Lizzy refusing Darcy is another.
Earlier she refused Collins.
Darcy preferred Lizzy to Caroline as well as Anne.
Gardiner’s willingness to help.
Mrs. Gardiner’s restraint.
Mr. Bennet’s decision.
Lizzy’s answers to Lady Catherine.
Jane’s patience.
Lizzy’s partiality for Wickham to the end.
Darcy’s interference in Bingley’s wedding.
Darcy’s confession.
I would say that Darcy being able to find them was a great stroke of luck.
Lydia was found. It was no luck, as we are tempted to say. Darcy’s decision had the power to reveal her to
him.
A greater turn is Wickham was amenable to wedding and husbandhood.
His valuing the privilege of being a brother-in-law to Darcy is an outstanding attitude.
The tone of the story was set from the beginning by holding up the vanishing value of aristocracy.
Jane Austen brings out the universal feminine weakness for a handsome face in the two of them pleading
with the father for his visit.
Both wanted to see him for a last time.
Human nature loves to value what it thinks is of value even when it hurts while doing so.
Mrs. Bennet kissed him. It is not in the book, but it is there in the film.
Even Mrs. Gardiner holds up a value for the rogue after his elopement.
Beauty captivates.
Solution
Problems do not have solutions at their level.
Solutions always lie at a higher level.
To solve a problem higher energy is needed.
Higher energy is there in a higher plane.
Problems arise due to lack of energy.
Energy that is needed to maintain harmony when it is lacking problems arise.
In the absence of Darcy who carried higher social energy, Lydia’s problem would have remained unsolved.
Creation of a problem and its solution is a way of rising in society.
The word solution itself is a condition where difference of forms disappear by dissolving.
A problem is a knot in the Mind.
The knot dissolving releases the energy which is a solution.
Problems are of many types.
1. Opposing movements conflict.
2. Different intensities vibrate differently.
3. What varies can end in conflict and confrontation.
4. The original existence is one of unity.
5. Creation is Unity losing it and regaining it in a higher fashion.
6. Shankara sought the unity in the Superconscient.
227

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

7. Buddha sought it in Nirvana where there was no ego to create divisions.
8. Ego came as a device to exist separately.
9. Ego is the structure of the divided small life.
10. Sri Aurobindo says it is not necessary to solve all problems.
11. If no problem is a way of life, problem too is another way of life.
12. Problem enjoys to live as a problem.
13. There is nothing that does not enjoy its existence.
14. Creation was for Delight.
15. Maybe it is another Delight or higher Delight.
16. Man delights in delight.
17. Delight is the origin and Delight is the end.
The ultimate wisdom is that which sees good and greatness in anything or everywhere.
If it is true, we must be able to see or learn from each character of the story one trait that is valuable or
outstanding.
Lady Anne is there in the story and has not spoken or done a thing.
Is it possible for us to know something of her or from her silence?
The finite inheriting the infinite is crushed out of existence.
The weight of the property and status made her lose her voice.
Her body has lost its health, i.e. its healthy structure.
Sri Aurobindo’s yoga has the knowledge the world will acquire in the distant future.
Souls who have been with Her in past births came to Him and Her with great aspiration making a sacrifice
of all that they had.
The inheritance is so great and so weighty that they all were crushed out of shape, out of their
psychological existence.
He brought the Spiritual Dawn to earth and we are in greater darkness in spite of it.
All those who came to Him and all those who have them are the subconscious heroes of the future
Mankind.
Inside, if only each can see inside, one’s own unborn light has become a golden sun with His face.
Even those who do not see anything outside or inside have infinite number of golden sparks in their inner
light.
What progress did Mrs. Bennet make in the story?
Did she make any progress at all?
She sought great status for her children and she came to be the mother-in-law of Bingley and Darcy.
To her, even the visit of Lady Catherine was a life-time fulfillment.
She did lose much of her boisterous exuberance by the presence of Darcy.
She did liberate her husband from the nagging worry of her petty attitudes, maybe only partly.
Jane Austen is great in writing a story in those dark days where everyone in the story gains something. Even
Mary was given a freedom from unsavoury comparisons of the village.
From Vedanta to Sri Aravindam
From Mind to Supermind
Sri Aurobindo saw the Truth Vedanta could not enunciate and describes in Vol. 12 how He overcame their
difficulties. He reconciled them in the transcendental consciousness as Omnipresent Reality and tells us
in Pure Existent how it could be finally resolved at the level of Intuition.
Intuition fixing itself on Stability, Being reveals.
Intuition fixing itself on Movement, Becoming reveals.
Maya, He says, created Parabrahman from the Absolute.
In II/2, He says Maya is the consciousness of Brahman.
On p. 74 He declares finally the Infinite imposes itself on the appearance of the finite its ineffugable selfexistence.
Freedom, incapable of losing itself is no true full Freedom.
The Absolute is not incapable of determinism but is not bound by any determinism.
Radhakrishnan became the President because he denied this.
He related to Him negatively as DMK did on Feb. 11, 1965.
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Jane Austen saw this Truth and expressed it in Mr. Bennet’s life as the value of Mental Honour capable
of creating Social Power of upward social movement.
Darcy seeing in her the father’s light was determined to win her at all costs and resorted to inner
transformation and created a Life Response.
Power first in Life.
Knowledge comes later.
No knowledge ever came to Mr. Bennet or Darcy.
Elizabeth was confined to being a beneficiary, as her mother, and she was not brought into the net of
seeking except in her standing up to Lady Catherine to gain enough psychological power to preside over
Pemberley.
One hundred years before He realized the Supermind in 1908, Jane Austen had a glimpse of its Power. It is
120 years really. If anything is a clue to the psychological history of the world, it is this.
The elbow out of the window on the trip to Heden, Harlan’s wound in the SKULL in coming to dinner,
the cut in the thumb when a devotee agreed to the visit are the symptoms of the advent of the Supermind.
கனதயின் உயர்வு.
“இராணுவத்தில் இருப்ெவனுக்கு இம்மாதிாி ான பவட் க்ய ைான பச ல் எவ்வைவு பொி
அவமானத்றத அைிக்கும்.”
விக் ாம் எந்தபவாரு ட்டுப்ொடும் இல்லாத ஒரு இறைஞன் ஆவான்.
ெல விஷ ங் ளுக்கு நடுயவ றத ின் சிைப்பு அவன் ணவனா நீடிப்ெதில் உள்ைது.
இது ட்டுப்ொடு இல்லாதவர் ஒரு ட்டுப்ொட்றை ஏற்றுக்ப ாள்வதாகும்.
றத ில் யவறு சில இைங் ள் உள்ைன.
சார்பலட்டின் நல்பலண்ணம் அதன் ஒரு மி ப் பொி அம்சமாகும்.
எலிசபெத் ைார்சிற நிரா ாிப்ெது மற்பைான்று.
முன்பு அவள் ாலின்றஸ நிரா ாித்தாள்.
ாரலின், ஆன் ஆ ிய ாருக்கும் யமலா ைார்சி எலிசபெத்றத விரும்ெினான்.
உதவி பசய்வதற் ான ார்டினாின் விருப்ெம்.
திருமதி ார்டினாின் ட்டுப்ொடு.
திரு பென்னட்டின் தீர்மானம்.
யலடி ாதாினுக்கு எலிசபெத்தின் ெதில் ள்.
யேனுறை பொறுறம.
விக் ாம் மீது எலிசபெத் இறுதிவறர ாண்ெித்த ொரெட்சம்.
ெிங் ிலி ின் திருமணத்தில் ைார்சி ின் குறுக் ீடு.
ைார்சி ின் வாக்குமூலம்.
அவர் றை ைார்சி ண்டுெிடித்தது மி ப் பொி அதிர்ஷ்ைமாகும்.
லிடி ா ண்டுெிடிக் ப்ெட்ைாள். அது அதிர்ஷ்ைமல்ல என்று நாம் கூை விரும்ெலாம். ைார்சி ின்
தீர்மானம் அவனுக்கு அவறை பவைிப்ெடுத்தும் சக்திற க் ப ாண்டிருந்தது.
திருமணத்திற்கும், ணவனா இருப்ெதற்கும் விக் ாம் இணங் ி து ஒரு பொி திருப்ெம் ஆகும்.
ைார்சிக்கு ச லரா இருக்கும் சிைப்புாிறமற அவன் மதிப்ெது ஒரு மி ப் பொி மனப்ொங் ாகும்.
றத ின் பதானி ஆரம்ெத்திலிருந்யத ெிரபுத்துவத்தின் மதிப்பு மறைந்துயொவறதக் ருவா க்
ப ாண்டிருந்தது.
ஒரு அழ ான மு த்திற் ான உல ைாவி பெண்றம ின் ெலவீனத்றத யேன் ஆஸ்டின், அவ்விரு
பெண் ளும் விக் ாம் அங்கு வரயவண்டும் என்று தந்றத ிைம் மன்ைாடுவதில் பவைிக்ப ாண்டு
வரு ிைாள்.
இருவரும் அவறன இறுதி ா ஒரு முறை ொர்க் விரும்ெினர்.
தான் மதிப்புமிக் து எனக் ருதுவறத, அவ்வாறு பசய்யும்பொழுது அது ா ப்ெடுத்தினாலும்,
மனித சுொவம் மதிக் விரும்பு ிைது.
திருமதி பென்னட் அவறன முத்தம் இடு ிைாள். புத்த த்தில் இது இல்றல, ஆனால் திறரப்ெைத்தில்
உள்ைது.
திருமதி ார்டினரும்கூை அவன் ஓடிப்யொன ெிைகு அக் வன் மீது ஒரு மதிப்பு ப ாண்டிருக் ிைாள்.
அழகு ஈர்க் ிைது.
தீர்வு.
ெிரச்சிறன ளுக்கு அவற்ைின் நிறல ில் தீர்வு ள் இல்றல.
தீர்வு ள் எப்பொழுதும் ஒரு உ ர் நிறல ில் உள்ைன.
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ஒரு ெிரச்சிறனற த் தீர்ப்ெதற்கு உ ர்ந்த ஆற்ைல் யதறவப்ெடு ிைது.
உ ர்ந்த ஆற்ைல் ஒரு உ ர்ந்த நிறல ில் உள்ைது.
ஆற்ைல் இல்லாத ாரணத்தால் ெிரச்சிறன ள் எழு ின்ைன.
சுமு த்றதப் ெராமாிக் யதறவப்ெடும் ஆற்ைல் இல்லாதபொழுது ெிரச்சிறன ள் எழு ின்ைன.
உ ாி சமூ சக்திற க் ப ாண்டிருக்கும் ைார்சி இல்லாதிருந்தால், லிடி ாவின் ெிரச்சிறன
தீர்க் ப்ெைாமயலய இருந்திருக்கும்.
ெிரச்சிறன உருவாவதும் அதன் தீர்வும் சமூ த்தில் உ ருவதற்குாி ஒரு வழி ாகும்.
வடிவங் ைின் யவறுொடு றரந்து மறைந்து யொகும் ஒரு நிறலய தீர்வு என்ெதாகும்.
ெிரச்சிறன மனதில் ஒரு முடிச்சு ஆகும்.
முடிச்சு மறையும்பொழுது விடுவிக் ப்ெடும் ஆற்ைல் ஒரு தீர்வாகும்.
ெிரச்சிறன ள் ெலவற ப்ெட்ைறவ.
1. எதிர்க்கும் இ க் ங் ள் முரண்ெடு ின்ைன.
2. பவவ்யவறு தீவிரங் ள் பவவ்யவறு விதமான அதிர்விறன ஏற்ெடுத்து ின்ைன.
3. வித்தி ாசப்ெடுவது முரண்ொடு மற்றும் யமாதலில் முடி லாம்.
4. ஆரம்ெ வாழ்வு ஒற்றுறம ின் பவைிப்ொைா இருந்தது.
5. ெறைப்பு, ஒருறமப்ொடு தன்றன இழந்து ஒரு உ ர்ந்த ொணி ில் அறத மீண்டும் பெறுவதாகும்.
6. சங் ரர் ெரமாத்மாவில் அந்த ஒருறமப்ொட்றை நாடினார்.
7. புத்தர் அறதப் ெிாிவிறனற உண்ைாக்கும் அ ந்றத இல்லாத நிர்வாணத்தில் நாடினார்.
8. தனி ா இருக்கும் ஒரு ருவி ா அ ந்றத எழுந்தது.
9. அ ந்றத ெிாிக் ப்ெட்ை சிைி வாழ்வின் ட்ைறமப்ொகும்.
10. எல்லா ெிரச்சிறன றையும் தீர்க் யவண்டி யதறவ ில்றல என ெ வான் கூறு ிைார்.
11. ெிரச்சிறன இல்லாமலிருப்ெது வாழ்வின் ஒரு வழி எனில், ெிரச்சிறனயும் வாழ்வின் மற்பைாரு
வழி ாகும்.
12. ெிரச்சிறன ெிரச்சிறன ா இருப்ெறத விரும்பு ிைது.
13. இருப்ெறவ இருப்ெனத நினனத்து மகிழ்வுறுகிறது.
14. ெனடப்பு ஆனந்தத்திற்காகவாகும்.
15. இது மற்பைாரு ஆனந்தமா யவா அல்லது உ ர் ஆனந்தமா யவா இருக் லாம்.
16. மனிதன் ஆனந்தத்தில் ஆனந்தம் அறை ிைான்.
17. ம ிழ்ச்சிய ஆரம்ெமும் முடிவுமாகும்.
எதிலும் அல்லது எங்கும் நல்லது மற்றும் உ ர்றவப் ொர்க்கும் ஒன்யை முடிவான ஞானமாகும்.
இது உண்றம எனில், றத ின் ஒவ்பவாரு தாொத்திரத்திலிருந்தும் மதிப்புவாய்ந்த அல்லது
சிைப்ொன ஒரு ெண்றெ நம்மால் ொர்க் யவா அல்லது ற்றுக்ப ாள்ையவா முடி யவண்டும்.
யலடி ஆன் றத ில் இருக் ிைாள், அவள் யெசுவதில்றல, எதுவும் பசய்வதில்றல.
அவறைப் ெற்ைிய ா அல்லது அவளுறை பமௌனத்திலிருந்யதா நாம் எறதய னும்
பதாிந்துப ாள்ை முடியுமா?
அனந்தத்றதப் பெற்றுக்ப ாள்ளும் அைவுக்குட்ெட்ைது வாழ்விலிருந்து த ர்த்து எைி ப்ெடு ிைது.
பசாத்து மற்றும் அந்தஸ்தின் ொரம் அவளுறை குரறல இழக் ச் பசய்தது.
அவளுறை உைல் ஆயராக் ி த்றத இழந்தது, அதாவது அதன் ஆயராக் ி மான ட்ைறமப்றெ
இழந்தது.
உல ம் பதாறலதூர எதிர் ாலத்தில் பெற்றுக்ப ாள்ைக்கூடி ஞானத்றத ஸ்ரீ அரவிந்தரது ய ா ம்
ப ாண்டுள்ைது.
முன் ெிைவி ைில் அன்றனயுைன் இருந்த ஆன்மாக் ள் அவர் ைிைம் இருந்த அறனத்றதயும்
தி ா ம் பசய்துவிட்டு மிகுந்த ஆர்வத்துைன் அன்றன மற்றும் ெ வானிைம் வந்தனர்.
அவர் ள் பெற்ைது மி ப் பொி தா வும், வலுவானதா வும் இருந்ததால், அவர் ைது வடிவத்றத
இழந்தனர், அவர் ைது மன நிறல ிலிருந்து அ ற்ைப்ெட்ைனர்.
ெ வான் ஆன்மீ விடி றல உலகுக்குக் ப ாண்டு வந்தார், அறதயும் மீைி நாம் பொி
இருைில்தான் உள்யைாம்.
ெ வானிைம் வந்தவர் ள் அறனவரும், அவர் ைிைம் உள்ை அறனவரும், எதிர் ால மனித
குலத்தின் ஆழ்மன தாநா ர் ள் ஆவர்.
அ த்தில் - ஒவ்பவாருவரும் அ த்தில் ொர்க் முடிந்தால் - ஒருவாிைம் இன்னமும் ெிைக் ாத ஒைி
ெ வானுறை மு த்துைன் யசர்ந்து பொன்பனாைி ா மாைி ிருக்கும்.
பவைி ியலா அல்லது உள்யைய ா எறதயும் ொர்க் ாதவர் ளும்கூை, அவர் ளுறை அ ஒைி ில்
எண்ணற்ை பொன்பனாைி ின் பொைி றைக் ப ாண்டிருப்ெர்.
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இக் றத ில் திருமதி பென்னட் என்ன முன்யனற்ைத்றத அறைந்தாள்?
அவள் ஏதாவது முன்யனற்ைம் அறைந்தாைா?
தன்னுறை ம ள் ளுக்கு உ ர்ந்த அந்தஸ்றத நாடினாள், ெிங் ிலி மற்றும் ைார்சி ின் மாமி ாரா
மாைினாள்.
அவளுக்கு யலடி ாதாினின் விே ம்கூை ஒரு வாழ்நாள் நிறைவா இருந்தது.
ைார்சி ின் முன்னிறல ில் அவள் தன்னுறை ப ாந்தைிக்கும் உற்சா த்றதப் பொிதைவு
இழந்தாள்.
அவள் தன்னுறை அற்ெத்தனமான மனப்ொன்றம ைின் நச்சாிப்பு ைிலிருந்து ணவறன
விடுவித்தாள், ெகுதி ா விடுவித்திருக் லாம்.
அந்த இருண்ை ால ட்ைத்தில், றத ில் இருக்கும் ஒவ்பவாருவரும் எயதனும் நன்றம பெறும்
வற ில் இக் றதற எழுதி யேன் ஆஸ்டின் மி உ ர்ந்தவள் ஆவாள்.
யமாியும் கூை ிராமத்தினாின் விரும்ெத்த ாத ஒப்பீடு ைிலிருந்து ஒரு விடுதறல பெற்ைாள்.
யவதாந்தத்திலிருந்து ஸ்ரீ அரவிந்தத்திற்கு.
மனதிலிருந்து சத்தி ேீவி த்திற்கு.
யவதாந்தத்தால் பதைிவா விைக் முடி ாத சத்தி த்றத ஸ்ரீ அரவிந்தர் ண்ைார்,12-ஆம் ொ த்தில்
அவர் எவ்வாறு அவற்ைின் சிரமங் றை பவற்ைி ப ாண்ைார் என்ெறத விவாித்துள்ைார்.
ெரம்பொருைா அவற்றை ெிரம்ம ேீவி த்தில் ெ வான் மறு சீரறமத்தார், சத் புருஷனில் எவ்வாறு
அறத யநரடி ஞானத்தின் நிறல ில் இறுதி ா சாி பசய் லாம் என்ெறதப் ெற்ைி நமக்குக்
கூறு ிைார்.
யநரடி ஞானத்தின் தன்றம ில் தன்றனப் பொருத்திக் ப ாள்வது, ‘சத்’-றத பவைிப்ெடுத்து ிைது.
யநரடி ஞானம் இ க் த்துைன் தன்றனப் பொருத்திக்ப ாள்வது, ‘அசத்’-றத பவைிப்ெடுத்து ிைது.
மாற ெிரம்மத்திலிருந்து ெரப்ெிரம்மத்றத உருவாக் ி து என ெ வான் கூறு ிைார்.
ெகுதி 11/2-ல், மாற ெிரம்மத்தின் ேீவி ம் என்று ெ வான் கூறு ிைார்.
74-ஆம் ெக் த்தில் அனந்தம் இறுதி ில் தன்றன அைவுக்குட்ெட்ைதன் யதாற்ைத்தில், அதன்
விவாிக் முடி ாத சு இருப்றெ இருத்துவதா ெ வான் கூறு ிைார்.
தன்றன இழக் இ லாத சுதந்திரம் உண்றம ில் முழுறம ான சுதந்திரம் அல்ல.
ெிரம்மம் தீர்மானிக்கும் திைன் அற்ைதா இல்றல, அது எந்த ஒரு தீர்மானத்தாலும்
ட்டுப்ெடுத்தப்ெைவில்றல.
இறத மறுத்ததால் ைாக்ைர் இராதா ிருஷ்ணன் ேனாதிெதி ானார்.
DMK 1965-ஆம் ஆண்டு, ெிப்ரவாி மாதம் 11-ஆம் யததி பசய்தது யொல், அவர் ெ வானிைம்
எதிர்மறை ா த் பதாைர்பு ப ாண்டிருந்தார்.
யேன் ஆஸ்டின் இந்த உண்றமற க் ண்டு, திரு பென்னட்டின் வாழ்க்ற ில், யமல் யநாக் ி
சமூ இ க் த்தின் சமூ சக்திற உருவாக் க்கூடி திைனுறை மனாீதி ான மாி ாறத ின்
மதிப்ொ பவைிப்ெடுத்தினாள்.
அவளுறை தந்றத ின் ஒைிற அவைிைம் ண்ை ைார்சி, அவறை எவ்வாயைனும் அறை
யவண்டும் என்ை தீர்மானத்தில், அ திருவுருமாற்ைத்றத நாடி, ஒரு வாழ்வின் எதிபராலிற
உருவாக் ினான்.
வாழ்வில் சக்தி முதலாவது
அைிவு ெின்னர் வரு ிைது.
திரு பென்னட் அல்லது ைார்சிக்கு எந்த ஞானமும் வரவில்றல.
எலிசபெத் அவளுறை தா ாறரப்யொல் ஒரு ெலனறைெவைா இருந்தாள், யலடி ாதாிறன
எதிர்ப ாண்ைதன் மூலம் பெம்ெர்லிக்குத் தறலறம தாங் யொதுமான அைவு மன சக்தி ிற ப்
பெற்றுக்ப ாண்ைாள். அவள் யவறு எறதயும் நாைவில்றல.
நூறு வருைங் ளுக்கு முன்பு 1908-ஆம் ஆண்டில் ெ வான் சத்தி ேீவி த்றதப் பெற்ைார்,
அதனுறை சக்தி ின் ஒரு ொர்றவற யேன் ஆஸ்டின் பெற்ைாள். உண்றம ில் இது 120
ஆண்டு ளுக்கு முன்பு ஆகும். உல த்தின் உைவி ல்ாீதி ான வரலாற்ைிற் ான குைிப்பு எதாவது
ஒன்று இருக்கும் எனில் அது இதுயவ ாகும்.
ஹீைன் ெ ணத்தில் ேன்னலுக்கு பவைிய முழங்ற , விருந்துக்கு வரும் பொழுது ஹார்லனுக்கு
தறல ில் ஏற்ெட்ை ா ம், ஒரு அன்ெர் வர சம்மதித்தபொழுது ட்றை விரலில் ஏற்ெட்ை பவட்டுக்
ா ம் ஆ ி றவ சத்தி ேீவி வருற ின் அைிகுைி ைாகும்.
49. “A dishonourable elopement with her.”
Even at this moment she could not call it a treacherous, disgusting, heinous crime.
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It was dishonourable. She had a soft corner for him. On hearing of his wild ways at Hunsford ending in the
attempted elopement, she declared they all could be excused as the casual errors of youth -- an adoring
female heart not condemning the Man. In a Sherlock Holmes story a lover killed the lady’s brother and then
she declares she would still do anything for the lover. It is not love, but treacherous low filthy
infatuation. Man seeks to bring home the runaway ெறை ாச்சி wife with a harijan. A YMCA secretary
found his wife had run away with a youth in his hostel and ran in search of the wife. He met a friend in the
Junction, and cried, “புருஷா என் wife ற ொர்த்தி ா?” Man is shameless; woman knows no shame
when the base physical emotions are stirred. Still the ananda of Love lies beyond it in the Spirit of the body.
Civilisation and culture are skin deep, have a value of social appearance.
Sri Aurobindo’s dictum of ெயராெ ாரம் is egoistic, the beneficiary will never fail to destroy the benefactor
are there in our proverbs தீட்டி மரம், ப ாறல பசய்வாள், தாயும் யவண்ைாள். அம்ெி ாெதி was
executed by the king when ம்ென் brought his kingdom eternal fame.
His yoga even in its early stages makes one see the crude selfishness in all around him and finally in his
own self. I have written several of my experiences impersonally but not all. It has not made me cynical,
but I still KNOW something intensely Great and Sweet that escapes any verbal description. I have not
pardoned Bharathi for not writing a poem on the ONE from whom all his own inspiration had flowed. HE
knew the danger to Bharathi’s life outside Pondicherry. Bharathi was foolish and egoistic enough to write a
poem on எமன், perhaps he had a fore knowledge about himself. I love Bharathi. He in my opinion roused
Tamilnadu to patriotism and laid the deep foundation for her to receive Mother in the eighties. There was no
Tamil Congress leader of his stature.
What is dishonourable to us, is not so to him, never to her.
To him it is advantageous; to her it was an enjoyable adventure.
He is social enough to know what is to be ashamed of in society.
She is intensely physical, not mature enough to be social.
The two ends of the family are Lydia and Lizzy.
Of course, no one knows what is to come.
Everyone moves as he or she can.
What happens is the resultant of these two movements.
Experience comes by observing how the resultant of various moves precipitate.
Wisdom is to know it and honour it in advance.
Beyond literary criticism lies the unexplored subject of how character organises itself.
Its first source is what the soul brings with it.
How are we to know that?
Astrology knows that science as an art.
It is fully explored and organised. All that we have to do is to study how they arrived at it.
At least we can borrow their entire knowledge and their laws and clues.
It is supplemented by the previous generation’s contribution.
The final shape is in human choice in the society that shapes it.
Astrology goes by Time.
An astrologer who saw Sri Aurobindo’s horoscope said there was an error in time.
It was corrected. He said lead turned into gold.
Time is the infinitesimal that contains the finite as well as the Infinite.
It is true great astrologers read your mind, greater ones read the Mind of Life or Time.
It is easier than knowing the science and applying it successfully.
It is obvious Time contains in minute detail all the movements of the past and future.
A true successful astrologer is a Rishi who observes his own rules in the breach.
Elopement
Elopement is an expression of the abnormal.
Desire seeking normally sanctioned life in socially abnormal conditions is elopement.
Dynamism of shapeless excess energy precipitates elopement.
Energy of transgression is infectious among humanity’s unstructured existence.
Before life was organised socially, it was mere existence.
Energetic existence as a way of life was given up when society organised itself.
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Efficiency becomes an ultimate value before the collective matures into society.
Social resources available for resourceful individuals outside the pale of organised existence are not only
endless but enchanting.
Society till today has not acquired Self-compelling values that are psychologically elevating.
Prolific verbal exuberance takes the turn of verification in poetic temperaments.
Poetry is the emotional intensity in the individual in a social atmosphere that occasionally tends to minor
intensities.
In established societies, youthful energy is turned into socially appreciable manners.
An act is precipitated in a society by one when a great number are willing and ready but are socially timid.
Lydia’s elopement is the lingering elopement of an earlier society where it was ceasing to be the rule.
Like freshes in the river, a social act announces itself long before the act itself is witnessed.
Society is a live organism where nothing appears all of a sudden.
No tree can appear over night; no new act can present itself with acceptability or respectability all at once.
An accomplished act has several components each of which has a long period of gestation.
For them to come together as a new act requires nascent social energy of great volumes.
It is available only in periods of transitions.
In other periods, its sprouting is a rude bursting of the unfamiliar.
“அவளுைன் ஏற்ெடும் யநர்றம ற்ை ஓடிப்யொதல்.”
அந்தச் சம த்தில்கூை அறத அவைால் துயரா மான, அருவருப்ொன, ப ாடூரமான குற்ைம் எனக்
கூை முடி வில்றல.
அது மாி ாறத ற்ை பச லாகும். அவளுக்கு அவன் மீது சற்று அனுதாெம் இருந்தது.
ஹன்ஸ்யொர்டில் அவனது யமாசமான பச ல்ொட்றையும் ஓடிப்யொ எடுத்த மு ற்சிற யும் ெற்ைி
ய ள்வியுற்ை பொழுது, அது வாலிெ வ திற்ய உாித்தான மன்னிக் க் கூடி பச ல் என்று அவள்
கூைினாள். அது ஒரு யொற்றும் பெண்ணின் உள்ைம் தனது ஆறணக் ண்டிக் மறுப்ெதாகும். ஒரு
பஷர்லாக் யஹாம்ஸ் றத ில், ஒரு ாதலன் தான் யநசிக்கும் பெண்ணின் சய ாதரறனக் ப ான்று
விடு ிைான், அவ்வாறு இருந்தும் அவள் தன் ாதலனுக் ா எறதயும் பசய் த் த ாரா
இருப்ெதா க் கூறு ிைாள். இது ாதலல்ல, துயரா மனப்ொன்றமயுைன் கூடி தாழ்ந்த
யமா மாகும். ஒரு ஹாிேனுைன் ஓடிப்யொன ஒரு ெறை ாச்சி மறனவிற அவைது ணவன்
வீட்டிற்குத் திரும்ெ அறழத்து வர மு ற்சிக் ிைான். ஒரு YMCA பச லாைர் தன்னுறை மறனவி
அவருறை விடுதி ில் தங் ி ிருந்த ஒரு இறைஞனுைன் ஓடிப்யொய் விட்ைறத அைிந்து அவறைத்
யதை ஆரம்ெிக் ிைார். ஒரு நாற்சந்தி ில் ஒரு நண்ெறரச் சந்தித்த அவர் “புருஷா, என் மறனவிற ப்
ொர்த்தா ா” என்று ய ட் ிைார்.
மனிதன் பவட் மற்ைவன்; ஒரு பெண்ணின் அடிப்ெறை உணர்ச்சி ள் தூண்ைப்ெடும் பொழுது
அவளுக்கும் பவட் ம் இருப்ெதில்றல. இன்னமும் அன்ெின் ஆனந்தம் அறதத் தாண்டி உைலின்
ஆன்மாவில் உள்ைது.
நா ாி மும் லாச்சாரமும் யமயலாட்ைமானறவ, சமூ யதாற்ைத்தின் ஒரு மதிப்ெிறனக்
ப ாண்ைறவ.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறும் ெயராெ ாரம் அ ந்றத ானது. ெ னறைெவர் ஒருயொதும் உதவி பசய்தவறர
அழிக் த் தவறுவதில்றல. தீட்டி மரம், ப ாறல பசய்வாள், தாயும் யவண்ைாள் எனும்
ெழபமாழி ள் இதறன விைக்கும். ம்ென் நிறல ான பு ழிறன நாட்டிற்கு அைித்தபொழுது அரசர்
அம்ெி ாெதிற த் தூக் ிலிை உத்தரவிட்ைார்.
ெ வானுறை ய ா ம் ஆரம்ெ ட்ைங் ைில்கூை, ஒருவறர அவறரச் சுற்ைியுள்ை அறனவாிைமும்,
முடிவா தன்னுள்யையும் ெண்ெற்ை சு நலத்றதக் ாண றவக் ிைது. எல்லாவற்றையும்
இல்லாவிடினும், எனது ெல்யவறு அனுெவங் றை நான் பொதுவா எழுதியுள்யைன். இது என்றன
குறை ாண்ெவனா மாற்ைவில்றல, ஆனால் வார்த்றத ைால் விைக் முடி ாத தீவிரமான,
உ ர்ந்த, இனிறம ான விஷ ங் ள் சில உள்ைன. தனக்கு அறனத்து ஊக் ங் றையும் அைித்த
ஒருவறரப் ெற்ைி ஒரு விறதகூை எழுதாத ொரதி ாறர என்னால் மன்னிக் யவ முடி ாது.
புதுச்யசாிக்கு பவைிய ொரதி ின் வாழ்க்ற க்கு இருந்த ஆெத்றதப்ெற்ைி ெ வானுக்குத் பதாியும்.
மறனப் ெற்ைி அவர் விறத எழுதி து முட்ைாள்தனமானது, அ ந்றதக்குாி து, ஒருயவறை
அவருக்கு நி ழப்யொவறதப் ெற்ைி முன்கூட்டிய அவருக்குத் பதாிந்திருக் லாம். எனக்கு
ொரதி ாறர மி வும் ெிடிக்கும். தமிழ் நாடு யதச ெக்தி ப ாள்ளும் நிறலக்கு அவர் எழுச்சியூட்டினார்,
எண்ெது ைில் மக் ள் அன்றனற ப் பெற்றுக் ப ாள்வதற்கு ஏதுவான ஆழமான அடித்தைத்றத
அறமத்தார். அவருக்கு இறண ா தமிழ் நாட்டில் ாங் ிரஸ் தறலவர் எவரும் இல்றல.
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நமக்கு அவமாி ாறத ா த் யதான்றுவது, அவனுக்கு அவ்வாறு இல்றல, அவளுக்கு அையவ
இல்றல.
அவனுக்கு அது இலாெ ரமா இருந்தது, அவளுக்கு அது ஒரு சந்யதாஷமான சா சச் பச லா
இருந்தது.
சமூ த்தில் எறதக் ண்டு பவட் ப்ெை யவண்டும் என்ை சமூ உணர்வு அவனுக்கு இருந்தது.
அவள் தீவிர ேைநிறல ில் இருக் ிைாள், சமூ ாீதி ா இருக்கும் அைவிற்கு முதிர்ச்சி பெைவில்றல.
குடும்ெத்தின் இரு முறன ைா லிடி ாவும், எலிசபெத்தும் உள்ைனர்.
நிச்ச மா என்ன நி ழப் யொ ிைது என ாருக்கும் பதாி ாது.
ஒவ்பவாருவரும் அவரவருக்கு இ ன்ைாற்யொல் பச ல்ெடு ின்ைனர்.
நறைபெற்ைது இந்த இரண்டு இ க் ங் ைின் விறையவ ாகும்.
ெல்யவறு பச ல் ைின் வினளவு எவ்வாறு நி ழ் ிைது என்ெறதக் வனிப்ெதிலிருந்து அனுெவம்
வரு ிைது.
அறத முன்கூட்டிய பதாிந்துப ாள்வதும், அதற்கு மாி ாறத அைிப்ெதுயம ஞானமாகும்.
இலக் ி விமர்சனத்றதத் தாண்டி, எவ்வாறு தாொத்திரம் தன்றனய முறைப்ெடுத்திக்
ப ாள் ிைது எனும் ஆரா ப்ெைாத விஷ ம் உள்ைது.
ஆன்மா அதனுைன் எறதக் ப ாண்டு வரு ிைது என்ெது அதன் முதல் ஆதாரமாகும்.
எவ்வாறு நாம் அறதத் பதாிந்துப ாள்வது?
யோதிைத்திற்கு அந்த விஞ்ஞானம் ஒரு றல எனத் பதாியும்.
அது முழுறம ா ஆரா ப்ெட்டு, முறைப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. அறத எவ்வாறு அவர் ள்
அறைந்தனர் என்ெறத ஆராய்வயத நாம் பசய் யவண்டி து ஆகும்.
குறைந்தெட்சம் அவற்ைின் முழு அைிவு, அவற்ைின் சட்ைங் ள் மற்றும் குைிப்பு றை நாம்
ஏற்றுக்ப ாள்ைலாம்.
முந்றத தறலமுறை ின் ெங் ைிப்பும் இதற்குக் கூடுதலா உள்ைது.
இறுதி வடிவம் அறத வடிவறமக்கும் சமூ த்திலுள்ை மனித விருப்ெத்தில் உள்ைது.
யோதிைம் யநரத்றத, ாலத்றதப் பொறுத்தது.
ஸ்ரீ அரவிந்தரது ோத த்றதப் ொர்த்த ஒரு யோதிைர், அதில் யநரம் தவைா
குைிப்ெிைப்ெட்டிருப்ெதா க் கூைினார்.
அது சாி பசய் ப்ெட்ைது. ஈ ம் தங் மா மாைிவிட்டதா அவர் கூைினார்.
யநரம், ண்ைம் அ ண்ைம் இரண்றையும் ப ாண்ை மி ச் சிைி தாகும்.
சிைந்த யோதிைர் ள் நமது மனறதப் ெடிப்ெர், யமலும் சிைந்தவர் ள் வாழ்வு அல்லது யநரத்தின்
மனறதப் ெடிப்ெர் என்ெது உண்றம.
அைிவி றல அைிந்து அறத பவற்ைி ரமா ப் ெ ன்ெடுத்துவறதவிை இது எைிதானது.
ைந்த ாலம் மற்றும் எதிர் ாலத்தின் அறனத்து இ க் ங் ைின் நுணுக் மான விவரங் றை யநரம்
ப ாண்டுள்ைது என்ெது பவைிப்ெறை.
ஒரு உண்றம ான பவற்ைி ரமான யோதிைர் ஒரு ாிஷி ாவார், அத்துமீறுவதிலும் தனது பசாந்த
விதி றைக் றைப்ெிடிக் ிைார்.
ஓடிப்யொவது.
ஓடிப்யொவது இ ல்புக்கு மாைானவர் ைின் ஒரு பவைிப்ொடு ஆகும்.
சமூ ாீதி ா அசாதாரண நினலறம ைில் சாதாரணமான அனுமதிக் ப்ெட்ை வாழ்றவ நாடும்
ஆறச ஓடிப்யொவதாகும்.
வடிவமற்ை அதி ப்ெடி ான சக்தி ின் ஆற்ைல் ஓடிப்யொதலா உருப்பெறு ிைது.
வரம்பு மீைலின் ஆற்ைல் மனித குலத்தின் ட்ைறமக் ப்ெைாத வாழ்வினிறைய பதாற்ைிக்
ப ாள்வதா இருக்கும்.
வாழ்க்ற சமூ ாீதி ா ஒழுங் றமக் ப்ெடுவதற்கு முன்பு, அது பவறும் வாழ்வா இருந்தது.
சமூ ம் தன்றன ஒழுங் றமத்துக்ப ாண்ைபொழுது, ஆற்ைல் மிக் வாழ்வு ஒரு வாழ்க்ற
முறை ா க் ற விைப்ெட்ைது.
மக் ள் இறணந்து சமூ மா முதிர்ச்சி அறையும் முன் பச ல்திைன் முடிவான ெண்ொ மாறு ிைது.
ஒழுங் றமக் ப்ெட்ை வாழ்வுக்கு பவைிய , வைமான நெர் ளுக்கு இருக்கும் சமூ வைங் ள்,
முடிவற்ைதா மட்டுமல்லாமல், வரும் திையனாடும் இருக்கும்.
மனாீதி ா உ ர்றவ ைிக்கும் சு வலியுறுத்தும் ெண்பு றை சமூ ம் இதுவறர பெைவில்றல.
நிறைவான வாய்பமாழி உற்சா ம் விறதாீதி ான மனவுணர்வு ைில் சாிொர்க்கும் முறைற
யமற்ப ாள் ிைது.
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விறத என்ெது ஒரு சமூ ச் சூழலில் தனி மனிதனின் உணர்ச்சி ைின் தீவிரம் ஆகும். அது
எப்பொழுதாவது சிைி தீவிரங் ளுக்கு வழி வகுக்கும்
நிறலபெற்ை சமூ ங் ைில், இைம் ஆற்ைல் சமூ ாீதி ா மதிக் த்தக் ெழக் வழக் ங் ைா
மாறு ிைது.
ெலரும் விருப்ெத்துைன் த ாரா இருந்து, சமூ ாீதி ா ய ாறழ ா இருக்கும்பொழுது, ஒரு பச ல்
ஒரு சமூ த்தில் துாிதப்ெடுத்தப்ெடு ிைது.
லிடி ா ஓடிப்யொவது, ஓடிப்யொவது சட்ைமா த் பதாைராத முந்றத சமூ த்தின் ஓடிப்யொவதன்
பதாைர்ச்சி ாகும்.
ஆற்ைின் புத்துணர்ச்சிற ப் யொல, ஒரு சமூ ாீதி ான பச ல், அறத நாம் ாண்ெதற்கு பவகு
நாட் ளுக்கு முன்னயர தன்றன அைிவிக் ிைது.
சமூ ம் எதுவும் திடீபரனத் யதான்ைாத ஒரு ேீவனுள்ை உ ிாினம் ஆகும்.
எந்த ஒரு மரமும் திடீபரனத் யதான்ைாது; எந்த ஒரு புது பச லும் திடீபரன ஏற்புத் தன்றமயுையனா
அல்லது மாி ாறத ான உணர்வுையனா எழாது.
ஒரு நிறைவுற்ை பச லுக்கு ெல ெகுதி ள் உள்ைன, அறவ ஒவ்பவான்றும் பவைிப்ெை நீண்ை ாலம்
யதறவப்ெடு ிைது.
ஒரு புதி பச லா அவர் ள் ஒன்று யசருவதற்கு, அதி அைவிலான ஒரு புதி சமூ ாீதி ான சக்தி
யதறவ.
மாற்ைம் ஏற்ெடும் ாலங் ைில் மட்டுயம இறதப் பெை முடியும்.
மற்ை ாலங் ைில் இது பவைிப்ெடுவது ஒரு அைிமு மில்லாததன் ந மற்ை பவைிப்ொைாகும்.
50. “I am not able to judge.”
Mind shocked by a news is nonplussed. One’s original சுொவம், nature, surfaces at that moment.
In yoga one is expected to have that intensity of life all the time.
Jnana yogic concentration collects the spirit away from Mind.
In purana yoga life opens letting Mind and spirit evolve in it making one naturally face life.
These are the moments of great transitions in one’s life.
Her reply to Darcy to his proposal was such a moment to him.
Lydia’s elopement was one such to Mr. Bennet.
Darcy’s objection to Jane was to Bingley such a moment.
Bingley who was all her hope going away gave that intensity to Mrs. Bennet, but she was so closed that she
could not benefit by that.
Collins, on Lizzy’s refusal, placed in such a situation exhibited a rare resourcefulness which made his
proposal alive again.
Caroline too, facing such a rare moment, would not offer an opening of Mind but activated her personality
of social survival, wrote to Lizzy congratulations.
Lady Catherine was of the same type but strong enough to resist for months.
Darcy and Lizzy were rewarded in life by a positive opportunity.
Darcy’s face was in smiles which of course, she had not seen.
She brought herself to it by a confession of selfishness.
Selfishness is the socially organized falsehood. She could see it.
The one great value of Lizzy was sincerity.
She was sincere in seeing the bitter truth of Wickham.
She was equally sincere in acknowledging the darkness of her family.
Darcy was sincere to his love.
He was oblivious of all other things.
Bingley was trying to be sincere to his love and submission.
Jane was sincere to her inner poise.
The fact that such a timid mild meek Bingley could make his sincerity effective enough to make Darcy
confess escapes us.
In the widest context of life of Longbourn extended beyond Meryton, it appears as a wonder.
The rule that unwanted interference will reverse as confession in an atmosphere that is strong for Bingley
and Jane emerges with striking clarity.
Not being able to judge is powerful knowledge, but negative.
Her knowledge that she had no knowledge is higher knowledge that could be efficacious. This is the
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spiritual definition of knowledge that is power.
An uncultured person like Mrs. Bennet demands.
Cultured people are shy to ask. They cannot demand.
They could not bring themselves to demand or even ask.
Culture is a power of silent accomplishment, sensitive in the soul.
What the mother consciously demands, the daughter sub-consciously desires.
She was to confess to him that she was a selfish creature, because her own noble inner status was
offended by even the wish in the subconscious.
The ideal of that period for young women was NOT to desire to be loved, till someone comes to her with
ardent love.
Then, only then, she was to consider whether she could respond.
This cultural sensitivity is best seen in Lucy and her sister Ayala.
Sensitivity organising itself as power at the border of conscious and subconscious was the prerogative of
woman in these days.
At all times yet to come it will remain a value as it is eternal.
It is not only in the woman, it is the feminine value in Men who achieve at a level higher than the highest.
One does not express his desire to be Prime Minister in India like Desai or Ram.
Nanda and Pranab can do so as they were never meant for the post.
In the politics of several countries, it is not a value, rather, the belief is unless one asks for it he does
not deserve it.
The mantle of leadership is not meant for the aspiring souls.
Such an aspiration degenerates into ambition.
Aspiration for service never degenerates into ambition for power.
Such aspiration moving into the shades of divinity qualifies to steal the offering of the thief to shower grace
upon him.
திருைனுறை
ாணிக்ற ற திருை யவண்டும்.
It is a divine privilege for a human devotee.
The border between the divine and the human is well defined but equally delicate.
For her age she is endowed with great judgement.
Judgement is not given to ordinary Minds.
We judge another by the fact of how his acts affect us.
It is not judgement, it is reaction.
Judgement must be based on why he did that act.
It is not a patience we are endowed with.
That patience may lead us to understand why he did so.
It will not qualify us for Judgement.
If we want to judge another, what is the standard?
Usually society is the standard.
That will not deliver him justice.
Suppose we find his act is socially unjustifiable, but justifiable according to him, what is that standard?
Is it against his own high values or low needs?
The great spiritual truth is, his own low needs are the highest standing against which he can be
judged.
In that case every criminal is right.
Not looking at it socially, ethically, if one tries a spiritual approach, he is not only fully justified in his act,
but it behooves me to feel a joy in his freedom of action.
At once we see it is immediate total destruction.
It really is not my destruction, but the destruction of ego.
To be able understand the yogic philosophy of this comment, to be able to sense it in some depth in us is
humanly inconceivable, but it is a basic yogic necessity.
In our fumblings, should there be ONE second of light at the greatest depths, the depths of the unborn, it is
a new birth.
It is not that it is impossible.
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As a matter of fact, often this happens and we are unconscious of it.
To be conscious of such openings, to have them repeated, is to set foot into the territory of yoga.
This is a privilege of the devotees.
This privilege is extended to all after 1956.
There is a great truth in the resistance of the beneficiary.
It is ிராக் ி.
“என்னால் மதிப்ெிை முடி வில்றல."
ஒரு பசய்தி ால் அதிர்ச்சியுறும் மனம் பச லிழந்து விடு ிைது. ஒருவரது சுொவம் அத்தருணத்தில்
யமபலழு ிைது.
ய ா த்தில் எந்யநரமும் வாழ்வின் அத்தீவிரம் ஒருவாிைம் இருக் யவண்டும்.
ஞான ய ா பசைிவு உற்சா த்றத மனதிலிருந்து அப்புைப்ெடுத்து ிைது.
பூரண ய ா த்தில் வாழ்க்ற , மனம் மற்றும் ஆன்மாறவ அதில் உருவா அனுமதித்து ஒருவறர
இ ல்ொ வாழ்க்ற ற எதிர்ப ாள்ை றவக் ிைது.
ஒருவரது வாழ்க்ற ில் பெரும் மாற்ைங் ைின் தருணங் ள் இறவ.
ைார்சி ின் திருமண யவண்டுய ாைிற்கு அவைது ெதில் அவனுக்கு அத்தற
ஒரு தருணமாகும்.
லிடி ாவின் ஓடிப்யொதல் திரு பென்னட்டிற்கு அத்தற
ஒன்ைாகும்.
டார்சிக்கு யேன் மீதிருந்த ஆட்யசெறண ெிங் ிலிக்கு அத்தற
ஒரு தருணமாகும்.
திருமதி பென்னட்டின் முழு நம்ெிக்ற ா இருந்த ெிங் ிலி அ ன்ைது அந்தத் தீவிரத்றத அவளுக்கு
அைித்தது, ஆனால் ஏற்புத் தன்றம இல்லாத ாரணத்தால் அவைால் அதனால் ெ னறை
முடி வில்றல.
எலிசபெத்தின் நிரா ாிப்ெிற்குப் ெிறகு, இத்தற
நிறலறம ில் இருந்த ாலின்ஸ் ஒரு அாி
வைத்றத பவைிப்ெடுத்தி து, அவனது திருமண யவண்டுயகானள மீண்டும் உ ிர்ப்ெித்தது.
இத்தற
ஒரு அாி தருணத்றத எதிர்ப ாண்டிருந்த ாரலினும், மனதின் விழிப்புணர்றவ
வழங் ாது, சமூ த்தில் ேீவித்திருப்ெதற்கான ஆளுறமற பச ல்ெடுத்தி, எலிசபெத்திற்கு
வாழ்த்துத் பதாிவித்து டிதம் எழுதினாள்.
யலடி ாதாினும் இயத யொன்ைவள்தான், ஆனால் ெல மாதங் ளுக்கு எதிர்ப்பு பதாிவிக் க்கூடி
ஆற்ைல் அவைிைம் இருந்தது.
ைார்சியும், எலிசபெத்தும் ஒரு யநர்மறை ான வாய்ப்ெின் மூலம் வாழ்க்ற ில் ெலன் அனடந்தனர்.
ைார்சியின் மு ம் அவள் இதுவறர ண்டிராத புன்முறுவலுடன் ாணப்ெட்ைது,
தான் ஒரு சு நலவாதி என்று ஒப்புக் ப ாண்ைதன் மூலம் அவள் இச்சந்தர்ப்ெத்றத ஏற்ெடுத்தினாள்.
சு நலம் சமூ ாீதி ா முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை பொய்றம ாகும். அவைால் இறதப் ொர்க் முடிந்தது.
எலிசபெத்தின் ஒரு பொி ெண்பு உண்றம ாகும்.
விக் ாமின் சப்ொன உண்றமற ப் ொர்ப்ெதில் அவள் யநர்றம ா இருந்தாள்.
அவளுறை குடும்ெத்தின் தாழ்ந்த ொ த்றத ஒப்புக்ப ாள்வதிலும் அவள் சமமா உண்றமயுைன்
இருந்தாள்.
ைார்சி அவனுறை
ாதலுக்கு உண்றமயுைன் இருந்தான்.
அவன் மற்ை விஷ ங் னளப்ெற்ைி எதுவும் அைி ாதவனா இருந்தான்.
ெிங் ிலி அவனுறை
ாதல் மற்றும் அடிெணிதலுக்கு உண்றம ானவனா இருக்
மு ற்சிக் ிைான்.
யேன் தன்னுறை அ நிறலக்கு உண்றம ா இருந்தாள்.
இத்தற
ெ ந்த சாதுவான ெணிவுைன் இருக்கும் ெிங் ிலி ின் உண்றம, ைார்சிற ஒப்புக்
ப ாள்ை றவக்கும் அைவிற்கு திைம்ெை இருப்ெனத நாம் கவனிப்ெதில்னல.
பமாிைனுக்கு அப்ொல் நீட்டிக் ப்ெட்டுள்ை லாங்ெர்ன் வாழ்வின் ெரந்த சூழலில், அது ஒரு
அதிச மா க் ாட்சி அைிக் ிைது.
ெிங் ிலி மற்றும் யேனுக்கு இருக்கும் வலுவான சூழலில் யதறவ ற்ை குறுக் ீடு, ஒப்புதல்
வாக்குமூலமா மாறும் எனும் விதி, ருத்றதக் வரும் பதைிவுைன் பவைிப்ெடு ிைது.
மதிப்ெிை முடி ாமல் இருப்ெது சக்திவாய்ந்த அைிவாகும், ஆனால் எதிர்மறை ானது.
தனக்கு அைிவு இல்றல எனும் அவைது அைிவு உ ர்ந்த அைிவாகும், இது ெ ன் அைிக் க்
கூடி தா இருக் லாம். இதுதான் சக்தி ா இருக்கும் அைிவின் ஆன்மீ விைக் மாகும்.
நா ாி ம் இல்லாத திருமதி பென்னட் யொன்ை நெர் எதிர்ொர்ப்ெர்.
ெண்ெட்ை மக் ள் ய ட் பவட் ப்ெடுவார் ள், அவர் ைால் வற்புறுத்த முடி ாது.
அவர் ைால் ய ாரவும் முடி ாது, அல்லது ய ட் க்கூை முடி ாது.
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ெண்ெட்ை நிறல என்ெது ஆன்மாவில் நுண்ணுணர்வுைன் உள்ை பமௌனமான சாதறன ின்
சக்தி ாகும். தா ார் தன்றன அைிந்யத ய ட்ெறத ம ள் ஆழ்மனதில் ஆறசப்ெடு ிைாள்.
ஆழ்மன ஆறச ால்கூை அவளுறை உன்னதமான அ நிறல ா ப்ெடுத்தப்ெட்ைதால், தான் ஒரு
சு நலமானவள் என்ெறத அவனிைம் ஒப்புக் ப ாள்வதா இருந்தாள்.
தீவிர காதலுடன் ஒருவர் ஒரு பெண்ணிைம் வரும்வறர, ாதலிக் ப்ெை யவண்டும் என்று விரும்ெக்
கூடாது என்ெதுதான் இைம் பெண் ைின் அந்தக் ாலத்து சிைந்த இலட்சியமாக இருந்தது.
ெிைய அவள் அதற்கு ெதிலைிக் யவண்டுமா என்ெறதக் ருதுவாள்.
இந்தக் லாச்சார உணர்வு லூசி மற்றும் அவைது சய ாதாி அ ாலாவிைம் சிைப்ொ க்
ாணப்ெடு ிைது.
யமல்மனம் மற்றும் ஆழ்மன எல்றல ில் உணர்வு தன்னனயய ஒரு சக்தி ா முறைப்ெடுத்திக்
ப ாள்வது, இந்த நாட் ைில் பெண்ணின் தனிச் சிைப்புாினமயாக உள்ைது.
இது சாஸ்வதமானது என்ெதால் இனி வரும் ாலங் ைிலும் இது ஒரு ெண்ொ நிறலத்திருக்கும்.
பெண்ணிைம் மட்டும் இவ்வாறு இல்றல, இது மி உ ர்ந்ததற்கும் யமலான ஒரு நிறலற
அறையும் ஆண் ைிைம் உள்ை பெண்றம ின் ெண்பு ஆகும்.
பமாரார்ேி யதசாய் அல்லது ே ேீவன்ராறமப் யொல் இந்தி ாவின் ெிரதம மந்திாி ா யவண்டும்
என் ிை ஆறசற ஒருவர் பவைிப்ெடுத்த மாட்ைார்.
நந்தா மற்றும் ெிரணாப் மு ர்ேி இருவரும் அப்ெதவிக்கு ஒருயொதும் ஏற்றவர்களாக இல்றல
என்ெதால் அவர் ளால் அவ்வாறு பசய் முடிந்தது.
ெல நாடு ைின் அரசி லில், அது ஒரு ெண்ெல்ல, மாைா ஒருவர் அறதக் ய ட்ைாபலாழி அவர்
அதற்குத் தகுதி ற்ைவர் என்ெதுதான் நம்ெிக்ற ா உள்ைது.
தறலறமப் ெதவி ஆர்வப்ெடும் ஆன்மாக் ளுக் ானது அல்ல.
இத்தற
ஆர்வம் யெராவலா தரம் தாழ்ந்து யொகிறது.
யசறவ பசய்யும் ஆர்வம் அதி ாரத்றத நாடும் யெராவலா ஒரு யொதும் சிறத ாது.
இத்தற
ஆர்வம் பதய்வீ நிறலக்கு உயர்வது திருைனிைமிருந்து ாணிக்ற ற த் திருடி அவன்
மீது அருள் பொழியும் தகுதி பெறு ிைது.
திருைனுறை
ாணிக்ற ற த் திருை யவண்டும்.
அன்ெருக்கு இது ஒரு பதய்வீ சிைப்புாிறம ஆகும்.
பதய்வம் மற்றும் மனிதனுக்கு இறை ிலான எல்றல சிைப்ொ வறர றுக் ப்ெட்டுள்ைது, ஆனால்
அதற்குச் சமமா நாசூக் ானது.
அவளுறை வ திற்கு அவள் சிைந்த மதிப்ெிடும் திைறனப் பெற்ைிருக் ிைாள்.
மதிப்ெிடும் திைன் சாதாரண மனதிற்குச் சாத்தியமல்ல.
மற்ைவரது பச ல் நம்றம எவ்வாறு ொதிக் ிைது என்ெறத றவத்து நாம் அவறன மதிப்ெிடு ியைாம்.
இது மதிப்ெிடுவது அல்ல, எதிர்விறன ஆற்றுவதாகும்.
அவன் ஏன் அந்தச் பச றலச் பசய்தான் என்ை அடிப்ெறை ில் மதிப்ெிை யவண்டும்.
நமக்கு அத்தற
ஒரு பொறுறம ிறை ாது.
ஏன் அவன் அவ்வாறு பசய்தான் என்ெறதப் புாிந்துப ாள்வதற்கு அந்தப் பொறுறம வழி
வகுக் லாம்.
இது நம்றம மதிப்ெிைச் பசய்வதற்கு தகுதி உறை வராக் ாது.
நாம் மற்ைவறர மதிப்ெிை யவண்டுபமனில், அதற்கான அைவுய ால் என்ன?
பொதுவா சமூ யம அைவுய ாலாகும்.
அது அவனுக்கு நி ா த்றத வழங் ாது.
அவனது பச ல் சமூ ாீதி ா நி ா மற்ைது என்று நாம் ருது ியைாம் என்ைால், ஆனால்
அவறனப் பொறுத்தவறர அது நி ா மா இருப்ெின், அதன் அைவுய ால் என்ன?
அது அவனுறை உ ர்ந்த ெண்பு ள் அல்லது தாழ்ந்த யதறவ ளுக்கு எதிரானதா?
அவனது தாழ்ந்த யதறவ ள்தான் அவறனப் ெற்றித் தீர்மானிக் க் கூடி மி உ ர்ந்த நிறல
என்ெது பொி ஆன்மீ உண்றம ாகும்.
அந்த விதத்தில் ஒவ்பவாரு குற்ைவாைியும் சாியானவயர.
சமூ ாீதி ா தார்மீ ாீதி ா அறதப் ொர்க் ாமல், ஆன்மீ அணுகுமுறைற ஒருவர் மு ன்ைால்,
அவனுறை பச லில் அவன் முழுறம ா நி ா ப்ெடுத்துப்ெடுவது மட்டுமல்லாமல், அவனது
பச லின் சுதந்திரத்தில் ம ிழ்ச்சிற உணரவும் இது உதவு ிைது.
உைனடி ா இறத நாம் உைனடி முழுறம ான அழிவு எனக் ாண் ியைாம்.
இது உண்றம ில் நமது அழிவு அல்ல, அ ந்றத ின் அழிவாகும்.
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இந்தக் ருத்தின் ய ா த் தத்துவங் றைப் புாிந்துப ாள்ை, நம்மில் ஏயதா ஒரு ஆழத்தில் இறத
உணர முடியும் என்ெனத மனிதனால் நிறனத்தும் ொர்க் முடி ாது, ஆனால் இது ய ா த்திற்கு
அடிப்ெறைத் யதறவ ாகும்.
நமது தடுமாற்ைங் ைில், மி ப் பொி ஆழங் ைில் ஒரு வினாடி ஒைி இருப்ெின், ெிைந்திராதவற்ைின்
ஆழங் ைில், அது ஒரு புதி ெிைப்ொ இருக்கும்.
இது சாத்தி மற்ைது என்ெதல்ல.
உண்றம ில் இது பெரும்ொலும் நறைபெறு ிைது, நாம் அறத உணர்வதில்றல.
இத்தற
வாய்ப்பு றை உணர்வது, மீண்டும் மீண்டும் அவ்வாறு நி ழ்வது, ய ா த்தில்
நுறழவதற்கு உாியதாகும்.
இது அன்ெர் ளுக் ான ஒரு சிைப்புாிறம ஆகும்.
இந்தச் சிைப்புாிறமற 1956 ஆம் ஆண்டிற்குப்ெின் அனனவரும் பெறு ிைார் ள்.
ெ ன் பெறுெவாின் எதிர்ப்ெில் ஒரு பொி உண்றம உள்ைது.
இது ிராக் ி ஆகும்.
51. “For I know nothing of the effects that such a step might produce.”
Elopement was not even a subconscious idea in her mind.
There did not occur an elopement in recent years there for them to compare.
It means Lydia’s initiative was deeper than the subconscious.
Those officers had been a lot known to be gentlemen.
The energy for Lydia’s restoration came from Mr. Bennet’s decision to return the money.
I see here the working of the Supramental Force or at least its influence in lower planes.
In Merchant of Venice Antonio’s ship returning changes the situation after the case was won. Jessica,
Shylock’s daughter ran away with a Christian. It is life punishing Shylock.
The action of the Supramental Force initially rectifies the situation with no urge for human revenge, but the
offenders are punished by Life without the knowledge of the victim.
Lydia was restored, but the offender Wickham and Lydia were rewarded. This is the action of the higher
levels of the Supramental Force.
Mr. Bennet could not receive the help of his brother-in-law.
But, he readily accepted it when the money came from Darcy.
That is the value of Darcy’s love, her cheerfulness, his own Freedom.
Mr. Gardiner’s Money is a social goodness which carries an obligation that a gentleman cannot accept.
I find Fogg initially defeated, later winning by a subtle mechanism of four missing minutes for each
longitude crossed.
It is the master stroke of Jules Verne to reverse the failure into success by this subtle truth.
Insights belong to this area.
Fogg was never nettled.
His success in the storm, his arrest, etc. was due to his Silence.
Silence cannot fail. The author sees this truth.
This comes from the inversion of involution.
‘Force of being cast into form’ – Force becoming Form is a movement into which the secret selfconsciousness is hidden.
This inversion continues in delight, but does not explain itself to me.
The great secret of creation is such an inversion is there in all moments of life.
To FEEL that inverse reverse in us as sensation is the perception of evolution.
A crisis is an intense moment that brings out the intensity of everyone.
A crisis intensifies the external circumstances.
Usually it intensifies the inner responses.
A catastrophe gives rise to a crisis.
A crisis will create other crisis in a panic reception.
A crisis is a great occasion to discover one’s great capacities for calm.
It raises the atmosphere, generates new higher possibilities.
Elizabeth did lose her poise, broke down, but deep inside nothing was shaken or destroyed.
She never even gave thought to the possible consequences.
It did show the deeper stability of character.
239

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

Jane was quiet out of stupidity.
I would like to say it is partly because of Lizzy’s inner support.
Only Mr. Bennet took the occasion of crisis, rose, made a high decision of exemplary honour.
What followed was made possible from his side, though partly, in that fashion.
The character and personality of Wickham, because of his action, can reveal to us much more than
what we have known of it.
It can be commented on both sides, though to consider him in any positive light is more than a sin, it is
criminal.
Still, theory requires to have that side.
The Unknowable has the other side of knowing everything.
Life requires many things not to be brought to the surface.
Wickham is one such item.
The unintended circumstances brought him to the surface crudely.
In a positive rich atmosphere, his reemergence made life act according to her wont.
Knowing his attempt of Georgiana, Lizzy did not feel as bad with Darcy.
It was Wickham’s Grace to her.
Her perceiving his limitless impudence was not a knowledge she could ever have had but for him.
It is a question of interest to consider whether that progress would have been possible without that crisis.
Lizzy having read Darcy’s letter, struggled for hours to digest the contents.
She never wanted to read the letter, nor was she willing to believe anything he said.
Any of us who meet a Man that has changed his opinion in an essential affair on the strength of rationality
will be lucky. Lenin says there is none. Russell spoke out in a fashion that he was disqualified. Elizabeth
changed. At her age in the matter of a handsome male who adored her, this change of Mind is
inconceivable. She is great by any human standard.
Education is what the Society offers to the next generation.
From memorising books, writing them out, listening to the priest they were relieved by the printing press.
Press came and proliferated like wild fire, but memorisation survived another five hundred years in the
West. In India it is still the rule.
Society gives what it has acquired. What is the history of that acquirement.
By the time of Aristotle logic was born. Where did it find its beginning.
Mind was born several thousand years ago and developed from observation, primary thought, serious
thought, subconscious thought and expressed them in some feeble way in action. Today nowhere in the
world people at the helm of thinking consider rational thought as a tool. All the research is confined to
discovering obvious facts to be confirmed by statistical research. It is a pity as ‘Give and Take’ reveals
after an elaborate research he is unable to speak out any final finding emphatically.
The Internet can relieve students the weight of understanding as the computer did to memorisation. To see
precisely the great power of this transition one has to go back to what is known as Mental Observation as
distinct from observation. Mental observation sees men and objects distinctly separate. For that faculty to
see events as facts is
a later stage. Fact is different from Mental Fact. Observation is different from Mental observation.
Beginning from there the first act of coordination that makes thinking possible is a great step forward. That
will make us know it is too much for anyone to expect.
Rationality, say in an economic crisis, requires to COORDINATE all the facts related to the crisis. Who
knows them? If there is one who knows, does he know what it is to coordinate. Two things can be
coordinated. To coordinate all facts, the Mind has no faculty as it is to do so.
Education
It will be highly educative to a thinker to study the various stages of Education,
Thought, Language communication, social development, Human relationship, Organisation, etc. In
education, I think only of Mental Education.
Education is what one can give another.
The distance between the attainments is obvious.
Mental attainment cannot be passed on.
One’s attainment that is physically sensational can be given to another.
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At least it must be in the giver emotional accomplishment.
Education arises when Man can interest himself in another.
Human Minds are not in touch with each other.
Emotions are in touch with others.
Emotional endorsement of one being received as Mental knowledge is education.
Physical endowment has greater strength to pass on to another.
The condition in which it can pass on is one’s capacity to take interest in another.
Education is permanent communication.
Communication listens with comprehension.
Education possesses with appreciation and capacity.
What one learns with interest from the environment is knowledge from experience.
Education is what one receives from another.
What would have been so received first or successfully given?
It will be difficult to successfully exercise one’s Mind at these early stages.
We can safely start from where we can do so with certainty.
If possible we may try to extend it to the past wherever it admits scope.
Such education is within the family.
In the school system knowledge is transmitted as memory.
Multiplication table is one such.
Poetry is another.
Story is the one real means of educational communication.
The story evokes the emotional interest in the listener.
The story essentially communicates only interest.
The listener remembers the interest through the story.
In that sense story telling educates the other to have interest.
This gives a faculty, rather than information or knowledge.
It is training, far more valuable than education.
The various facets of education are themselves interesting.
“இச்பச லுக்கு என்ன ெின் விறைவு ள் ஏற்ெடும் என்று எனக்குத் பதாி வில்றல.”
ஓடிப்யொவது என்ெது அவைது ஆழ்மன எண்ணமா க்கூை இருக் வில்றல.
சமீெத்தி
ாலங் ைில் அவர் ள் ஒப்ெிட்டுப் ொர்ப்ெதற்கு அங்கு இதுயொன்ை ஓடிப்யொகும் நி ழ்வு
எதுவும் ஏற்ெைவில்றல.
லிடி ாவின் தன்முறனப்பு ஆழ்மனறதவிை ஆழமா இருந்தது என்று இதற்குப் பொருள்.
இராணுவ அதி ாாி ள் ெண்புள்ைவர் ைா யவ நன்கு அைி ப்ெட்டிருந்தனர்.
ெணத்றதத் திருப்ெித் தர யவண்டும் என்று திரு பென்னட் எடுத்த தீர்மானம் லிடி ாறவக்
ண்டுெிடிப்ெதற் ான சக்தினய அளித்தது.
சத்தி ேீவி சக்தி இங்கு பச ல்ெடுவறதப் ொர்க் லாம், அல்லது குனறந்தெட்சம் ீழ் நிறல ைில்
அதன் தாக்கத்னதப் ொர்க் லாம்.
‘Merchant of Venice’ எனும் நாவலில் வழக் ில் பவற்ைி ிறைத்த ெிைகு அன்யைானிய ாவின் ப்ெல்
திரும்புவது நிறலறமற மாற்று ிைது.
றஷலாக் ின் ம ள் பேஸ்ஸிகா ஒரு ிருஸ்துவருைன் ஓடிப்யொவது அவருக்கு வாழ்க்ற வழங்கும்
தண்ைறன ாகும்.
சத்தி ேீவி சக்தி ின் பச ல்ொடு ஆரம்ெத்தில் மனித ெழிவாங் லுக் ான எந்தவித உந்துதல்
இல்லாமல் சாிபசய் ிைது, அனால் குற்ைம் புாிந்தவர் ள் ொதிக்கப்ெட்டவருக்குத் பதாியாமல்
வாழ்க்ற ால் தண்டிக் ப்ெடு ின்ைனர்.
லிடி ா மீட் ப்ெட்ைாள், ஆனால் குற்ைம் புாிந்தவர் ைான லிடி ாவும் விக் ாமும் ெலன்
அனடந்தனர். இதுதான் சத்தி ேீவி சக்தி ின் உ ர்ந்த நிறல ைின் பச ல்ொைாகும்.
திரு பென்னட்ைால் அவருறை றமத்துனரது உதவிற ப் பெற்றுக்ப ாள்ை முடி வில்றல.
ஆனால் ைார்சி ிைமிருந்து ெணம் வந்தபொழுது அவர் அறத உைனடி ா ப் பெற்றுக் ப ாண்ைார்.
அதுதான் ைார்சி ின் அன்பு, அவளுறை
ல லப்ொன சுொவம், அவரது சுதந்திரத்தின்
மதிப்ொகும்.
திரு ார்டினாின் ெணம் ைறமற த் தாங் ி நிற்கும் சமூ நற்குணத்றதக் ப ாண்டிருப்ெதால் ஒரு
னவானால் அறத ஏற்றுக்ப ாள்ை முடி ாது.
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Fogg ஆரம்ெத்தில் யதால்வியுறுவதுயொல் யதான்று ிைது, ெின்னர் ஒவ்பவாரு தீர்க் யரற ற யும்
தாண்டும்பொழுது நான்கு நிமிைங் றை இழக்கும் ஒரு நுட்ெமான வழிமுறை ின் மூலம் ெின்னர்
பவற்ைி அறை ிைார்.
இந்த சூட்சும உண்றம ின் மூலம் யதால்விற பவற்ைி ா மாற்றுவது Jules Verne-ன் உயர்ந்த
திறனாகும்.
உள்ளுணர்வு ள் இந்த இைத்றதச் சாரும்.
Fogg ஒருயொதும் எாிச்சலறை வில்றல.
பு ல் ாற்று, அவறரக் ற து பசய்தது யொன்ைவற்ைில் அவர் பெற்ற பவற்றி அவரது பமௌனத்தால்
பெறப்ெட்டது.
பமௌனம் யதால்வியுைாது. இந்த உண்றமற ஆசிாி ர் ாண் ிைார்.
சிருஷ்டி ின் தறல ீழ் மாற்ைத்தின் மூலம் இது வரு ிைது.
'வடிவமாக உருப்பெறும் ேீவனின் சக்தி' - சக்தி வடிவமாக மாறுவது, இரகசியமான சுய ேீவியம்
மனறந்திருக்கும் ஒரு இயக்கமாகும்.
இந்தத் தனலகீழ் மாற்றம் ஆனந்தம் அளிக்கிறது, ஆனால் புாி ாத வண்ணம் உள்ைது.
வாழ்வின் எல்லாத் தருணங் ைிலும் இத்தற
மாற்ைம் இருப்ெது ெறைப்ெின் மி ப் பொி
இர சி மாகும்.
மாற்ைம் நம்முள் உணர்வா மாறுவறத உணர்வது, ொிணாம வைர்ச்சி ின் புாிதலாகும்.
ஒரு பநருக் டி என்ெது அறனவரது தீவிரத்றத பவைிக்பகாண்டு வரும் ஒரு தீவிரமான
தருணமாகும்.
ஒரு பநருக் டி புைச் சூழ்நிறல றைத் தீவிரப்ெடுத்து ிைது.
பொதுவா இது அ த்தின் மறுபமாழி றைத் தீவிரப்ெடுத்துகிறது.
ஒரு யெரழிவு ஒரு பநருக் டிக்கு வழி வகுக் ிைது.
ஒரு பநருக் டி ஒரு பீதி ில் மற்பைாரு பநருக் டிற உருவாக்கும்.
அறமதிற க் றைப்ெிடிக்கும் ஒருவரது உ ர்ந்த திைன் றைக் ண்ைைி பநருக் டி ஒரு சிைந்த
சந்தர்ப்ெமாகும்.
இது சூழறல உ ர்த்து ிைது, புதி பொி சாத்தி ங் றை உருவாக்கு ிைது.
எலிசபெத் தன்னுறை நிறல ில் தடுமாைினாள், உறைந்து யொனாள், ஆனால் அ த்தின்
ஆழத்தில் எதுவும் லங் வில்றல, அல்லது அழி வில்றல.
சாத்தி மா க்கூடிய விறைவு றைப் ெற்ைி அவள் ஒருயொதும் சிந்திக் வில்றல.
இது அவளது குணத்தின் ஆழமான உறுதித்தன்றமற க் ாட்டி து.
யேன் முட்ைாள்தனத்தினால் அறமதி ா இருந்தாள்.
எலிசபெத்தின் அ ஆதரவு இதற்கு ஓரைவிற்குக் ாரணமா இருக் லாம்.
பநருக் டி ின் சந்தர்ப்ெத்றத திரு பென்னட் மட்டுயம ெ ன்ெடுத்திக் ப ாண்டு உ ர்ந்தார்,
உ ர்வான மாி ாறத ின் பொி தீர்மானம் எடுத்தார்.
இதறனத் பதாைர்ந்து வந்தனவ அவருறை ெக் த்திலிருந்து சாத்தி மா ின, ஓரைவிற்கு
என்ைாலும் அந்தப் ொணி ில் இருந்தது.
விக் ாமின் குணம் மற்றும் ஆளுறம, அவனது பச லின் ாரணமா , நாம் அைிந்தறதவிை யமலும்
அதி மா நமக்கு பவைிப்ெடுத்த முடியும்.
இரண்டு ெக் ங் ைிலிருந்தும் இதற்கு ருத்து பதாிவிக் ப்ெைலாம், எந்த ஒரு யநர்மறை ான
ெக் த்திலிருந்தும் அவறன நினனத்துப் ொர்ப்ெது ொவத்றதவிைப் பொி து, குற்ைமும்கூை.
இருப்ெினும் தத்துவத்திற்கு அந்தப் ெக் மும் அவசி மா ிைது.
அைி முடி ாததற்கு அனனத்னதயும் அைியும் மறு ெக் மும் உள்ைது.
வாழ்க்ற யமற்ெரப்ெிற்குக் ப ாண்டு வரக்கூைாத ெல விஷ ங் ள் உள்ளன.
விக் ாம் அது யொன்ைபதாரு விஷ மாவான்.
திட்ைமிைப்ெைாத சூழ்நிறல ள் விக் ாறம ெக்குவமற்று யமற்ெரப்ெிற்குக் ப ாண்டு வந்தன.
யநர்மறை ான வைமான சூழலில், அவனது மறுெிரயவசம் அவளுறை வழக் த்திற்கு ஏற்ெ
வாழ்க்ற ற ச் பச ல்ெை றவத்தது.
ோர்ேி ானாவுைன் அவன் எடுத்த மு ற்சிற அைிந்த எலிசபெத், ைார்சிற ப் ெற்ைி அவ்வைவு
யமாசமா உணரவில்றல.
அது அவளுக்கு விக் ாமுறை அருைா இருந்தது.
அவனுறை எல்றல ற்ை பவட் மின்றமற அவள் அைிவது, அவளுக்கு இதுவனர இருந்திருக்கக்
கூடிய அறிவு அல்ல, ஆனால் அவனுக்காக மட்டுயம அவள் அதனனப் பெற்றிருந்தாள்.
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அந்த பநருக் டி இல்லாமல் அந்த முன்யனற்ைத்றத அறைந்திருக் முடியுமா என்ெது ஒரு
சுவாரசியமான ய ள்வி ாகும்.
ைார்சி ின் டிதத்றதப் ெடித்த எலிசபெத் அறத ேீரணிக் ெல மணி யநரங் ள் யொராடினாள்.
அவள் ஒருயொதும் அக் டிதத்றதப் ெடிக் யவண்டும் என்று விரும்ெவில்றல, அவன் கூைி
எறதயும் நம்ெவதற்கும் அவள் த ாரா இல்றல.
ெகுத்தறிவின் வலினமயினால் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தில் தனது கருத்னத மாற்றிக் பகாண்ட
ஒருவனர நாம் யாராவது சந்தித்தால், அவ்வாறு சந்தித்தவர் அதிர்ஷ்டசாலியாவார். அவ்வாறு
எவரும் இல்னல என்று பலனின் கூறுகிறார். ரஸ்ஸல் இதற்கு அவர் தகுதி உறை வர் இல்றல
என்று ஒரு ொணி ில் யெசினர். எலிசபெத் மாைினாள். அவறைப் யொற்ைி ஒரு அழ ான
மனிதனின் விஷ த்தில் அவளுறை மன மாற்ைம் அவள் வ திற்கு நிறனத்துப் ொர்க் முடி ாத
ஒன்ைாகும். எந்த ஒரு மனித தரத்திலும் அவள் உ ர்ந்தவள் ஆவாள்.
ல்வி என்ெது சமூ ம் அடுத்த தறலமுறைக்கு வழங்கும் ஒன்றாகும்.
புத்த ங் றை மனப்ொைம் பசய்து, அவற்றை எழுதி, மதகுருமார் ள் கூறுவனதக் யகட்டதனால்
அச்சடிக்கும் யவறல அன்று இல்றல. அச்ச ம் வந்தது, ாட்டுத் தீ யொல் ெரவி து, ஆனாலும்
யமற் த்தி நாடு ைில் இன்னும் ஐநூறு வருைங் ளுக்கு மனப்ொைம் பதாைர்ந்தது. இந்தி ாவில்
இன்னமும் இது சட்ைமாக உள்ளது.
சமூ ம் பெற்றுக் ப ாண்ைறத வழங்கு ிைது. அதன் வரலாறு என்ன?
அாிஸ்ைாட்டில் ாலத்தில் தர்க் ம் ெிைந்தது. அது எங்கிருந்து பதாடங்கியது?
மனம் ெல ஆ ிரம் ஆண்டு ளுக்கு முன்பு ெிைந்தது, ஆரம்ெ எண்ணம், தீவிரமான எண்ணம், ஆழ்மன
எண்ணம், என்ை கூர் வனிப்ெின் மூலம் வைர்ந்தது, சில வலுவற்ை வழி ைில் அறத பச லில்
பவைிப்ெடுத்தி து. இன்று உல ில் எங்குயம சிந்தறன ின் தறலறம ிடத்தில் இருப்ெவர்கள்
வியவகமான எண்ணத்றத ஒரு ருவி ா க் ருதுவதில்றல. அறனத்து ஆராய்ச்சி ளும்,
புள்ைிவிவர ஆராய்ச்சி ால் உறுதிப்ெடுத்தப்ெை யவண்டி பவைிப்ெறை ான உண்றம றைக்
ண்டுெிடிப்ெதற்ய வறர றுக் ப்ெட்டுள்ைன. மி வும் விாிவான ஒரு ஆராய்ச்சிக்குப் ெிைகு எந்த
ஒரு இறுதிக் ண்டுெிடிப்றெப் ெற்ைியும் ஒருவர் உறுதி ா ப் யெச முடி ாமல் இருப்ெனதக்
‘ப ாடுப்ெது மற்றும் பெற்றுக்ப ாள்வது’ பவைிப்ெடுத்துவது ொிதாெத்திற்குாியது.
மனப்ொைம் பசய்வறதக் ணினி சுலெமாக் ி றதப்யொல் இறண தைம், மாணவர் ளுக்கு
புாிந்துப ாள்ளும் சுறமற க் குறைக்கும். இந்த மாற்ைத்தின் பொி சக்திற த் துல்லி மா ப்
ொர்க் , ஒருவர் வனிப்பு என்ெதிலிருந்து யவறுெட்ைதா இருக்கும் மனதின் வனிப்ெிற்குத்
திரும்ெச் பசல்ல யவண்டும். மனதின் வனிப்பு மனிதர் றையும் மற்றும் பொருட் றையும்
பதைிவா த் தனித்தனி ா க் ாண் ிைது. அந்தத் திைன் நி ழ்வு றை உண்றம ைா ப் ொர்ப்ெது,
ெிந்றத ஒரு ட்ைமாகும். உண்றம மனதின் உண்றம ிலிருந்து மாறுெட்ைது. வனித்தல் மனதின்
வனிப்ெிலிருந்து மாறுெட்ைது. அங் ிருந்து பதாைங் ி சிந்திப்ெறதச் சாத்தி மாக்கும்
ஒருங் ிறணப்ெின் முதல் பச ல் முன்யனாக் ிச் பசல்லும் ஒரு பொி ெடி ாகும். இது எவரும்
எதிர்ொர்ப்ெதற்கு மி வும் அதி ம் என நமக்குப் புாி றவக்கும்.
பொருைாதார பநருக் டி ில், ெகுத்தைிவு, பநருக் டிற ச் யசர்ந்த அறனத்து உண்றம றையும்
ஒருங் ிறணக் யவண்டும். அவற்னறப்ெற்றி யாருக்குத் பதாியும்? அனதப்ெற்றித் பதாிந்த
எவயரனும் இருந்தால், எனத ஒருங்கினணக்க யவண்டும் என்று அவருக்குத் பதாியுமா? இரண்டு
விஷயங்கள் ஒருங்கினணக்கப்ெடலாம். அனனத்து தகவல்கனளயும் ஒருங்கினணப்ெது மனதினால்
பசய்யப்ெட யவண்டும், மனதிற்கு அந்தத் திறன் இல்னல.
ல்வி
ல்வி ின் ெல்யவறு ட்ைங் றை ஆய்வு பசய்வது ஒரு சிந்தறன ாைருக்கு மி வும் உ ர்ந்த ல்வி
பு ட்டுவதா இருக்கும்
எண்ணம், பமாழி பதாைர்பு, சமூ வைர்ச்சி, மனித உைவு, அறமப்பு யொன்ைறவ.
ல்வி ில், மனாீதி ான ல்வி மட்டுயம நிறனவுக்கு வரு ிைது.
கல்வி ஒருவர் மற்ைவருக்கு அளிக்கக் கூடிய ஒன்று.
சாதறன ளுக் ான இறை ிலான தூரம் பவைிப்ெறை ானது.
மனதின் சாதறனற ஒருவர் மற்றவருக்கு அளிக்க முடி ாது.
ேைாீதி ா ெரெரப்பூட்டுவதாக இருக்கும் ஒருவரது சாதறன மற்ைவருக்கு அளிக் ப்ெைலாம்.
குறைந்த ெட்சம் அது அளிப்ெவாிடம் உணர்ச்சிபூர்வமான சாதறனயாக இருக் யவண்டும்.
ல்வி, ஒருவர் மற்ைவாிைம் ஆர்வம் ாட்டும்பொழுது எழு ிைது.
மனித மனங் ள் ஒன்றுைன் ஒன்று பதாைர்ெில் இருப்ெதில்றல.
உணர்ச்சி ள் மற்ைவர்களுடன் பதாைர்ெில் உள்ளன.
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ஒருவரது உணர்ச்சிபூர்வமான ஒப்புதல் மனதின் அறிவாக பெறப்ெடுவது கல்வியாகும்.
ேைாீதி ான வைம், மற்ைவருக்கு வழங்குவதற்கு அதி வலிறமற க் ப ாண்டுள்ைது.
அது மற்றவருக்குச் பசல்வதற்கான நிெந்தனன, மற்றவர் மீது அக்கனற காட்டும் ஒருவரது திறன்.
ல்வி என்ெது நிரந்தரமான தகவல் ொிமாற்ைமாகும்.
பதாைர்பு புாிந்துப ாள்ளும் திைனுைன் ய ட்டுக்பகாள் ிைது.
ல்வி, ொராட்டு மற்றும் திைறனக் ப ாண்டுள்ளது.
சுற்றுப்புைச் சூழலிலிருந்து ஒருவர் ஆர்வத்துைன் ற்றுக்ப ாள்வது அனுெவத்தின் மூலம் ிறைக்கும்
அைிவாகும்.
ல்வி, ஒருவர் மற்ைவாிைமிருந்து பெற்றுக்ப ாள்ளும் ஒன்றாகும்.
அவ்வாறு முதலில் பெற்றுக்ப ாண்ைது அல்லது பவற்ைி ரமா வழங் ப்ெட்ைது எதுவா இருக்கும்.
இந்த ஆரம்ெ ட்ைங் ைில் ஒருவரது மனறத பவற்ைி ரமா ச் பசலுத்துவது டினமா இருக்கும்.
நாம் உறுதியுைன் பசய் க்கூடி இைத்திலிருந்து ெ மின்ைித் பதாைங் லாம்.
இயன்றால், சாத்தியப்ெடும் இடங்களில் நாம் அனத கடந்த காலத்திற்கு நீட்டிக்க முயற்சிக்கலாம்.
இத்தற
ல்வி குடும்ெத்தினுள்யை உள்ைது.
ெள்ைிக்கூை அறமப்ெில் அைிவு நிறனவாற்ைலா அளிக் ப்ெடு ிைது.
பெருக் ல் வாய்ப்ொடு அத்தற
ஒன்ைாகும்.
விறத மற்பைான்று.
றத ல்வித் பதாைர்புக்கு ஒரு உண்றம ான சாதனமாகும்.
றத, ய ட்ெவரது உணர்ச்சி ின் ஆர்வத்றதத் தூண்டு ிைது.
றத முக் ி மா ஆர்வத்றத மட்டுயம பவளிப்ெடுத்து ிைது.
ய ட்ெவர் றத ின் மூலம் ஆர்வத்றத நிறனவில் ப ாள் ிைார்.
அந்த வற ில் றத பசால்வது மற்ைவருக்கு ஆர்வம் ாட்ை ற்றுக் ப ாடுக் ிைது.
த வல் அல்லது அைிறவவிை இது ஒரு திைறன அைிக் ிைது.
இது ஒரு ெ ிற்சி ாகும், ல்விற விை அதி மதிப்பு வாய்ந்த ெயிற்சியாகும்.
ல்வி ின் ெல்யவறு அம்சங் யள சுவாரசியமானனவயாகும்.
52. “But your objection will hardly hold good.”
Elizabeth is fully perceptive of the Man’s character from its depth.
The completion of a work is contributed by each in his way which is his own way.
Elizabeth does it by giving up all her faith in Wickham.
She is one who has received the finest education society gives.
What life offers always is accompanied by something greater than the offer.
A great offer was made to us by a Professor.
We don’t see the Professor himself is of greater value than what he brings.
The psychological history of the world, the inner content of the stages by which education has evolved, the
similar stages in economics, language each one of them is a valuable asset.
There is no one more qualified than the Professor to do this or to have it organised as various projects.
Elections are a mechanism by which the power of the Society, sometimes even the entire Power of the
Organised Society can sail into the hands of a lone Person.
The ultimate Truth is any power of the society can be converted into any other power if the right
mechanism is found out.
It is certainly possible to devise a system of education that will partly deliver this power. It can be even all
the power.
Schools, society, life are the grades of knowledge and power.
Memory, understanding, knowledge by identity are the graded tools of the Mind at the receiving end.
Knowledge in Memory is enough to build a family.
To preside over the segments of society or its greater whole, Memory cannot be enough but understanding
is necessary. To preside over Life one needs to identify with at least the society.
What powers are not yet in display are not impossible to create but are powers that are not yet
formulated.
There are greater powers than are seen as powers but are not yet in display.
Not all will design the result of new combinations.
This was a time when society is inflexible about relationships.
Affection does not go beyond the sanctioned relationships.
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To sanction love in spite of sanctioned relationship that are sanctified is presumptuous.
What is sanctioned in one society is not in another society.
It is sanctified within the borders of another society.
Life has a way of creating an unprecedented BOON or the opposite as the movements are full of energy
and any moment can become creative.
In the story we find the characters acting as usual in the routine but the movement constantly raising the
atmosphere.
The revolutionary atmosphere of France is present here as an evolutionary stress.
It seems to find Lydia is the smallest issue.
She opens up apertures of grace.
Life is determined to raise Longbourn into Pemberley.
She who longed to be Mrs.Wickham was ‘raised’ in a subtle way as Mrs. Darcy.
Events, characters, movements, moments are all arranged only in one direction.
Government banned news of Revolution.
The power of the Revolution permeated the entire spirit of England.
Mrs. Bennet, Jane and Elizabeth were unconscious beneficiaries of that.
Darcy’s reward was heavenly.
Its import is much lost in the tumult of weddings and engagements.
Jane Austen succeeded Shakespeare as a land mark of history to be followed by Conon Doyle with Sherlock
Holmes to usher in insight and intuition.
Rational thinking either in the collective or in the individual is rare even today but Elizabeth ushered it into
fiction.
Darcy appealed to her with himself incapable of it.
It is an upward movement away from vital infatuation to rational discrimination.
Even Darcy too was only a beneficiary.
She rose to the occasion.
Hers was handsome recognition.
It was unequivocal.
It is an expression of Truth as well as Sincerity.
She never contemplated a sequel to it, much less a reward.
What lives in Pride and Prejudice is the Rational Thinking born in her.
Objections hold good or not according to the character of the atmosphere.
If Mrs. Bennet presides over it, the objections are valid.
If Darcy does, objections will become opportunities.
In between there are variations and gradations.
Man is capable of placing himself anywhere between Matter and Spirit.
The least he can do is choose ranges between the maximum and minimum of the plane where he is.
What is it for Elizabeth now.
Consciously she is at the minimum of her physical mind.
Subconsciously she is at the maximum of Darcy’s hope.
Every word, look, sense, sensitivity, issue, sequel, consequence will fully confirm this view.
Examine what happened at the end of Wickham?
Was it ever possible to find Wickham?
Why should he consent to marry Lydia?
How was it he tended to Mrs. Young?
What made Darcy go after him?
Put all these by the side of Lizzy’s Mind, her uncle’s speech.
The exact correspondence will emerge.
One can go from either end to the other end when he knows the route, characters of energy, power, act.
Any one fully grasped is enough to turn around the whole stage.
Dr. Thorne’s decision to fully revive Louis is one such.
Mr. Bennet erred first and at the end, but held fast to honour.
Lizzy erred when she regretted telling Darcy of elopement.
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The significance of Lydia’s Darcy, Jane’s reticence, Kitty’s secret give the final touches to the story as
‘Dear Mary’ of Arabella.
In Dr. Thorne the story moves to restore aristocracy to respect.
In Jane Austen she moves to elevate Lizzy to Pemberley as its owner – Hence the supreme significance of
Mrs. Gardiner’s cultured restraint. Even in her letter later she is less than explicit but the implications are
more than obvious.
His total hesitation to another proposal is the climax where she humbles herself.
Quickly she returns to her playful cheerfulness and teases him for loving her.
“ஆனால் உங் ளுறை ஆட்யசெறண எந்தப் ெ றனயும் அைிக் ாது.”
மனிதனது குணத்றத அதன் ஆழத்திலிருந்து எலிசபெத்தால் முழுறம ா ப் புாிந்துபகாள்ள
முடிந்தது.
ஒரு யவறலற ப் பூர்த்தி பசய் ஒவ்பவாருவரும் அவரவர் வழி ில் ெங் ைிக் ின்ைனர்.
விக் ாம் மீதுள்ை அனனத்து நம்ெிக்ற கனளயும் ற விடுவதன் மூலம் எலிசபெத் அதனனச்
பசய் ிைாள்.
சமூ ம் வழங்கும் மி வும் யநர்த்தி ான ல்விற பெற்றுக்ப ாண்ைவள் அவள் ஆவாள்.
வாழ்க்னக அளிப்ெது, எப்பொழுதும் அனதவிட உயர்ந்த ஒன்றுடன் இனணந்யத வருகிறது.
ஒரு யெராசிாி ரால் நமக்கு ஒரு பொி விஷயம் வழங் ப்ெட்ைது.
யெராசிாி ர் ப ாண்டு வருவறதவிை அவயர பொி மதிப்புறை வர் என்ெறத நாம்
ொர்ப்ெதில்றல.
உல த்தின் உைவி ல் வரலாறு, ல்வி உருவா ியுள்ை ட்ைங் ைின் உள் அைக் ம்,
பொருைாதாரத்தில் இது யொன்ை ட்ைங் ள், ஒவ்பவாரு பமாழியும் மதிப்பு வாய்ந்த பசாத்தாகும்.
இறதச் பசய் யவா அல்லது ெல்யவறு திட்ைங் ைா முறைப்ெடுத்தயவா யெராசிாி றரவிை
தகுதி ானவர் ள் ாரும் இல்றல.
சமூ த்தின் அதி ாரயமா, சில சம ங் ைில் முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை சமூ த்தின் அதி ாரம்
முழுவதுயமா தனி ஒருவரது ற ளுக்குச் பசல்ல, யதர்தல் ள் ஒரு இ க் முறை ா உள்ைன.
சாி ான இ க்கு முறை ண்டுெிடிக் ப்ெட்ைால், சமூ த்தின் எந்த அதி ாரமும், எந்த ஒரு
அதி ாரமா வும் மாற்ைப்ெட முடியும் என்ெயத முடிவான உண்றம ாகும்.
இந்த அதிகாரத்னத ஓரைவிற்கு வழங்கும் ல்வி முறைற உருவாக்குவது நிச்ச மா
சாத்தி மாகும். இது அறனத்து அதிகாரமா வும் இருக் லாம்.
ெள்ைிக்கூைங் ள், சமூ ம், வாழ்க்ற ஆ ி றவ அைிவு மற்றும் சக்தி ின் தர நிறல ள் ஆகும்.
ஞாெ ம், புாிந்துப ாள்வது, அறை ாைத்தின் மூலம் அைிவு ஆ ி றவ பெற்றுக்ப ாள்ளும்
முறன ில் இருக்கும் மனதின் தரப்ெடுத்தப்ெட்ை ருவி ள் ஆகும்.
ஞாெ த்தில் இருக்கும் அைிவு ஒரு குடும்ெத்றத அறமக் ப் யொதுமானது.
சமூ த்தின் ெிாிவு ளுக்கு அல்லது அதன் பொி முழுறம ளுக்குத் தறலறம தாங்குவதற்கு ஞாெ ம்
யொதுமானதா இருக் ாது, ஆனால் புாிந்துப ாள்வது அவசி ம். வாழ்க்ற க்குத் தறலறம தாங்
ஒருவர் குறைந்தெட்சம் சமூ த்துைனாவது அறை ாைப்ெடுத்திக்ப ாள்ை யவண்டும்.
இன்னமும் பவளியில் காண்ெிக்கப்ெடாத சக்திகனள உருவாக்குவது சாத்தியம், ஆனால் இன்னமும்
வடிவனமக்கப்ெடாத சக்திகனள உருவாக்குவது சாத்தியம் அல்ல.
சக்தி ைா க் ாணப்ெடுவனவற்றைக் ாட்டிலும் பொி சக்தி ள் உள்ைன ஆனால் அறவ
இன்னும் பவைி ில் வரவில்றல.
புதி யசர்க்னககளின் முடினவ அறனவரும் வடிவறமக் மாட்ைார் ள்.
சமூ ம் உைவு றைப் ெற்ைி வறைந்துப ாடுக் ாத ாலகட்டமாக இருந்தது.
ொசம், அனுமதிக் ப்ெட்ை உைவு றைத் தாண்டிச் பசல்வதில்றல.
தூய்றம ாக் ப்ெட்ை அனுமதிக் ப்ெட்ை உைனவயும் மீறி அன்றெ அனுமதிப்ெது வரம்பு மீறிய
பச லாகும்.
ஒரு சமூ த்தில் அனுமதிக் ப்ெடுவது மற்பைாரு சமூ த்தில் அனுமதிக்கப்ெடுவதில்றல.
இது மற்பைாரு சமூ த்தின் எல்றல ளுக்குள் தூய்றமப்ெடுத்தப்ெடு ிைது.
இயக்கங்கள் சக்தி நினறந்ததாக இருப்ெதாலும், எந்தத் தருணமும் ஆக்கபூர்வமாக மாறலாம்
என்ெதாலும், வாழ்வு இதுவனர நிகழ்ந்திராத ஒரு வரத்னதயயா அல்லது அதற்கு
யநர்மாறானனதயயா உருவாக்குவதற்கான ஒரு வைிமுனறனயக் பகாண்டுள்ளது.
றத ில் தாொத்திரங் ள் வழக் ம்யொல் பச ல்ெடுவறதக் ாண் ியைாம், ஆனால் இ க் ம்
இறைவிைாது சூழறல உ ர்த்து ிைது.
ெிரான்ஸின் புரட்சி ரமான சூழல் இங்கு ஒரு ொிணாம அழுத்தமா உள்ைது.
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லிடி ானவ மி ச் சிைி ெிரச்சிறனயாக இது காண் ிைது.
அவள் அருைின் வழி றை திைக் ிைாள்.
வாழ்வு லாங்ெர்றன பெம்ெர்லியின் அைவுக்கு உ ர்த்த தீர்மானமா உள்ைது.
திருமதி விக் ாமா மாை ஏங் ிக் ப ாண்டிருந்த எலிசபெத், திருமதி ைார்சி ா சூட்சும வழி ில்
‘உ ர்த்தப்ெட்ைாள்’.
நி ழ்வு ள், ொத்திரங் ள், இ க் ங் ள், தருணங் ள் ஆகியனவ அனனத்தும் ஒரு திறச ில் மட்டுயம
அனமக் ப்ெட்டுள்ைன.
அரசாங்கம் புரட்சினயப் ெற்றிய பசய்திகனளத் தனட பசய்தது.
புரட்சி ின் சக்தி இங் ிலாந்தின் உணர்னவ முழுவதுமாக ஊடுருவி து.
திருமதி பென்னட், யேன், எலிசபெத் மூவரும் அறதத் தங் றை அைி ாமயலய பெற்றுக்
ப ாண்ைனர்.
ைார்சி பெற்ற ெலன் மி வும் யமலானதா இருந்தது.
அதன் தாக் ம் திருமணங் ள் மற்றும் திருமண உறுதி ைின் ெரெரப்ெில் பெரும்ொலும் பதாறலந்து
யொனது.
யஷக்ஸ்ெி ருக்குப் ெிைகு யேன் ஆஸ்டின் வரலாற்ைில் ஒரு குைிப்ெிைத்தக் வைா விைங் ினாள்,
உட்ொர்றவ மற்றும் யநரடி ஞானத்றத பவைிப்ெடுத்தும் பஷர்லாக் யஹாம்ஸ் மூலம் Conon Doyle
யேன் ஆஸ்டினனத் பதாடர்ந்தார்.
வியவகமான சிந்தனன சமூகத்தியலா அல்லது தனி நொிடயமா இன்றும்கூட அாிதாகயவ உள்ளது,
ஆனால் எலிசபெத் இனதக் கனதயில் அறிமுகப்ெடுத்தினாள்.
தன்னால் இனதச் பசய்ய இயலாத டார்சி, அவனளத் தன்ொல் ஈர்த்தான்.
உணர்வுாீதி ான யமா த்திலிருந்து வியவ மான ொகுொட்டிற்கு உ ரும் யமல்யநாக் ி
இ க் மாகும் இது.
ைார்சியும் ெலனறைந்தவனா மட்டுயம உள்ைான்.
அவள் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்ைவாறு உ ர்ந்தாள்.
அவளுறை து அழ ான அங் ீ ாரமா இருந்தது.
இது பதைிவா இருந்தது.
இது உண்னம மற்றும் யநர்னமயின் பவைிப்ொடு ஆகும்.
இதன் பதாைர்ச்சிற எழுத யவண்டும் என்று அவள் ஒருயொதும் நிறனக் வில்றல, பவகுமதிற ப்
ெற்ைி நிறனக் யவ இல்றல.
'Pride and Prejudice'-ல் ேீவனுைன் இருப்ெது அவைிைம் உருவாகியுள்ை வியவ மான சிந்திக்கும்
திையன ஆகும்.
சூைலின் இயல்ெிற்கு ஏற்ெ ஆட்யசெனணகள் பொருத்தமாகயவா அல்லது பொருத்தமற்யறா
இருக்கும்.
திருமதி பென்னட் அதற்கு தறலறம தாங்கினால் ஆட்யசெறண ள் பசல்லுெடி ாகும்.
ைார்சி தனலனம தாங்கினால் ஆட்யசெறண ள் வாய்ப்பு ைா மாைிவிடும்.
இனவ இரண்டிற்கும் இனடயய யவறுொடுகளும் தரவாினசகளும் உள்ளன.
ேைம் மற்றும் ஆன்மாவிற்கு இறைய எங்கும் தன்றன இருத்திக்ப ாள்ை மனிதனால் இ லும்.
அவன் பசய் க்கூடி குறைந்தெட்சம் அவன் இருக்கும் நிறல ின் குறைந்தெட்சத்திற்கும்
அதி ெட்சத்திற்கும் இறை ிலான எல்றல றை யதர்ந்பதடுப்ெயதயாகும்.
இது இப்பொழுது எலிசபெத்திற்கு என்ன?
அவள் தன்னுறை ேைநிறல மனதில் நனவுபூர்வமா குறைந்தெட்ச நிறல ில் இருக் ிைாள்.
ஆழ்மனதில் அவள் ைார்சி ின் நம்ெிக்ற ில் அதி ெட்சத்தில் உள்ைாள்.
ஒவ்பவாரு வார்த்றத, யதாற்ைம், உணர்வு, நுண்ணுணர்வு, விஷ ம், பதாைர்ச்சி, விறைவு
ஆகியனவ இந்தக் ருத்றத முழுறம ா உறுதி பசய்யும்.
விக் ாமிற்கு இறுதி ில் என்ன நைந்தது என்ெறத ஆரா லாம்.
விக்காறமக் ண்டுெிடிப்ெது சாத்தி மா இருந்ததா?
லிடி ாறவத் திருமணம் பசய்துப ாள்ை அவன் ஏன் சம்மதிக் யவண்டும்?
திருமதி ங்-கிைம் அவன் எவ்வாறு யொய்ச் யசர்ந்தான்?
அவறனத் யதடி ைார்சிற எது யொ றவத்தது?
இறவ அறனத்றதயும் எலிசபெத்தின் மனம், மற்றும் அவளுறை மாமாவின் யெச்சின் ெக் த்தில்
இருத்த யவண்டும்.
மி ச் சாி ான பதாைர்பு பவைிப்ெடும்.
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ஒருவருக்கு ொறதயும், ஆற்ைல், சக்தி, பச ல் ஆ ி வற்றின் குணங்களும் பதாியும்பொழுது,
அவரால் எந்த ெக் த்திலிருந்தும் மற்ை ெக் த்திற்குச் பசல்ல முடியும்.
முழுறம ா ப் புாிந்துப ாண்டுள்ை எவராலும் விஷயத்னத முழுனமயாக மாற்ற முடியும்.
Louis-ஐ முழுறம ா ப் புதுப்ெிப்ெதற்காக ைாக்ைர் தார்ன் எடுத்த தீர்மானம் அத்தற
ஒன்ைாகும்.
திரு பென்னட் முதலில் தவறு பசய்தார், ஆனால் இறுதி ில் வினரவாக ப ௌரவத்றதக் ாப்ொற்ைிக்
ப ாண்ைார்.
லிடியா ஓடிப்யொனறதப் ெற்ைி ைார்சி ிைம் கூைி தற் ா எலிசபெத் வருத்தப்ெட்ைது அவளுறை
தவைாகும்.
லிடியாவின் ைார்சி, யேனுறை பமௌனம், ிட்டி ின் இர சி ம் ஆ ி வற்றின் முக்கியத்துவம்
அரபெல்லாவின் ‘எனதருறம யமாி’ னயப்யொல் றதக்கு இறுதி வடிவத்னத அளிக்கின்றன.
ைாக்ைர் தார்ன்-ல் கனத ெிரபுத்துவத்தின் மாி ானதனய மீட்பைடுக் ிைது.
யேன் ஆஸ்டின், எலிசபெத்றதப் பெம்ெர்லி ின் எேமானி ா உ ர்த்து ிைாள்- இது திருமதி
ார்டினாின் லாச்சாரக் ட்டுப்ொட்டின் மிக உயர்வான முக் ி த்துவம் ஆகும். ெின்னர்
அவளுறை
டிதத்திலும் அவள் குறைவா யவ பவைிப்ெடுத்து ிைாள், ஆனால் அதன் தாக் ங் ள்
அதி அளவில் பவைிப்ெறை ா உள்ைன.
மற்பைாரு திருமண யவண்டுய ாைிற்காக அவனது முழுறம ான த க் ம், அவள் தன்னனயய
தாழ்த்திக்பகாள்ளும் உச்ச ட்ைமாகும்.
விறரவா அவள் தன்னுறை விறை ாட்டுடன் கூடிய சுெவாத்திற்கு மாறு ிைாள், தன்றனக்
ாதலிப்ெதற் ா அவறனக் ிண்ைல் பசய் ிைாள்.
Online World University
It is but right the society avails of the latest facilities for its growth.
Internet is what makes web a power in cyberspace.
After all the latest facilities of the society are only her own creations.
Society did avail of the printing press in the 15 th century.
Press replaced manual writing by printing.
It helped spread of education and news through the daily newspaper.
Indirectly it was the printing press that released religion from superstition.
Reading is a mere skill.
Education is more than a social capacity.
Education is the highest light the social endeavour has for its evolutionary progress.
The Indian elite discovered tapas to free the human spirit from its thralldom to its other lower parts.
Sri Aurobindo brought tapas to yoga and set its centre on its evolutionary path.
Education is the yoga of evolving society.
Long ago it began as linguistic skills for the elite at home.
Its universalisation began with the tool of memorisation.
Memorisation gave place to mental understanding.
It is the understanding of the physical mind of facts.
It works by coordinating physical facts.
Life knowledge rises from the subconscious thinking that coordinates ALL subtle facts.
Its tools begin with insight at the physical, vital, Mental subtle planes.
Intuition belongs to the psychic soul on the surface beginning with Mind and ending with the physical.
As the computer has relieved the Mind of the onerous burden of Memory, the internet can relieve the Mind
of the greater weightier burden of understanding.
Should it be so delivered to humanity the entire education it needs can be acquired by the child as it
acquires the physiological functions including speech.
Then the social progress can acquire the character of miraculous speed.
We may as well say yoga begins as education ends.
Education is of skills, facts, opinions, ideas, capacities, attitudes, power, accomplishments physical, vital,
mental.
Yoga acquires all these counterparts in the spirit as well as the evolving spirit, the psychic.
Life will burst forth in million dimensions of knowledge fully abolishing the existence of ignorance
maintained by inertia and division.
இறண வழி உல ெல் றலக் ழ ம்.
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சமூ ம் அதன் வைர்ச்சிக் ான சமீெத்தி வசதி றைப் பெற்றுக்ப ாள்வது சாி ானது.
இறண தைம் இறண த்றத மின்பவைி ின் சக்தி ா மாற்று ிைது.
சமூ த்தின் தற்பொழுறத வசதி ள் அதனுறை ெறைப்பு யை ாகும்.
15th நூற்ைாண்டில் சமூ ம் அச்ச த்றத உருவாக்கியது.
அச்ச ம் ற ால் எழுதுவறத அச்சடிப்ெதன் மூலம் மாற்ைி றமத்தது.
இது தினசாி பசய்தித்தாள் மூலம் ல்வி மற்றும் பசய்திற ப் ெரப்ெி து.
மறைமு மா அச்சடிக்கும் பதாழில்தான் மதத்திலிருந்து மூைநம்ெிக்ற ற விடுவித்தது.
ெடிப்ெது ஒரு திைன் மட்டுயம ஆகும்.
ல்வி ஒரு சமூ த் திைறனவிை யமலானது.
ல்வி ொிணாம முன்யனற்ைத்திற் ான சமூ த்தின் மு ற்சி ின் மி ப் பொி ஒைி ாகும்.
தாழ்ந்த ெகுதி ைில் அடிறமப்ெட்டிருக்கும் மனித ஆன்மாறவ அதிலிருந்து விடுவிக் இந்தி
யமல்தட்டு மக்கள் தவத்றதக் ண்டுெிடித்தனர்.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் தவத்றத ய ா த்திற்குக் ப ாண்டுவந்து, அதன் றம த்றத அதன் ொிணாமப்
ொறத ில் இருத்தினார்.
ல்வி வைர்ந்து வரும் சமூ த்தின் ய ா ம் ஆகும்.
நீண்ை ாலத்திற்கு முன்பு இது வீட்டில் யமல்தட்டு மக்களின் பமாழித் திைனா த் பதாைங் ி து.
மனப்ொைம் பசய்வதன் மூலம் இது உல ைாவி தா மாைி து.
மனப்ொைம் பசய்வது மனதின் புாிதலாக மாறியது.
இது விஷ ங் றை ேை மனம் புாிந்துப ாள்வதாகும்.
இது ேைாீதி ான விஷ ங் றை ஒருங் ிறணப்ெதன் மூலம் பச ல்ெடு ிைது.
அறனத்து சூட்சும உண்றம றையும் ஒருங் ிறணக்கும் ஆழ்மன சிந்தறன ிலிருந்து வாழ்வின்
அைிவு பவைிப்ெடு ிைது.
அதன் ருவி ள் ேைம், உணர்வு, மனம், சூட்சும நிறல ைில் உள்ை உள்ளுணர்வுைன்
பதாைங்கு ின்ைன.
உள்ளுணர்வு, மனதிலிருந்து பதாைங் ி ேைநிறல ில் முடிவறையும் யமற்ெரப்ெில் உள்ை றசத்தி
ஆன்மாறவச் சார்ந்தது.
ணினி, ஞாெ ம் னவத்துக்பகாள்ளும் டுறம ான சுறம ிலிருந்து மனறத விடுவித்ததுயொல்,
இறண தைம் யமலும் பொிய சுனமயான புாிந்துப ாள்வதிலிருந்து மனறத விடுவிக்கும்.
அது மனித குலத்திற்கு இவ்வாறு வழங் ப்ெை யவண்டுபமனில் அதற்குத் யதறவயான கல்வி
முழுவதும், யெச்சு உள்ெை உைலி ல் பச ற்ொடு றை ஒரு குழந்றத பெற்றுக் ப ாள்வதுயொல்,
அதனால் பெற்றுக்பகாள்ள முடியும்.
அப்பொழுது சமூ முன்யனற்ைம் வி க் த்தக் யவ த்னதப் பெை முடியும்.
ல்வி முடிவறையும்பொழுது ய ா ம் ஆரம்ெிக் ிைது என்று கூைலாம்.
ல்வி என்ெது திைன் ள், உண்றம ள், அெிப்ெிரா ங் ள், ஆற்ைல் ள், சக்தி, ேைம், உணர்வு, மனம்
ஆ ி நிறல ைின் சாதறன ள் ஆ ி வற்றைக் ப ாண்ைது.
ய ா ம் இந்த அனனத்து எதிாிறண றையும் ஆன்மா மற்றும் பவைிவரும் ஆன்மாவான
றசத்தி த்தில் பெற்றுக் ப ாள் ிைது.
பச லற்ை தன்றம மற்றும் ெிாிவிறன ால் யெணப்ெடும் அைி ாறமற முழுறம ா நீக் ி
அைிவின் ெல லட்ச ொிமாணங் ைில் வாழ்வு பவளிப்ெடும்.
Development of consciousness
To develop the nation Nehru told the IAS trainees their consciousness must be developed.
Development of consciousness means accepting higher attitudes of life and work.
Primitivity is to live by physical attitudes – to believe what the physical consciousness senses.
Superstition is to live by vital attitudes, attitudes that please and preserves what our senses have inherited
from the society and the previous generations.
To be progressive is to fully possess Mental attitudes that are formed by the understanding of Mind
based on the highest ideas of today’s society.
To accomplish at a high level Man must have attitudes of Spirit in life that expresses Life – Knowledge
based on Life-Response.
Such a life will be based on Goodwill, Self-giving, generosity, mutuality recognising their values of life
prosperity in the society.
To have them for their own ideal sake will be higher life on earth.
Indirectly such a life will begin to reveal to Make the feeblest version of Self-Delight or Self-existing
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delight that has a sense of immortality; instinct of self-preservation and the imperishability of Matter.
Sense of immortality conquers death.
Instinct of self-preservation gives abundant energy and courage.
Imperishability of Matter removes the basic insecurity of life as it is reflected in the possible of loss of
property.
Man thus shifts from material property to the property created by the social existence, represented
by Money.
It can easily move from Money to him who created Money, Man.
To develop consciousness, it must be first relieved from its fetters, physical, vital and Mental.
Material property is the physical fetters.
Money is the vital fetters.
Belief in any of them is the fetters forged by Mind.
Theoretically the goal of யமாட்சம் is the spiritual bondage.
Its effective release is from the Evil.
Abolition of evil is seen on the surface as JOY of Life.
To be able to see delight instead of pain, pleasure or indifference is the most tangible form of delight in life.
Youth seeking enlightenment gravitates to Ashram. Instead they should seek abundant higher life of
delight.
ேீவி த்தின் வைர்ச்சி.
நாட்றை முன்யனற்ை யநரு IAS ெ ிற்சி ாைர் ைிைம் அவர் ைின் ேீவி த்றத வைர்த்துக்ப ாள்ை
யவண்டும் என்று கூைினார்.
ேீவி த்றத வைர்த்துக்ப ாள்ை யவண்டும் என்ைால் வாழ்க்ற மற்றும் யவறல ின் உ ர்ந்த
மயனாொவங் றை ஏற்றுக்ப ாள்ை யவண்டும் என்ெதாகும்.
ஆரம்ெ ால நிறல ேைாீதி ான மயனாொவங் ைில் வாழ்வதாகும் - ேைநிறல ேீவி ம்
உணருவறத நம்புவது ஆகும்.
மூைநம்ெிக்ற என்ெது, உணர்வின் மனப்ொன்றம மற்றும் சமூ த்திலிருந்தும், முந்றத
தறலமுறை ினாிைமிருந்தும் நம் உணர்வு ள் பெற்ைறதத் திருப்திப்ெடுத்தும், ொது ாக்கும்
அணுகுமுறை ள் மூலம் வாழ்வதாகும்.
முற்யொக்காக இருப்ெது முன்யனைிச் பசல்வது என்ெது, இன்றை சமூ த்தின் மி வும் உ ர்ந்த
ருத்து ைின் அடிப்ெறை ில் மனப் புாிதலின் மூலம் உருவான மனதின் மனப்ொன்றம றைக்
ப ாண்டிருப்ெதாகும்.
ஒரு உ ர் நிறல ில் சாதிப்ெதற்கு, வாழ்வின் எதிபராலிற அடிப்ெறை ாகக் ப ாண்ை வாழ்வின்
அைிறவ பவைிப்ெடுத்தும் ஆன்மாவின் மனப்ொன்றம றை மனிதன் ப ாண்டிருக் யவண்டும்.
இத்தற
ஒரு வாழ்வு நல்பலண்ணம், சு அர்ப்ெணம், பெருந்தன்றம, சமூ த்தில் வாழ்வின்
சுபீட்சத்தின் மதிப்பு றை அங் ீ ாிக்கும் ெரஸ்ெரத்தன்றம ஆ ி வற்ைின் அடிப்ெறை ில்
இருக்கும்.
அவற்ைின் இலட்சி த்திற் ா யவ அவற்றைக் ப ாண்டிருப்ெது உல ில் உ ர்ந்த வாழ்வா
இருக்கும்.
அமரத்துவத்தின் உணர்றவக் ப ாண்டிருக்கும் சு த்தின் ஆனந்தம் அல்லது சு இருத்தலின்
ஆனந்தம், சு ொது ாத்தலின் உள்ளுணர்வு, ேைத்தின் அழி ாத் தன்றம ஆ ி வற்ைின்
ெலவீனமான ெதிப்றெ உருவாக் , மறைமு மா இத்தற
வாழ்க்ற பவைிப்ெடுத்த
ஆரம்ெிக்கும்.
அமரத்துவத்தின் உணர்வு மரணத்றத பவல் ிைது.
சு ொது ாத்தலின் உள்ளுணர்வு அொிமிதமான சக்திற யும் றதாி த்றதயும் அைிக் ிைது.
ேைத்தின் அழி ாத தன்றம வாழ்வின் அடிப்ெறைப் ொது ாப்ெின்றமற நீக்கு ிைது, ஏபனனில்
இது பசாத்திறன இழக் க் கூடி சாத்தி த்தில் ெிரதிெலிக் ிைது.
மனிதன் இவ்வாறு பொருள்ாீதி ான பசாத்திலிருந்து ெணத்தால் ெிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தப்ெடும்
சமூ வாழ்வு உருவாக் ியுள்ை பசாத்திற்கு மாறு ிைான்.
இது சுலெமா ெணத்திலிருந்து அதறன உருவாக் ி மனிதறன யநாக் ி ந ரும்.
ேீவி த்றத வைர்த்துக்ப ாள்வதற்கு, அது முதலில் ேைம், உணர்வு மற்றும் மனாீதி ான
தறை ைிலிருந்து விடுவிக் ப்ெை யவண்டும்.
பொருள்ாீதி ான பசாத்து ேைாீதி ான தறை ாகும்.
ெணம் உணர்வுாீதி ான தறை ாகும்.
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அவற்ைில் ஏயதனும் ஒன்ைில் உள்ை நம்ெிக்ற மனதால் உருவாக் ப்ெட்ை தறை ாகும்.
தத்துவாீதி ா இலக் ான யமாட்சம் ஆன்மீ ாீதி ான தறை ஆகும்.
தீறம ிலிருந்து இது திைம்ெை விடுவிக்கும்.
தீறமற ஒழிப்ெது யமற்ெரப்ெில் வாழ்வின் ம ிழ்ச்சி ா ப் ொர்க் ப்ெடு ிைது.
வலி, இன்ெம் அல்லது அலட்சி ம் ஆ ி வற்ைிற்குப் ெதிலா ஆனந்தத்றதக் ாண முடிவது
வாழ்க்ற ில் மி வும் உறுதி ான ம ிழ்ச்சி ின் வடிவம் ஆகும்.
ஞானத்றதப் பெை விரும்பும் இறைஞர் ள் ஆசிரமத்றத யநாக் ி ஈர்க் ப்ெடு ின்ைனர். இதற்குப்
ெதிலா அவர் ள் ஆனந்தத்தின் அொிமிதமான உ ர்ந்த வாழ்க்ற ற நாை யவண்டும்.
Culture is Social Insurance
The birth of insurance is the awareness of the Society that the loss of the Individual is really, ultimately, its
own loss.
It is significant it began with ships.
Ships being too big a venture for these centuries involving untold risks, but embodying social wealth,
their protection became necessary.
Today Insurance can directly upgrade or reverse its roles from protecting from disaster to fostering
development.
It is an organisational monetary system, if evolved.
Culture is the psychological organization of human wellbeing in the society.
In cultured places, children will be found mature for their age and evincing refined habits of rich cultures.
Human growth needs physical security, stability, economic plenty, psychological appreciation. In its widest
sense culture can be the sum total – the whole – of welfare and wellbeing.
Culture is bred by freedom and love; freedom to act, love in relating to other human beings.
The ten rules of the psychic being are rolled into one single of the value of culture in the society.
Shifting to soul from Mind, not seeking comfort or relaxing in complaint, making constant progress,
guiding one’s inner life by the outer development, the four consecrations will complete it.
Culture that is the acme of civilization is the result of long human history preceded by the existence of
Man as an animal.
The essence of culture in everyday life is sincerity expressing as pleasant cheerfulness in manners.
Yoga is to acquire it as character.
The yogi is one who has nothing to accomplish in life.
Life finds its own accomplishment subtly helped and guided by the physical or subtle Presence of the
yogi in this world or in the subtle world.
Culture is the yoga of social life.
Education is the yoga of evolving social life.
Education that aims at culture or culture that is inclusive of education is the goal of life in society.
லாச்சாரம் சமூ க் ாப்பீைாகும்.
ாப்பீட்டுத் திட்ைம் உருவானது, தனி நொின் இழப்பு உண்றம ில் முடிவா அதனுறை இழப்பு
என சமூ ம் உணர்வயத ாகும்.
இது ப்ெல் ளுைன் பதாைங் ி து குைிப்ெிைத்தக் து.
ப்ெல் ள் இந்த நூற்ைாண்டு ைில் பசால்லப்ெைாத அொ ங் றைக் ப ாண்ை மி ப் பொி
மு ற்சி ாகும், ஆனால் அறவ சமூ பசல்வத்றத உள்ைைக் ியுள்ைதால், அவற்றைப் ொது ாப்ெது
அவசி மா ிற்று.
ாப்பீடு, இன்று யெரழிவிலிருந்து ாப்ொற்றுவதிலிருந்து முன்யனற்ைத்றத உருவாக்குவதற்கு
அதன் ெங் ிறன யநரடி ா யமம்ெடுத்தலாம், அல்லது மாற்றிக்பகாள்ளலாம்.
இது உருவானால், இது ஒரு நிறுவனாீதி ான ெணமுறை சார்ந்த அறமப்ொ இருக்கும்.
லாச்சாரம் சமூ த்தில் மனித நல்வாழ்விற் ான உைவி ல்ாீதி ான அறமப்ொகும்.
ெண்ெட்ை இைங் ைில், குழந்றத ள் அவர் ள் வ திற்கு ஏற்ை முதிர்ச்சி அறைந்தவர் ைா
இருப்ெர், வைமான லாச்சாரத்தின் யநர்த்தி ான ெழக் ங் றை பவைிப்ெடுத்துவர்.
மனிதனின் வைர்ச்சிக்கு ேைாீதி ான ொது ாப்பு, ஸ்திரத்தன்றம, பொருைாதார அொிமிதம்,
மனாீதி ான புாிதல் ஆ ி றவ யதறவ.
அதன் ெரந்த ண்யணாட்ைத்தில் லாச்சாரம், நலன் மற்றும் நல்வாழ்வு, இரண்டின் முழுறம ா
இருக்கும்.
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லாச்சாரம், சுதந்திரம் மற்றும் அன்ொலும், பச ல்ெடுவதற் ான சுதந்திரத்தாலும், மற்ை மனிதர் ள்
மீது பதாைர்புபகாள்ளும் அன்ெினாலும் வைர்க் ப்ெடு ிைது.
றசத்தி புருஷனின் ெத்து விதி ள், சமூ க் லாச்சாரத்தின் ெண்ெின் ஒரு ஒற்றை விதி ா
சுருக் ப்ெட்டுள்ைது.
மனதிலிருந்து ஆன்மாவுக்கு ந ருவது, குறைகூறாமல் இருப்ெது அல்லது வசதினய நாடாமல்
இருப்ெது, பதாைர்ந்த முன்யனற்ைத்றத அறைவது, பவைி முன்யனற்ைங் ைால் ஒருவரது அ
வாழ்றவ வழி நைத்துவது, ஆ ி நான்கு சமர்ப்ெணங் ள் அறதப் பூர்த்தி பசய்யும்.
நா ாி த்தின் உச்சமா இருக்கும் லாச்சாரம் இதற்கு முன்பு மனிதன் விலங் ா இருந்த
நீண்ை மனித வரலாற்ைின் விறைவாகும்.
தினசாி வாழ்க்ற ில் லாச்சாரத்தின் சாராம்சம் என்ெது ெழக் வழக் ங் ைில் இனிறம ான
ம ிழ்ச்சி ா பவைிப்ெடும் உண்றம ாகும்.
ய ா ம் அறதக் குணமா ப் பெற்றுக்ப ாள் ிைது.
ய ா ிக்கு வாழ்க்ற ில் சாதிக் யவண்டி து எதுவுமில்றல.
இந்த உல த்தியலா அல்லது சூட்சும உல த்தியலா, உைல்ாீதி ா யவா அல்லது சூட்சுமா யவா
இருக்கும் ய ா ி ினால், சூட்சுமமா உதவப்ெட்டு வழி நைத்தப்ெட்டு வாழ்வு சாதிக் ிைது.
லாச்சாரம் சமூ ாீதி ான வாழ்வின் ய ா ம் ஆகும்.
ல்வி பவைிவரும் சமூ வாழ்வின் ய ா ம் ஆகும்.
லாச்சாரத்றத இலட்சி மா க் ப ாள்ளும் ல்விய ா அல்லது ல்விற உள்ைைக் ி
லாச்சாரயமா சமூ த்தில் வாழ்வின் இலக் ாகும்.
Man is the centre of Society
Society can activate any of its potentials like insurance, travel, etc. and progress considerably.
But though education is not the whole, it is behind all other sectors.
Raising the level or quality of education is to handle society as a totality, at least near totality.
Man is the Totality of the Society
FDR, Churchill, Gandhiji, C.Subramaniam did outstanding work as they moved Man.
In Man one can appeal to his physical, vital and Mental benefits.
Man responds more to prestige than to benefits.
His total response is not so much to prestige as to what HE IS.
Green Revolution was a success because of the floor price.
During its further phases of success, i.e. when his response became alive, it was seen that even without
the support price, Green Revolution would have become a success like the midday Meal.
To reach the Man where he longs to be conscious is the lever for social development.
The Russians did see the value of the individual beyond prosperity.
Sri Aurobindo wants the Earth to respond to the Dawn.
Man has to give that response from the earth he is, the body.
Olympics symbolizes it and maybe it can be repeated more often, instead of once in four years.
The World Government can begin with one portfolio, sports.
It can go to education from there.
Both together may fully achieve the goal of the World Government.
Still the social force of progress is commerce – profit.
Nowhere except in the Internet the profit motive is overcome.
Pure Service is still illusory.
Man responding to Service, the world will lift itself out of its selfishness.
Maybe the prestige of Service will serve that cause.
I personally believe a small band of dedicated idealists can initiate the era of Service.
Profit motives of commerce can recede.
The world has that potential.
A creative Individual must activate that potential.
Maybe India is best suited to make a beginning.
மனிதன் சமூ த்தின் றம மாவான்.
ாப்பீடு, ெ ணம் யொன்ை தனது எந்த ஒரு திைறனயும் சமூ ம் பச ல்ெடுத்தி பொி அைவில்
முன்யனற்ைம் அறை லாம்.
ல்வி முழுறம என்று இல்லாவிடினும் அது மற்ை துறை ள் அறனத்திற்கும் ெின்னால் உள்ைது.
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ல்வி ின் நிறலற ய ா அல்லது தரத்றதய ா உ ர்த்துவது சமூ த்றத ஒரு முழுறம ா க்
ற ாள்வதாகும், குறைந்தெட்சம் ஏைத்தாழ முழுறம ா க் ற ாள்வதாகும்.
மனிதன் சமூ த்தின் முழுறம ாவான்.
ரூஸ்பவல்ட், சர்ச்சில், ாந்திேி, சி.சுப்ரமணி ம் ஆ ிய ார் மி ச் சிைப்ொ ப் ெணி ாற்ைி மனிதறன
வி க் றவத்தனர்.
மனிதனில் ஒருவர், ேைம், உணர்வு மற்றும் மனாீதி ான நன்றம ளுக் ா முனறயீடு பசய்யலாம்.
மனிதன் ெலன் றைவிை ப ௌரவத்திற்ய அதி மா ப் ெதிலைிக் ிைான்.
அவனது முழு ெதில் அவ்வைவா ப ௌரவத்திற்கு இருப்ெதில்றல, அவன் எவ்வாறு இருக் ிைாயனா
அதற்ய உள்ைது.
ெசுறமப்புரட்சி குறைந்தெட்ச விறல ாரணமா பவற்ைி அறைந்தது.
அதன் பவற்ைி ின் பதாைர்ந்த ெல ட்ைங் ைில், அதாவது, அவரது ெதில் ேீவனுள்ைதா மாைி
பொழுது, குறைந்தெட்ச விறல இல்லாமயலய ெசுறமப் புரட்சி மதி உணவுத் திட்ைம்யொல் ஒரு
பவற்ைி ரமான திட்ைமா மாைி ிருக்கும் என்று காணப்ெட்டது.
தான் தன்னுணர்வுைன் இருக்கும் இைத்றத அறையும் மனிதன் சமூ வைர்ச்சிக் ான பநம்புய ாலா
இருப்ொன்.
ரஷ் ர் ள் சுபீட்சத்திற்கு அப்ொற்ெட்ை தனி நொின் மதிப்ெிறனக் ண்ைனர்.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் பூமியின் விடி லுக்குப் ெதிலைிக் யவண்டும் என்று விரும்பு ிைார்.
மனிதன் அவன் இருக்கும் பூமி ிலிருந்து ெதிலைிக் யவண்டும், அதாவது அவனது உைலிலிருந்து
ெதிலைிக் யவண்டும்.
ஒலிம்ெிக் அறத அறை ாைப்ெடுத்து ிைது, இது நான்கு ஆண்டு ளுக்கு ஒரு முறை இல்லாமல்
அடிக் டி நி ழ்த்தப்ெைலாம்.
உல அரசாங் ம் விறை ாட்டு எனும் ஒரு துறை ிலிருந்து ஆரம்ெிக் லாம்.
அங் ிருந்து ல்விக்குச் பசல்லலாம்.
இரண்டும் யசர்ந்து உல அரசாங் த்தின் இலக் ிறன முழுறம ா அறை முடியும்.
இருப்ெினும் முன்யனற்ைத்தின் சமூ சக்தி வர்த்த ம் - இலாெம் ஆகும்.
இறண தைத்றதத் தவிர யவறு எங்கும் இலாெ யநாக்கு ைக் ப்ெைவில்றல.
தூ யசறவ இன்னமும் மாற
ா யவ உள்ைது.
யசறவக்கு மனிதன் ெதிலைித்தால் உல ம் சு நலத்திலிருந்து பவளி வந்து விடும்.
யசறவ ின் ப ௌரவம் அதன் யநாக் த்திற்கு உதவலாம்.
அர்ப்ெணிக்கும் குணம் ப ாண்ை ஒரு சிைி இலட்சி வாதி ைின் குழு யசறவ ின் ச ாப்தத்றத
ஆரம்ெிக் முடியும் என்று நான் தனிப்ெட்ை முறை ில் ருது ியைன்.
வணி த்தின் இலாெ யநாக் ங் ள் மறை லாம்.
உல த்திற்கு அந்த ஆற்ைல் உள்ைது.
ெறைக்கும் திைனுறை ஒருவர் அந்த ஆற்ைறலச் பச ல்ெடுத்த யவண்டும்.
ஒரு பதாைக் த்றதச் பசய்வதற்கு இந்தி ா மி வும் பொருத்தமா இருக்கும்.
53. “No brothers to step forward.”
Elopement is an act based on individual initiative disregarding all else.
Man lives not all by himself, he needs the society, brothers to step forward as Frank acted with Moffat.
No man can act on his own as he cannot live on his own.
We cannot live without the society; but we want to live without God.
We need to know we are an organic part of the society to live safely.
It is to know from below, for our sake.
In truth we can be that from above, it will be self-giving to the society.
At different times Man realises that he cannot live without breathing, food, social support, etc.
A time comes when he realises he cannot live without calling non-stop.
Then he does become a sadhak.
No calling is necessary when SHE is established inside, as the value of high honour was established in Dr.
Thorne.
Dr. Thorne could not live otherwise.
It was not there to covet.
Even Mary with all her wealth could not at any later time think of providing for the doctor so as to relieve
him of his drudgery.
She was not aware of it, nor was he aware of it.
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Such an attitude was not left unnoticed by Life later. It is significant, it came to him through Mary.
As coveting was not in his Mind, forgetting cannot be in one’s Mind – forgetting Mother.
Of course, She does not forget any of us.
Jane Austen’s depiction of life, the birth of Rational Mind, could not go beyond this story.
Sherlock Holmes never could ask for fees and no one offered it. To me it is a mystery. Perhaps
knowledge will not come if he was to expect fees, knowledge till it is saturated does not translate itself into
income.
Bribery is income of the power of the Government wrongly availed of by the employee.
Money comes to Bennet to pay off Lydia, not for him. Even attention shuns Mary, Money eludes Lydia.
When it comes, does not come into Longbourn.
The relationship of Money with capacity morals, attitude, social status, knowledge, sensation, etc. is
worth studying beyond the following.
Skill gets wages.
Capacity secures wealth.
Capacity of strength gets Money that is power.
Once Man is positive, he is prohibited from Money of the lower activities of the society.
People of higher inherited value seeking bribes will lose their power, or if they retain power will lose their
lives.
The character of Money is determined by the character of society.
Even when the major laws are infallible, there can be points that leak into the wider society reflecting the
laws of that society in the money one earns.
It can be of both characters.
In Steve’s life all this has happened.
A close study may reveal it.
October 19th remains a wonder in terms of LOSS.
It is a date that personifies the loss of the world.
Mother offering luck to smugglers offers Money of that description.
Quantity may be enormous, but character remains.
Values dog one to the end in terms of Money.
It is true of everything.
I was very much struck when an offering came from borrowed funds borrowing rose like a mountain.
Crawley resents Money. His daughter gets it.
He gets at the end very little to relieve him of his distress.
Mark Roberts suffers, but gets £600 more by the shadow of power.
What he really ‘gets’ is Lufton as brother-in-law a great elevation.
His suffering was not thrown away.
Taking all aspects together over one or two decades, the study can be rewarding.
A father’s stealing in a cane farm deprived a talented son of excellent promotions. He consciously denied
himself vast social upliftment.
“எந்த சய ாதரர் ளும் உதவ முன் வர மாட்டார் ள்.”
ஓடிப்யொவது மற்ை எல்லாவற்றையும் புைக் ணித்து, தனிப்ெட்ை முன்மு ற்சிற அடிப்ெறை ா க்
ப ாண்ை ஒரு பச லாகும்.
மனிதன் தானா யவ வாழ்ந்துவிை முடி ாது, அவனுக்கு சமூ ம் அவசி ம், பமாொட்டிைம் ெிராங்க்
நைந்துப ாண்ைதுயொல், உதவுவதற்கு சய ாதரர் ள் அவசி ம்.
எந்த மனிதனும் தனி ா வாழ்ந்து விை முடி ாது என்ெதால், அவனால் தானா யவ பச ல்ெை
முடி ாது.
சமூ ம் இல்லாமல் நாம் வாழ முடி ாது; ஆனால் நாம் ைவுள் இல்லாமல் வாழ விரும்பு ியைாம்.
நாம் ொது ாப்ொ வாழ்வதற்கு, நாம் சமூ த்தின் ஒரு இ ல்ொன ெகுதி என்ெறதத்
பதாிந்துப ாள்ை யவண்டும்.
இது நம் பொருட்டு ீழிருந்து பதாிந்துப ாள்வதாகும்.
உண்றம ில் நாம் யமலிருந்து அதுயொல் இருக் லாம், இது சமூ த்திற்கு சு அர்ப்ெணமா
இருக்கும்.
பவவ்யவறு யநரங் ைில் மனிதன், மூச்சு, உணவு, சமூ ஆதரவு யொன்ைறவ இல்லாமல் வாழ
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முடி ாது என்ெறத உணர் ிைான்.
இறைவிைாது அறழக் ாமல் வாழ முடி ாது என்ெறத அவன் உணரும் ஒரு ாலம் வரு ிைது.
அப்பொழுது அவன் ஒரு சாத னா மாறு ிைான்.
ைாக்ைர் தார்னிைம் உ ர்ந்த மாி ாறத ின் மதிப்பு இருப்ெறதப்யொல், அன்றனற அ த்துள்
இருத்திக் ப ாண்டுவிட்ைால் அறழப்பு யதறவ ில்றல.
ைாக்ைர் தார்னால் யவறு விதமா வாழ முடி வில்றல.
ஆறசப்ெடுவதற்கு அது அங்கு இல்றல.
பெரும் பசல்வத்றதப் பெற்ைிருந்த யமாி ினாலும் ைாக்ைறர அவருறை
டினமான
யவறல ிலிருந்து விடுவிக் உதவி பசய் யவண்டுபமன்று ெின்னர் எந்த யநரத்திலும் நிறனக்
முடி வில்றல.
அவள் அறத அைிந்திருக் வில்றல, அவரும் அறத அைிந்திருக் வில்றல.
இத்தற
அணுகுமுறை ெின்னால் வாழ்க்ற ால் வனிக் ப்ெைாமல் இல்றல. அது அவருக்கு
யமாி ின் மூலம் வந்தது என்ெது குைிப்ெிைத்தக் து.
ஆறசப்ெடுவது அவரது மனதில் இல்லாதது யொல, மைப்ெதும், அன்றனற மைப்ெதும் ஒருவரது
மனதில் இருக் முடி ாது.
நிச்ச மா அன்றன நம் எவறரயும் மைப்ெதில்றல.
யேன் ஆஸ்டினுறை வாழ்க்ற ச் சித்தாிப்பும், ெகுத்தைிவு மனதின் ெிைப்பும் இக் றதற த்
தாண்டிச் பசல்ல முடி வில்றல.
பஷர்லாக் யஹாம்ஸால் ஒருயொதும் ட்ைணம் ய ட் முடி வில்றல, ஒருவரும் அவருக்கு அறத
அைிப்ெதற்கும் முன்வரவில்றல. எனக்கு இது ஒரு புதிரா யவ உள்ைது . அவர் ட்ைணத்றத
எதிர்ொர்த்தால் ஒருயவறை அவர் அைிறவப் பெைாமல் இருந்திருக் லாம், அைிவு பசைிவறையும்
வறர அது வருமானமா மாைாது.
இலஞ்சம் ஊழி ரால் தவைா ப் பெைப்ெடும் அரசாங் அதி ாரத்தின் வருமானமாகும்.
லிடி ாவுக் ா ெணம் ப ாடுப்ெதற்கு திரு பென்னட்டிற்குப் ெணம் வரு ிைது, அவருக் ா அல்ல.
யமாி வனத்றதப் பெறுவதில்றல, லிடி ா ெணத்றதப் பெறுவதில்றல. அது வரும்பொழுது
லாங்ெர்னுக்குள் வருவதில்றல.
திைன், ஒழுக் ங் ள், மனப்ொன்றம, சமூ அந்தஸ்து, அைிவு, உணர்வு யொன்ைவற்றுைன் இருக்கும்
ெணத்தின் உைறவ ீழ்க் ண்ைவற்றைத் தாண்டி ஆராய்வது சிைப்ொனது.
திைன் ஊதி ம் பெறு ிைது.
ஆற்ைல் பசல்வத்றத அறை ிைது.
வலிறம ின் திைன் சக்தி ா விைங்கும் ெணத்றதப் பெறு ிைது.
மனிதன் யநர்மறை ா இருப்ெின், சமூ த்தின் தாழ்ந்த பச ல்ொடு ைின் ெணத்திலிருந்து அவன்
தடுக் ப்ெடு ிைான்.
உ ர்ந்த ெண்பு றைப் பெற்றுள்ைவர் ள் இலஞ்சத்றத நாடினால் தங் ைது அதி ாரத்றத இழப்ெர்,
அதி ாரத்றதத் தக் றவத்துக் ப ாண்ைால் உ ிறர இழப்ெர்.
ெணத்தின் தன்றம சமூ த்தின் தன்றம ால் தீர்மானிக் ப்ெடு ிைது.
முக் ி மான சட்ைங் ள் கூை தவைிறழக் முடி ாதனவா இருக்கும் யொதும், ஒருவர் சம்ொதிக்கும்
ெணத்தில் அந்தச் சமூ த்தின் சட்ைங் றைப் ெிரதிெலிக்கும் வற ில் ெரந்த சமுதா த்தில் நுறழயும்
இைங் ள் இருக் லாம்.
அது இரண்டு குணங் றையும் ப ாண்டிருக் லாம்.
ஸ்டீவ் ோப்ஸின் வாழ்க்ற ில் இறவ அறனத்தும் நறைபெற்ைன.
ஒரு ஆழ்ந்த ஆய்வு இறத பவைிப்ெடுத்தும்.
அக்யைாெர்19-ம் யததி இழப்ெின் அடிப்ெறை ில் ஒரு அதிச மா உள்ைது.
இது உல த்தின் இழப்றெ பவைிப்ெடுத்தும் ஒரு யததி ாகும்.
ைத்தல் ாரர் ளுக்கு அன்றன அைிக்கும் அதிர்ஷ்ைம் அத்தற
ெணத்றத அைிக் ிைது.
அது அைவில் மி ப் பொி தா இருக் லாம், ஆனால் குணம் நீடிக் ிைது.
ெணத்தின் அடிப்ெறை ில் ெண்பு ள் ஒருவறன இறுதிவறர பதாைரு ின்ைன.
இது அறனத்திற்கும் உண்றம.
ைன் வாங் ி ெணத்திலிருந்து ாணிக்ற வந்தபொழுது எனக்கு மி வும் ஆச்சாி மா இருந்தது,
ஒரு மறலற ப் யொன்ற யராோ மலர் றைக் ைன் வாங்குவது யொலிருந்தது.
Crawley ெணத்றத எதிர்க் ிைார். அவருறை ம ள் அறதப் பெறு ிைாள்.
அவறர அவரது து ரத்திலிருந்து விடுெைச் பசய் இறுதி ில் அவர் மி க் குறைந்த அைவியலய
பெறு ிைார்.
255

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

மார்க் ராெர்ட்ஸ் ொதிக் ப்ெடு ிைார், ஆனால் சக்தி ின் துறண ால் யமலும் 600 ெவுன் பெறு ிைார்.
அவர் உண்றம ில் ஒரு பொி உ ர்வா Lufton -ஐ றமத்துனரா ப் பெறு ிைார்.
அவருறை துன்ெம் அ ற்ைப்ெைவில்றல.
ெத்து அல்லது இருெது வருைங் ைின் அறனத்து அம்சங் றையும் எடுத்துக்ப ாண்டு பசய் ப்ெடும்
ஆய்வு ெலனைிப்ெதா இருக்கும்.
ஒரு ரும்புத் யதாட்டத்தில் ெண்றண ில் தந்றத திருடி து, ம ன் வாய்ப்பு றை இழக் க்
ாரணமா ிற்று. ெரந்த சமூ வைர்ச்சிற உணர்ந்யத அவன் மறுத்தான்.
World university
A brother who can step forward is a sheet anchor in the society.
Everything is there in the world for a World University except an initiative.
To solve the economic crisis the situation is the same, but in education what awaits is the organisational
components.
In economics it is the market potential.
In 1910 the subtle opportunities for Indian Freedom and the dissolution of war in the subtle plane
were there similarly.
Alberto is presiding over a fully ORGANISED establishment to usher in psychologically explosive
energies.
Orio is the greatest GENIUS ever born in the 20th century.
A meaningless resource of politeness has energised the Academy in two or three years.
Is there a greater avenue than the two directors of CERN to enter into the Mind of modern Physics?
Cultural diplomacy is a ocean of power in East Europe.
Anyone who comes into this wave as ICPF has the potential to become President of his country as it loomed
large before Drag and Swaminathan.
Maybe IVO is in for it already.
The needed world organization has come into existence in the subtle plane.
Taking stock at such times is personal or organisation.
Taking stock is subconscious coordination of facts.
It is the best opportunity to study Superstition to avoid it.
Rationality given consideration now will lift us to Pemberley.
Aspiration will achieve it; ambition will spoil it.
Nehru, Indira and Rajeev will support such an effort from behind.
It is a Time that will create future Avatars of Supermind.
All the following is true.
─ Deadwood will rise to be deadwood in heaven.
─ Mrs. Bennet can rise to be Lady Catherine transformed.
─ Deadwood will transform into live gold in diamond.
─ Elizabeth could rise to be the uncrowned Queen of England.
─ Everyone is in for great progress.
─ Mary becomes Mrs. Frank Gresham.
─ Mary can become Queen Mary.
─ Because inconceivable, it is possible.
─ Only great GOOD is in store for ALL.
உல ெல் றலக் ழ ம்.
உதவ முன்வரும் ஒரு சய ாதரன் சமூ த்தில் ஒரு அடித்தைம் யொன்ைவன்.
ஒரு முன்மு ற்சிற த் தவிர உல ெல் றலக் ழ த்திற்கு யவண்டி அறனத்தும் உல ில் உள்ைன.
பொருைாதார பநருக் டிற த் தீர்ப்ெதற்கும் நிறலறம அயத யொன்ைதுதான், ஆனால் ல்விக்கு
யவண்டி து நிறுவனாீதியான கூறு ள் ஆகும்.
பொருைாதாரத்தில் இது சந்றத ின் திைனாகும்.
1910-ஆம் ஆண்டில் இந்தி சுதந்திரத்திற் ான சூட்சும வாய்ப்பு ளும் மற்றும் சூட்சும நிறல ில்
யொர் றலக் ப்ெட்ைதும் இயதயொல் இருந்தன.
உைவி ல்ாீதி ான பொி அைவிலான சக்தி றை அைிப்ெதற்கு ஆல்பெர்யைா ஒரு முழுறம ா
ஒழுங் றமக் ப்ெட்ை ஸ்தாெனத்திற்குத் தறலறம வ ிக் ிைார்.
ஓாிய ா இருெதாம் நூற்ைாண்டில் ெிைந்தவர் ைியலய மி ச் சிைந்தவர் ஆவார்.
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ெணிவின் அர்த்தமற்ை ஒரு ஆதாரம் இரண்டு அல்லது மூன்று வருைங் ைில் அ ாபைமிக்கு சக்தி
அைித்துள்ைது.
நவீன பெௌதி த்தின் மனதிற்குள் நுறழ CERN-ன் இரு இ க்குனர் றைவிை யவயையதனும்
உ ர்ந்த வழி உள்ைதா?
லாச்சார சாதுாி ம் ிழக்கு ஐயராப்ொவில் ஒரு ைலைவு சக்தி ாகும்.
Drag மற்றும் ஸ்வாமிநாதனுக்கு கினடத்த சந்தர்ப்ெத்னதப்யொல், ICPF யொன்ற இந்த அறலக்குள்
வரும் எவருக்கும் தனது நாட்டின் ேனாதிெதி ாகும் வாய்ப்புள்ளது.
IVO ஏற் னயவ அதற்குத் த ாரா இருக் லாம்.
யதறவ ான உல அறமப்பு சூட்சும உல ில் உருவா ியுள்ைது.
அத்தற
யநரங் ைில் ணக்ப டுப்ெது தனிப்ெட்ைது, அல்லது அறமப்றெச் சார்ந்தது.
ணக்ப டுப்ெது என்ெது உண்றம ைின் ஆழ்மன ஒருங் ிறணப்ொகும்.
இறதத் தவிர்ப்ெதற்கு மூைநம்ெிக்ற ற ஆராய்வது சிைந்த வாய்ப்ொகும்.
இப்பொழுது ெகுத்தறிறவக் ருதுவது நம்றமப் பெம்ெர்லிக்கு உ ர்த்தும்.
ஆர்வம் அறதச் சாதிக்கும்; யெராறச அறத அழிக்கும்.
அத்தற
ஒரு மு ற்சிற யநரு, இந்திரா மற்றும் ராேீவ் ெின்னாலிலிருந்து ஆதாிப்ெர்.
சத்தி ேீவி த்தின் எதிர் ால அவதாரங் றை உருவாக்கும் சம ம் இது.
ீழ்க் ண்ைறவ அறனத்தும் உண்றம ானறவ.
─ ெ னற்ைறவ ெ னற்ைறவ ா பசார்க் த்தில் எழும்.
─ திருமதி பென்னட் திருவுருமாைி யலடி ாதாிறனப் யொல் உ ர முடியும்.
─ ெ னற்ைறவ றவரத்தில் ேீவனுள்ை தங் மா திருவுருமாறும்.
─ இங் ிலாந்தின் முடிசூைா ராணி ா எலிசபெத் உ ர முடியும்.
─ அறனவரும் பொி முன்யனற்ைத்றத எதிர்யநாக் ியுள்ைனர்.
─ யமாி திருமதி ெிராங்க் ிபரஷாம்-ஆ மாறு ிைாள்.
─ யமாி ராணி யமாி ா மாைலாம்.
─ நிறனத்துப்ொர்க் முடி ாததா இருப்ெதனால் இது சாத்தி மாகும்.
─ பொி நல்லது மட்டுயம அறனவருக்கும் ாத்திருக் ிைது.
The Importance of Ignorance
Sri Aurobindo Ashram is a place where sadhaks who in their earlier births were Moses, Michelangelo,
Brihaspathi, child Krishna, Child Vishnu, Ramakrishna, Janaka,
Chandra Gupta came and lived.
While here they retained their earlier grandeur but also exhibited some opposite traits.
Maybe it is the importance of ignorance.
Greatness once born retains it in some fashion.
Smallness never fails to make its mark.
Mother’s consciousness opens up the opportunity
for the small to rise to greatness.
Mrs. Gardiner, Mr. Bennet, Lizzy, Darcy, Charlotte avail of it in the story.
Five full minutes given to total consecration can show that.
Realising the importance of Ignorance at the point it is a voluntary limitation gives that opening.
What is proposed as a possibility to us is an imperative from above.
Sincerity is the psychic flame.
Bhatia’s contact to a research scholar is one such.
An’s offer of a conference in Mexico is equally one.
Geneva came like that.
Even Alexandria has that flavor.
It is not so much Bhatia, An, Geneva, Alexandia but your inner readiness brings these to you.
Pemberley came to her like that.
She never knew she was ready.
She was wary of meeting him.
To Netherfield she was sent by the subconscious.
To Wickham she consciously gravitated.
Mr. Bennet consciously decided to return the expense.
Life Response can still give us more and more points from Pride and Prejudice.
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It is Elizabeth who requested Miss Lucas to take Collins home.
As Charlotte expressed goodwill to Lizzy. Lizzy sending him to her, can naturally end in something good to
Charlotte.
There is Life Response in every small act.
Only that we must be patient enough to cull it out.
It is essential that the LAW should be operating in it.
அைி ாறம ின் முக் ி த்துவம்.
முந்றத ெிைவி ைில் யமாசஸ், றமக் ல் ஏஞ்சயலா, ெிரஹஸ்ெதி, குழந்றத ிருஷ்ணர், குழந்றத
விஷ்ணு, இராம ிருஷ்ணர், ேன ர், சந்திரகுப்தரா இருந்தவர் ள் ஸ்ரீ அரவிந்த ஆசிரமத்தில்
சாத ர் ைா உள்ைனர்.
இங் ிருந்தபொழுது அவர் ள் தங் ைது முந்றத யமன்றம றைத் தக் றவத்துக் ப ாண்ைனர்,
ஆனால் சில எதிர்மாைான ெண்பு றையும் பவைிப்ெடுத்தினர்.
இது அைி ாறம ின் முக் ி த்துவமா இருக் லாம்.
யமன்றம ஒரு முறை ெிைந்துவிட்ைால், அறத ஏயதா ஒரு வற ில் தக் றவத்துக்ப ாள் ிைது.
சிைி து அதன் அறை ாைத்றத ஒருயொதும் உருவாக் த் தவைாது.
அன்றன ின் ேீவி ம் சிைி து யமன்றமக்கு உ ருவதற் ான வாய்ப்ெிறன உருவாக்கு ிைது.
திருமதி ார்டினர், திரு பென்னட், எலிசபெத், ைார்சி, சார்பலட் ஆ ிய ார் இக் றத ில் இறதப்
ெ ன்ெடுத்திக்ப ாள் ின்ைனர்.
ஐந்து நிமிைங் ள் பசய் ப்ெடும் முழுறம ான சமர்ப்ெணம் அறதக் ாண்ெிக்கும்.
அது ஒரு தன்னிச்றச ான வறர றை ா இருக்கும் ட்ைத்தில் அைி ாறம ின் முக் ி த்துவத்றத
உணருவது அந்த வாய்ப்ெிறன அைிக் ிைது.
நமக்கு ஒரு சாத்தி மா அைிக் ப்ெடுவது யமலிருந்து வரும் தவிர்க் முடி ாத ஒன்ைாகும்.
உண்றம றசத்தி ச் சுைராகும்.
'ொட்டி ா'வுக்கு ஒரு ஆரா ச்சி ாைருைன் ஏற்ெட்ை பதாைர்பு அத்றதற
ஒன்ைாகும்.
ஆன் அைிக் முன்வந்த ஒரு பமக்ஸிய ா மாநாடு அது யொன்ை ஒன்ைாகும்.
பேனிவாவும் அயதயொல் வந்தது.
அபலக்ஸாண்டிாி ாவும் அது யொன்ையத.
ொட்டி ா, ஆன், பேனிவா, அபலக்ஸாண்டிாி ா ஆ ி றவ விஷ மல்ல, நமது அ
த ார்நிறலதான் இவற்றை நமக்குக் ப ாண்டு வரு ிைது.
பெம்ெர்லி எலிசபெத்திற்கு அது யொலயவ வந்தது.
அவள் த ாரா இருந்தாள் என்ெது அவளுக்குத் பதாி யவ இல்றல.
ைார்சிற ச் சந்திக்கும் மன நிறல ில் அவள் இல்றல.
ஆழ்மனதின் மூலம் அவள் பநதர்பீல்டிற்கு அனுப்ெப்ெட்ைாள்.
விக் ாறம யநாக் ி அவள் தன்னுணர்யவாடு ஈர்க் ப்ெட்ைாள்.
திரு பென்னட் ெணத்றதத் திருப்ெித் தர தன்னுணர்வுைன் தீர்மானித்தார்.
'Pride and Prejudice' யமலும் ெல விஷ ங் றை வாழ்வின் எதிபராலி ால் நமக்கு அைிக் முடியும்.
எலிசபெத்தான் மிஸ் லூ ாறஸ ாலின்றஸ வீட்டிற்கு அறழத்துச் பசல்லும்ெடி ய ட்டுக்
ப ாண்ைாள்.
சார்பலட் எலிசபெத்தின் மீது நல்பலண்ணத்றத பவைிப்ெடுத்தினாள். எலிசபெத் அவறன
அவைிைம் அனுப்புவது, இ ல்ொ யவ சார்பலட்டிற்கு ஏதாவது நல்லது நைப்ெதில் முடிவறையும்.
ஒவ்பவாரு சிைி பச லிலும் வாழ்வின் எதிபராலி உள்ைது.
அறதப் புாிந்துப ாள்வதற்கு நாம் பொறுறம ா மட்டுயம இருக் யவண்டும்.
சட்ைம் அதில் இ ங் யவண்டும் என்ெது முக் ி ம்.
Aspiration and Accomplishment
Great aspiration creates great possibilities. To accomplish them great instruments are needed and the
lesser instruments must be removed from the picture.
This applies to the story, the world, India, Academy.
In India the achievement of Mind was so great that it needed Supermind to accomplish it. The Gita took it
to Overmind. Buddha and Shankara were the normal lesser possibilities. India losing freedom and
prosperity was to remove the strengths of Mind that would be obstacles.
Greece fell as the Mortal possibility created could not be completed by the existing Mental endowments.
Europe’s achievement was limited and therefore it lasted a few centuries.
It moved to America.
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The crisis of the world is the absence of the Higher Instrument.
The Academy answers to this approach fully.
The opportunities in Pride and Prejudice were created by the Revolution with the local occasion of Mrs.
Bennet’s aspiration.
Her dynamism can only act as she acted. The atmosphere waited till her dynamism was removed. It was the
elopement that removed it. In the meantime she rose to Mind from the Vital, he rose to higher levels of
Mind.
Kashmir Pandits are the repositories of Indian tradition.
Their capacity to resist the advent of Supermind must now to be destroyed. Pakistan is doing it.
In the reversals deadwoods are the initial beneficiaries as Longbourn for Charlotte.
Ramapuram was an initial beneficiary of my work.
Ayala’s experience is enlightening:
—She loves his abuse.
—She loved him, but never knew how to tell him so.
—There is no question of Lizzy or Ayala marrying Collins or Tom.
They were the initial mistaken aspirants.
—The Indian spiritual scene fits this principle fully but the historical development must be presented in the
suitable FORM.
—Pakistan is a symbol of World Unity.
ஆர்வம் மற்றும் சாதனன.
சிறந்த ஆர்வம் சிறந்த சாத்தியங்கனள உருவாக்குகிறது. அவற்னறச் சாதிப்ெதற்கு சிறந்த கருவிகள்
யதனவ, சிறிய நினலயில் உள்ள கருவிகள் அங்கிருந்து அகற்றப்ெட யவண்டும்.
கனத, உலகம், இந்தியா மற்றும் அகாபடமிக்கு இது பொருந்தும்.
இந்தியாவில் மனதின் சாதனன மிகப் பொியதாக இருந்ததினால் அனத அனடவதற்கு சத்திய
ேீவியம் யதனவப்ெட்டது. கீனத அனத பதய்வமனதிற்கு எடுத்துச் பசன்றது. புத்தரும் சங்கரரும்
சாதாரணமான குனறந்தெட்ச சாத்தியங்களாக இருந்தனர். சுதந்திரம் மற்றும் சுபீட்சத்னத இந்தியா
இைந்தது தனடகளாக இருக்கக்கூடிய மனதின் வலினமகனள அகற்றுவதற்காகவாகும்.
தற்பொழுதுள்ள மனதின் திறனமகளால் உருவாக்கப்ெட்ட தீவிரமான சாத்தியத்னதப் பூர்த்தி பசய்ய
முடியாததால் கிாீஸ் வீழ்ந்தது.
ஐயராப்ொவின் சாதனன அளவுக்குட்ெட்டு இருந்தது, அதனால் அது சில நூற்றாண்டுகளுக்யக
நீடித்தது.
அது அபமாிக்கானவ யநாக்கி நகர்ந்தது.
உலகத்தின் பநருக்கடி உயர்ந்த கருவி இல்லாதயதயாகும்.
இந்த அணுகுமுனறக்கு அகாபடமி முழுனமயாகப் ெதிலளிக்கிறது.
'Pride and Prejudice'-ல் வாய்ப்புகள் ெிபரஞ்சுப் புரட்சியாலும், திருமதி பென்னட்டின்
ஆர்வத்தினாலும் உருவாக்கப்ெட்டன.
திருமதி பென்னட்டின் ஆற்றல் அவள் பசயல்ெட்டது யொலயவதான் பசயல்ெட முடியும்.
அவளுனடய ஆற்றல் அகற்றப்ெடும்வனர சூைல் காத்திருந்தது.
ஓடிப்யொனது அனத அகற்றியது. இதற்கினடயில், அவள் உணர்விலிருந்து மனதிற்கும் அவர்
மனதின் உயர் நினலகளுக்கும் உயர்ந்தனர்.
காஷ்மீர் ெண்டிதர்கள் இந்தியப் ொரம்ொியத்தின் களஞ்சியங்கள் ஆவர்.
சத்திய ேீவியத்தின் வருனகனய எதிர்ப்ெதற்கான அவர்களின் திறன் இப்பொழுது அைிக்கப்ெட
யவண்டும். இனதப் ொகிஸ்தான் பசய்கிறது.
மாற்றங்களில், சார்பலட்டிற்கு லாங்ெர்னனப்யொல, ெயனற்றனவ ஆரம்ெ ெயனாளிகளாக
இருந்தன.
இராமாபுரம் எனது யவனலயின் முதல் ெயனாளி ஆகும்.
அயாலாவின் அனுெவம் அறிவூட்டுவதாக உள்ளது.
—அவனது நிந்தனனனய அவள் விரும்புகிறாள்.
—அவள் அவனனக் காதலித்தாள், ஆனால் அவனிடம் எவ்வாறு பசால்வது என்று அவளுக்குத்
பதாியவில்னல.
--- எலிசபெத் காலின்ன யும், அயாலா டாம்-ஐயும் திருமணம் பசய்துபகாள்ளும் யெச்சுக்யக
இடமில்னல.
—அவர்கள் ஆரம்ெத்தில் தவறாக ஆர்வப்ெட்டவர்கள்.
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—இந்திய ஆன்மீகத்தின் யதாற்றம் இந்தக் பகாள்னகக்கு முழுனமயாகப் பொருந்துகிறது, ஆனால்
அதன் வரலாற்று முன்யனற்றம் சாியான வடிவத்தில் வைங்கப்ெட யவண்டும்.
—ொகிஸ்தான் உலக ஒற்றுனமக்கு ஒரு அனடயாளமாகும்.
Inspiring visions
Inspiring visions impossible to realize is the view of the unidealist Man.
A vision that inspires, fulfils itself, otherwise it cannot inspire.
Inspiration goes with aspiration. It is different from ambition.
Mother who blessed the devotees on June 13th remembers by fulfilling impossible visions.
Online World University, Employment Programme for Italy, Project for entrepreneurs’ training school, Plan
for Malta, WAAS centre for Bucharest, some meetings at Ottawa all came all at once. Along with that
comes Linda’s email for reimbursement. Even then let us not desert consecration.
World is to WAAS what the World University is to a devotee.
Lizzy tells Jane as she is endowed with patience no advice of patience can be given to her. Her patience
was rewarded.
Mrs. Bennet asked for a colonel with five or six thousand. She got more.
She was not able to think as high as what was in the air.
It was impossible for her not to take initiative.
Not to take initiative is a discipline of this yoga.
Life is understood as a field for initiatives.
With respect to duties one is compelled to take initiatives.
In all routine works, not to take initiatives is to be at fault.
What we consider initiatives are not egoistic initiatives.
Even egoistic initiatives were commended when ego was positive.
Those who seriously want to give up initiatives will find the very thought bitter. No decision can ever be
made.
When made it is easy to know that that decision was made by the lingering initiative.
It is the urge that focuses as initiative.
That urge is the urge to exist.
To withdraw that urge is to cease to exist.
One must cease to exist as ego and start existing as soul.
Soul does not have that power.
That power is there with the psychic.
Soul, being a part of our being, cannot do it.
Psychic, being the whole of our being, can do so.
It is the Psychic coming to the surface.
What is impossible for the ego and the soul is an inspiring vision of the Psychic.
Conceptions, perceptions, sensations
A Supramental life will have the supramental conceptions, perceptions and supramental sensations in
the story even in the beginning.
To perceive that Charlotte has insight, that Darcy and Lizzy were drawn subconsciously to each other, to
sense Mrs. Gardiner’s cultural restraint will accomplish must be possible for that consciousness.
To perceive that one who releases a scandal can only destroy, one who is full of vital initiative can only
cancel the existing possibilities may be somewhat possible.
To see in The Life Divine in the third or tenth reading such thoughts, such courses of arguments, such
implied messages will reveal the book.
To see the significance of Jeff’s negative urges, the value of crazy ideas, the value of SPC, Non-reaction.
An Krumberger’s conference proposal, to conceive of ideas that may soon mature, if available fully,
theoretically centuries may be abridged.
We have occasionally seen some, refrained from one or two occasions.
More than conceptions, perceptions, sensations, Non-conceptions, Non-Perceptions, Non-sensations are
valuable sometimes.
It may be possible to know that Collins will not suit Elizabeth, but to know he would certainly suit
Charlotte may be sensation.
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Sensation may sense that Lady Catherine may accomplish or help accomplish by trying to destroy.
Such perceptions might have known that Bennet who retires may in the end act powerfully, Jane who
refuses to express may in the end be effective and that Bingley’s Love may achieve even after submission.
To conceive and perceive rightly is great, to act with right sensation is to have supramental individuality.
He may know Caroline’s fawning that may succeed in ordinary times, cannot only fail in a strong positive
atmosphere, but may negatively help.
One may know Mr. Bennet’s thought will have effectivity, but to know what effectivity is not possible.
The atmosphere being so rich and positive, the irresistible energy of Lydia may be the beginning of all the
other possibilities is not easily possible. But it is not impossible.
Lucas’ passive humility is a great receptivity even materially valuable.
எழுச்சியூட்டும் ொர்னவகள்.
அனடய முடியாத எழுச்சியூட்டும் ொர்னவகள் குறிக்யகாளற்ற மனிதனின் கருத்தாகும்.
எழுச்சியூட்டும் ஒரு ொர்னவ தன்னனயய நினறயவற்றிக் பகாள்கிறது, இல்னலபயனில் அதனால்
உற்சாகப்ெடுத்த முடியாது.
ஊக்கம் ஆர்வத்துடன் இனணந்து ெயணிக்கிறது. இது ஆனசயிலிருந்து மாறுெட்டது.
ேூன் மாதம் 13-ஆம் யததியன்று அன்ெர்கனள ஆசீர்வதித்த அன்னன, சாத்தியமற்ற
பதானலயநாக்குப் ொர்னவகனள நினறயவற்றுவதன் மூலம் நினனவுகூருகிறார்.
கணினி வைி உலக ெல்கனலக்கைகம், இத்தாலியின் யவனல வாய்ப்புத் திட்டம், பதாைில்
முனனயவாாின் ெயிற்சிப் ெள்ளித் திட்டம், மால்டாவுக்கான திட்டம், Bucharest- ல் WAAS -இன்
னமயம், ஓட்டாவா-வில் சில கூட்டங்கள் ஆகிய அனனத்தும் உடனடியாக நிகழ்ந்தன. அதனுடன்
யசர்ந்து ெணத்னதத் திருப்ெித் தருவதற்கான லிண்டாவின் மின்னஞ்சலும் வருகிறது. அவ்வாறு
இருந்தும் நாம் சமர்ப்ெணத்னதக் னகவிடக் கூடாது.
உலக ெல்கனலக்கைகம் அன்ெருக்கு இருப்ெனதப்யொல் உலகம் WAAS-ற்கு உள்ளது.
யேனிடம் பொறுனம குடிபகாண்டிருப்ெதால், பொறுனமனயப்ெற்றிய எந்த அறிவுனரயும் அவளுக்கு
அளிக்க முடியாது என்று எலிசபெத் அவளிடம் கூறுகிறாள். அவளுனடய பொறுனமக்கு ெலன்
கினடத்தது.
திருமதி பென்னட் ஐந்து அல்லது ஆறாயிரம் ெவுன்கனளக் பகாண்ட ஒரு கர்னனல எதிர்ொர்த்தாள்.
அவளுக்கு அதற்கு யமலாகயவ கினடத்தது.
சூைலில் இருந்த அளவிற்கு அவளால் பொிதாக நினனக்க முடியவில்னல.
அவளால் தன்முனனப்பு எடுக்காமலும் இருக்க முடியவில்னல.
தன்முனனப்பு எடுக்காமல் இருப்ெது இந்த யயாகத்தில் ஒரு கட்டுப்ொடு ஆகும்.
வாழ்க்னக தன்முனனப்புகளின் ஒரு களமாகக் கருதப்ெடுகிறது.
கடனமகனளப் பொறுத்தவனர ஒருவர் தன்முனனப்புகனள எடுக்க வற்புறுத்தப்ெடுகிறார்.
அனனத்து வைக்கமான யவனலகளிலும் தன்முனனப்பு எடுக்காமல் இருப்ெது தவறாகும்.
தன்முனனப்புகள் என நாம் கருதுவது அகந்னதயுடன் கூடிய தன்முனனப்புகள் அல்ல.
அகந்னத யநர்மனறயாக இருந்தபொழுது, அகந்னதயுடன்கூடிய தன்முனனப்புகள்கூட
ொராட்டப்ெட்டன.
தன்முனனப்புகனளக் னகவிட யவண்டும் என்று தீவிரமாக விரும்புெவர், அந்த எண்ணயம கசப்ொக
இருப்ெனத உணர்வார். எந்த ஒரு தீர்மானத்னதயும் ஒருயொதும் எடுக்க முடியாது.
தீர்மானம் எடுக்கப்ெடும் பொழுது, அத்தீர்மானம் நீடித்த தன்முனனப்ெினால் எடுக்கப்ெட்டது
என்ெனத அறிவது சுலெம்.
உந்துதயல தன்முனனப்ொக எழுகிறது.
அந்த உந்துதல் பதாடர்ந்து இருப்ெதற்கான உந்துதலாகும்.
அந்த உந்துதனலத் திரும்ெப் பெறுவது இல்லாது யொவதாகும்.
ஒருவர் அகந்னதயாக இல்லாமல் ஆன்மாவாக இருக்க யவண்டும்.
ஆன்மாவுக்கு அந்த சக்தி இல்னல.
அந்த சக்தி னசத்தியத்திடம் உள்ளது.
நமது ேீவனின் ஒரு ொகமாக இருக்கும் ஆன்மாவால் அனதச் பசய்ய முடியாது.
நமது ேீவனின் முழுனமயாக இருக்கும் னசத்தியத்தால் அவ்வாறு பசய்ய முடியும்.
இது னசத்தியம் யமபலழுவதாகும்.
அகந்னத மற்றும் ஆன்மாவுக்கு சாத்தியமற்றதாக இருப்ெது, னசத்தியத்திற்கு ஒரு எழுச்சியூட்டும்
ொர்னவயாக உள்ளது.
கருத்துருவாக்கங்கள், அறிவுணர்வுகள், உணர்வுகள்.
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ஒரு சத்திய ேீவிய வாழ்வு, சத்திய ேீவிய கருத்துகனளயும், அறிவுணர்வுகனளயும், சத்தியேீவிய
உணர்வுகனளயும் கனதயின் ஆரம்ெத்தியலயய பகாண்டிருக்கும்.
சார்பலட்டின் உட்ொர்னவனயயும், டார்சியும் எலிசபெத்தும் ஆழ்மனதில் ஒருவனர யநாக்கி ஒருவர்
ஈர்க்கப்ெடுவனதயும், திருமதி கார்டினாின் கலாச்சாரக் கட்டுப்ொடு சாதிக்கும் என்ெனதயும்
புாிந்துபகாள்வது அந்த ேீவியத்திற்கு சாத்தியப்ெடும்.
ஒரு அவதூற்னறக் கிளப்புெவரால் அைிக்க மட்டுயம முடியும் என்ெனதயும், உணர்வுாீதியான
தன்முனனப்புகள் நினறந்த ஒருவரால் தற்பொழுது உள்ள சாத்தியங்கனள ரத்து பசய்ய மட்டுயம
முடியும் என்ெனதயும் புாிந்துபகாள்வது ஓரளவிற்கு சாத்தியமாக இருக்கலாம்.
மூன்றாவது அல்லது ெத்தாவது முனறயாக 'தி னலப் டினவன்'-ஐப் ெடிக்கும்யொது இத்தனகய
எண்ணங்கள், வாதங்களின் இத்தனகய யொக்குகள், இத்தனகய மனறமுகமான பசய்திகள்
ஆகியவற்னறக் காண்ெது, புத்தகத்னதப் புாிந்துபகாள்ள உதவும்.
Jeff-ன் எதிர்மனறயான உந்துதல்கள், வியனாதமான கருத்துகளின் மதிப்பு, SPC-ன் மதிப்பு,
எதிர்வினன ஆற்றாமலிருப்ெது ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்னதக் காண்ெது, ஒரு Krumberger-ன்
மாநாட்டின் திட்ட அறிக்னக, வினரவில் முதிர்ச்சி பெறக்கூடிய கருத்துகனள நினனத்துப் ொர்ப்ெது
ஆகியனவகள் முழுனமயாகக் கினடப்ெின், தத்துவாீதியாக நூற்றாண்டுகள் சுருக்கப்ெட்டு விடலாம்.
நாம் எப்பொழுதாவது சிலவற்னறப் ொர்த்திருக்கியறாம், ஒன்று அல்லது இரண்டு சந்தர்ப்ெங்கனளப்
ொர்க்கத் தவறியிருக்கியறாம்.
கருத்துகள், புாிதல்கள், உணர்வுகள் இவற்னறத் தாண்டி சிலசமயங்களில் கருத்துகள் அல்லாதனவ,
புாிதல்கள் அல்லாதனவ, உணர்திறன்கள் அல்லாதனவ மதிப்புள்ளனவகளாக இருக்கும்.
காலின்ஸ் எலிசபெத்திற்குப் பொருத்தமானவனாக இருக்க மாட்டான் என்ெனதத் பதாிந்துபகாள்ள
இயலும், ஆனால் அவன் சார்பலட்டிற்கு நிச்சயமாகப் பொருந்துவான் என்ெது ெரெரப்பூட்டுவதாக
இருக்கும்.
யலடி காதாின் சாதிக்கக் கூடும், அல்லது அைிக்க முயற்சி பசய்வதன் மூலம் சாதிக்க உதவலாம்
என்ெனத உணர்வு உணரக்கூடும்.
ஓய்பவடுக்கும் பென்னட் இறுதியில் சக்திவாய்ந்த முனறயில் பசயல்ெடக் கூடும், பவளிப்ெடுத்த
மறுக்கும் யேன் இறுதியில் ெயனுள்ளவளாக இருக்கலாம், ெிங்கிலியின் காதல் அடிெணிதலுக்குப்
ெிறகும் சாதிக்கலாம் என்ெனவற்னற இதுயொன்ற புாிதல்கள் அறிந்திருக்கலாம்.
சாியாக கருத்தில் பகாள்வதும், அறிந்து உணருவதும், சிறப்ொனது. சாியான உணர்வுடன்
பசயல்ெடுவது சத்தியேீவிய தனித்துவத்னதக் பகாண்டிருப்ெதாகும்.
சாதாரண யநரங்களில் பவற்றி பெறக்கூடிய காரலினுனடய புகழ்ச்சி ஒரு வலினமயான
யநர்மனறயான சூைலில் யதால்வியனடவயதாடு மட்டுமல்லாமல், எதிர்மனறயாக உதவக்கூடும்
என்ெது அவனுக்குத் பதாிந்திருக்கலாம்.
திரு பென்னட்டின் எண்ணம் பசயல்திறனனக் பகாண்டிருக்கும் என்ெனத ஒருவர் அறிந்திருக்கலாம்,
ஆனால் என்ன பசயல்திறன் என்ெனத அறிவது சாத்தியமல்ல.
சூைல் அந்த அளவிற்கு வளமாகவும், யநர்மனறயாகவும் இருப்ெதால் லிடியாவின் தடுக்க முடியாத
சக்தி மற்ற அனனத்து சாத்தியங்களுக்கு ஆரம்ெமாக இருப்ெது எளிதில் சாத்தியமல்ல. ஆனால் அது
சாத்தியமற்றதும் அல்ல.
லூகாசின் பசயலற்ற ெணிவு ஒரு பொிய ஏற்புத்திறன் ஆகும், பொருள்ாீதியாக மதிப்பு
வாய்ந்ததும்கூட.
54. “He might imagine from my father’s behavior.”
We think of how a crisis can be resolved, not so much how a crisis occurs.
Society is a live organism and Men there are usually alert enough in ordinary times.
Man’s extraordinary alertness in ordinary times is resourcefulness.
Society can become Resourceful towards all or one.
Towards all occurs during revolutionary periods.
Towards one is his lucky period or his annihilation.
Human individual becoming the recipient of collective attention is a leader on the rise, commonly
known as a rising star.
Small men in such a position are wiped out of existence if the attention is negative.
Great Souls mistaken by the social collective as small convert the attention not into a positive one, but life
converts attention into an attention to the soul. It becomes to him as an hour of finding his Soul.
Wickham’s casual thoughtless misadventures served as a conscious occasion for Darcy to discover a great
moment in his life.
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He sought marriage with Elizabeth as she was attractive.
It served as an occasion of self-finding.
It was a self-finding that revealed the great buried potential Pemberley had accumulated for long.
Society has unconsciously organised itself in its wide core-neglecting the rest.
It has consciously organised itself in a smaller central core.
Resourceful Men are thoughtful for the society is for them.
Dynamic Men often act thoughtlessly and travel across all borders.
Many become their victims. Many others catch hold of them and sacrifice them for their own purposes.
Shakespeare saw ALL this as it was and delighted to give it dramatic shape.
His linguistic richness is the weighty ripeness of the social age expressing at the moment.
Sri Aurobindo calls his mind a wonderful one.
He was purposeless in his creations. Perhaps as he was careless of his own life, for two hundred years
England forgot him.
The indolent father is said to be quick in execution.
Indolence is the inertia of agriculture in the country life.
It is made possible by the nomad settling down to a place.
His settling down organised itself into inertia.
Matter that is in nonstop motion admits inertia after admitting division.
Resistance to begin work is of inertia.
Quick execution is the incessant motion of inert matter.
The story itself, in a way, is characterised by initial resistance and a quick execution once Lydia’s wedding
is over.
The physical Mind is known to intensely resist initiation.
It is often characterised by migraine.
Enthusiasm of dull people, eloquence of idiots once triggered into action are known to be irresistible.
In Bennet’s case, he even moved to Pemberley in the end.
Mr. Collins is characterized by a dynamism uninhibited by the initial reluctance, as his mental
education at the college has removed it.
Here we see an explanation for Lydia’s shamelessness.
She is all energy, has not yet settled down to acquire any inertia.
The aristocrat is known to be very slow in action.
The British administration when compared to the American administration will reveal the inertia
into which the aristocracy had sunk.
The physical acquires inertia as it is to offer stability to life that resides in it.
Submission is the active version of inertia.
One submits to accept the orders of those to whom he submits.
To submit means to shed one’s own initiative.
Bingley who acted directly in the first Assembly chose to suspend all his propensities of love in favour of
his own submissive state.
At Lambton he would not pronounce the name Jane to Lizzy.
So complete is his principle of submission.
Perhaps the principle has cultivated itself into a recognisable form of culture.
“என்னுனடய தகப்ொனாின் நடத்னதயிலிருந்து அவன் கற்ெனன பசய்யலாம்.”
எவ்வாறு ஒரு பநருக்கடினயத் தீர்ப்ெது என்ெனதப்ெற்றி நாம் நினனக்கியறாம், எவ்வாறு அது
ஏற்ெடுகிறது என்று அவ்வளவாக நாம் நினனப்ெதில்னல.
சமூகம் ஒரு ேீவனுள்ள அனமப்ொகும், சாதாரண யநரங்களில் மனிதர்கள் அங்கு பொதுவாக
யொதுமான அளவிற்கு எச்சாிக்னகயுடன் இருப்ெர்.
சாதாரண யநரங்களில் மனிதனுனடய அசாதாரண எச்சாிக்னக உணர்வு வளமாகும்.
சமூகம் அனனவருக்குயமா அல்லது ஒருவருக்யகா வளமாக இருக்கலாம்.
புரட்சி ஏற்ெடும் காலங்களில் அனனவருக்கும் வளமாக இருக்கும்.
ஒரு தனி மனிதன் சமூகத்தின் கவனத்னதப் பெறுவது, அவன் தனலவனாக உருவாகிறான் என்று
பொருள், பொதுவாக ஒரு உயரும் நட்சத்திரம் என்று அனைக்கப்ெடுவான்.
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அத்தனகய நினலயில் இருக்கும் சிறிய மனிதர்கள் எதிர்மனறயான கவனத்னதப் பெறும்பொழுது
அைிக்கப்ெட்டு விடுகின்றனர்.
பொிய ஆன்மாக்கள் சமூகத்தினரால் சிறிய மனிதர்களாகத் தவறாகக் கருதப்ெடும்யொது, கவனத்னத
யநர்மனறயாக மாற்றுவதில்னல, ஆனால் வாழ்க்னக கவனத்னத ஆன்மாவுக்கு அளிக்கப்ெடும்
கவனமாக மாற்றுகிறது. ஆன்மானவக் கண்டுெிடிக்கும் தருணமாக அவனுக்கு அது மாறுகிறது.
விக்காமுனடய முன்யயாசனனயற்ற தவறான பசயல்கள், டார்சிக்கு அவனது வாழ்க்னகயில் ஒரு
சிறந்த தருணத்னதக் கண்டறிய ஒரு நனவுபூர்வமான சந்தர்ப்ெத்னத அளித்தது.
எலிசபெத்தின் அைகில் ஈர்க்கப்ெட்டதால் அவன் அவளுடன் திருமணத்னத நாடினான்.
இது தன்னனக் கண்டறிவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்ெமாக அவனுக்கு அனமந்தது.
அது பெம்ெர்லி நீண்ட காலமாக யசமித்து னவத்திருந்த புனதக்கப்ெட்ட பொிய திறனன
பவளிப்ெடுத்திய சுய கண்டுெிடிப்ொக இருந்தது.
சமூகம், மற்ற அனனத்னதயும் புறக்கணித்து, அதன் அகண்ட னமயத்தில் தன்னன அறியாமல்
ஒழுங்கனமத்துக் பகாண்டுள்ளது.
ஒரு சிறிய னமயப் புள்ளியில் இது தன்னன அறிந்யத ஒழுங்கனமத்துக் பகாண்டுள்ளது.
வளமுனடய மனிதர்கள் சிந்திக்கக்கூடியவர்களாக உள்ளனர், ஏபனனில் சமூகம்
அவர்களுக்கானதாக உள்ளது.
ஆற்றல்வாய்ந்த மனிதர்கள் பெரும்ொலும் முன்யயாசனனயின்றி பசயல்ெடுவர், அனனத்து
எல்னலகளிலும் ெயணம் பசய்வர்.
ெலர் அவர்களுக்குப் ெலியாகின்றனர். மற்ற ெலர் அவர்கனளப் ெிடித்து னவத்துக்பகாண்டு,
தங்களுனடய பசாந்த யநாக்கங்களுக்காக அவர்கனளத் தியாகம் பசய்கின்றனர்.
யஷக்ஸ்ெியர் இனவ அனனத்னதயும் அனவ இருப்ெனதப் யொலயவ ொர்த்தார், அதற்கு வியக்கத்தகு
வடிவத்னத அளித்து மகிழ்ந்தார்.
அவருனடய பமாைி வளம், சமூக யுகத்தின் வலுவான முதிர்ச்சினய அத்தருணத்தில்
பவளிப்ெடுத்துவதாக இருந்தது.
அவரது மனம் அதிசயமான ஒன்று என ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார்.
அவருனடய ெனடப்புகளில் அவருக்கு எந்தவித யநாக்கமும் இருக்கவில்னல.
அவர் தனது வாழ்க்னகனயப் ெற்றி அக்கனறயின்றி இருந்ததால் இங்கிலாந்து அவனர இருநூறு
வருடங்களுக்கு மறந்திருக்கலாம்.
யசாம்ெல் மிகுந்த தகப்ெனார் பசயல்ெடுத்துவதில் வினரவாக இருப்ொர் என்று கூறப்ெடுகிறது.
கிராமப்புற வாழ்வில் யசாம்யெறித்தனம் விவசாயத்தின் பசயலற்ற நினல ஆகும்.
நாயடாடி ஒரு இடத்தில் குடியயறுவதன் மூலம் இது சாத்தியமாயிற்று.
அவன் குடியயறுவது, அதனன பசயலற்ற தன்னமயாக ஒழுங்கனமத்துக் பகாண்டது.
இனடவிடாத இயக்கத்தில் இருக்கும் ேடம், ெிாிவினனனய ஏற்றுக்பகாண்ட ெிறகு பசயலற்ற
தன்னமனய ஏற்றுக்பகாள்கிறது.
யவனலனய ஆரம்ெிப்ெதில் காண்ெிக்கப்ெடும் எதிர்ப்பு பசயலற்ற நினலனயச் சார்ந்தது.
வினரவாகச் பசயல்ெடுத்துவது பசயலற்ற ேடத்தின் இனடவிடாத இயக்கம் ஆகும்.
இக்கனதயய ஒரு விதத்தில் ஆரம்ெ எதிர்ப்ெினால் வனகப்ெடுத்தப்ெட்டு, லிடியாவின் திருமணம்
முடிந்தெின் வினரவாக பசயல்ெட ஆரம்ெிக்கிறது.
ேடநினல மனம் துவக்கத்னதத் தீவிரமாக எதிர்க்கும்.
இது பெரும்ொலும் கடும் யசாதனனயாக வனகப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
மந்த நினலயில் உள்ளவர்களின் உற்சாகமும், முட்டாள்களின் யெச்சுத் திறனும் பசயல்ெட
ஆரம்ெித்தவுடன் தடுக்க முடியாதனவாக மாறிவிடும்.
பென்னட்டின் விஷயத்தில் அவர் இறுதியில் பெம்ெர்லிக்குக் குடி பெயர்ந்தார்.
திரு காலின்ஸ் ஆரம்ெ தயக்கத்தால் தடுக்கப்ெடாத ஒரு ஆற்றலினால் வனகப்ெடுத்தப்ெடுகிறார்,
ஏபனனில், கல்லூாியில் பெற்ற அவரது மனாீதியான கல்வி அனத அகற்றியிருந்தது.
லிடியாவின் பவட்கமின்னமக்கான விளக்கத்னத இங்கு நாம் ொர்க்கியறாம்.
அவள் சக்தி நினறந்தவளாக இருக்கிறாள், எந்த ஒரு பசயலற்ற தன்னமனயயும் பெறுவதற்கு அவள்
இன்னும் தயாராக இல்னல.
உயர்குடியினர் நிதானமாகச் பசயல்ெடுவர்.
ஆங்கியலயர்களின் நிர்வாகம், அபமாிக்க நிர்வாகத்யதாடு ஒப்ெிடப்ெடும்பொழுது, ெிரபுத்துவம் எந்த
அளவிற்கு பசயலற்ற தன்னமயாக தரம் தாழ்ந்துள்ளது என்ெனத பவளிப்ெடுத்தும்.
உடலில் இருக்கும் வாழ்க்னகக்கு உறுதித் தன்னமனய அளிக்கயவண்டியிருப்ெதால் ேடம் பசயலற்ற
தன்னமனயப் பெறுகிறது.
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அடிெணிதல் பசயலற்ற தன்னமயின் பசயல்திறன் மிக்க ெதிப்ொகும்.
ஒருவர், தான் அடிெணிெவருனடய கட்டனளகனள அடிெணிந்து ஏற்றுக்பகாள்வார்.
அடிெணிவது என்ெது ஒருவரது தன்முனனப்னெக் னகவிடுவதாகும்.
முதல் நடன அரங்கில் யநரடியாகச் பசயல்ெட்ட ெிங்கிலி, தன்னுனடய அடிெணியும் நினலக்கு
ஆதரவாக காதலின் தனது அனனத்து விருப்ெங்கனளயும் னகவிட முடிவு பசய்தான்.
லாம்ப்டனில் யேனுனடய பெயனர எலிசபெத்திடம் அவன் கூறுவயத இல்னல.
அவனுனடய அடிெணிதலின் பகாள்னக அந்த அளவிற்குப் பூரணமாக உள்ளது.
அக்பகாள்னக கலாச்சாரத்தின் அனடயாளம் காணக்கூடிய ஒரு வடிவமாக தன்னன வளர்த்துக்
பகாண்டுள்ளது யொலும்.
Self-Discovery
Creation is said to be for the delight of Self-discovery.
Self-concealing and Self-discovery is one of the strenuous joys.
Also Sachchidananda has a right to conceal into its opposite.
If this is so, obviously this is NOT a delight cosmos knows.
It must be possible for us to get some glimpse of it.
In some superficial sense, Mr. Bennet loses his freedom and gets it back not by his outer efforts, but by
inner desert.
In 1939 Sri Aurobindo spoke in the Evening Talks that Indian Freedom would be attained without an arms
uprising.
India lost her Freedom long ago voluntarily.
Yogic knowledge may make us feel the folly of refractory people and in extreme cases for one diamond
Moment of our inner creativity we may venture to lose our natural rights and see if it can be recovered. Of
course, if not all, Many of us do have such moments – only that it is accompanied by opposition,
ridicule, perverse joy of humiliating us.
Still to feel that inner joy may not be possible at that moment of humiliation.
Mr. Bennet could get it materially and socially.
Darcy saw it in rarefied levels of psychological elevation.
As we are in the gross plane and the experience is in the causal plane, we miss it.
Even the wider social atmosphere cannot allow a rarefied emotion beyond a certain limit.
For one who has realized Sachchidananda its opposites will have charm.
To realise Sachchidananda in one event is not impossible but is not realistic.
It is an inspiring vision but may elude us as something impossible to realise.
If it is even possible, it may be at a moment of Life-Response.
There are moments when the playfulness of the hour can permit a submissive disciple to slap a stiff,
haughty ‘Guru’ who has styled himself as one.
Mirth may not overflow into happiness in such a one, but life so overflowing will permit such an
audacious ACT.
சுய கண்டுெிடிப்பு
ெனடப்பு சுய கண்டுெிடிப்ெின் ஆனந்தத்திற்காகவாகும்.
தன்னன மனறத்துக்பகாள்வதும் தன்னனக் கண்டுெிடிப்ெதும் தளர்வுறாத சந்யதாஷங்கள் ஆகும்.
யமலும் சச்சிதானந்தத்திற்கு அதன் யநர்மாறானதில் மனறந்துபகாள்ளும் உாினம உள்ளது.
அவ்வாபறனில் ெிரெஞ்சம் அறியும் ஆனந்தம் இதுவல்ல.
அனதப் ெற்றிய சிலனதக் காணப் பெறுவது நமக்கு சாத்தியமாக யவண்டும்.
யமயலாட்டமாகப் ொர்த்தால், திரு பென்னட் அவரது சுதந்திரத்னத இைந்து, அவரது புற
முயற்சியால் அல்லாமல், அகத்தில் னகவிடுவதன் மூலம் அனதத் திரும்ெப் பெறுகிறார்.
இந்திய சுதந்திரம் ஆயுதம் ஏந்தாமயலயய கினடத்து விடும் என்று 1939ஆம் ஆண்டில் மானல யநர
உனரயாடலில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் யெசியுள்ளார்.
இந்தியா தனது சுதந்திரத்னத தன்னிச்னசயாக பவகு காலத்திற்கு முன்யெ இைந்திருந்தது.
யயாக அறிவு ெயனற்ற மக்களின் முட்டாள்தனத்னத நம்னம உணரனவக்கும், உச்சகட்ட
விஷயங்களில் நமது அக ெனடப்ொற்றலின் ஒரு முக்கியமான தருணத்தில், நாம் நமது இயல்ொன
உாினமகனள இைக்க முற்ெட்டு, அனத மீட்க முடியுமா என்று ொர்ப்யொம். நிச்சயமாக, நாம்
அனனவரும் இல்லாவிடினும், நம்மில் ெலருக்கும் அத்தனகய தருணங்கள் இருக்கும்- அது எதிர்ப்பு,
ஏளனம், நம்னம அவமானப்ெடுத்தும் வக்கிரமான சந்யதாஷம் ஆகியவற்றுடன் இனணந்திருக்கும்.
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இருப்ெினும், அவமானத்தின் அந்தத் தருணத்தில் அக மகிழ்ச்சினய உணருவது சாத்தியமில்லாமல்
இருக்கலாம்.
திரு பென்னட்டால் இனதப் பொருள்ாீதியாகவும், சமூகாீதியாகவும் பெற முடிந்தது.
டார்சி உளவியல்ாீதியான உயர்வுகளின் அாிய நினலகளில் அனதக் கண்டான்.
நாம் ஸ்தூல நினலயில் இருப்ெதாலும், அனுெவம் காரண நினலயில் இருப்ெதாலும், நாம் அனதத்
தவற விடுகியறாம்.
ெரந்த சமூகச் சூைலால்கூட, ஒரு குறிப்ெிட்ட எல்னலக்கு அப்ொல் ஒரு அாிய உணர்ச்சினய
அனுமதிக்க முடியாது.
சச்சிதானந்தத்னத உணர்ந்த ஒருவருக்கு அதன் யநர்மாறானனவ ஈர்ப்புனடயதாக இருக்கும்.
ஒரு நிகழ்வில் சச்சிதானந்தத்னத உணருவது சாத்தியமற்றது அல்ல, ஆனால் நிதர்சனமானது அல்ல.
இது ஒரு ஊக்கப்ெடுத்தும் ொர்னவயாகும், ஆனால் பெறமுடியாத ஒன்றாக இது நம்னமத்
தவிர்க்கலாம்.
இது சாத்தியப்ெட்டாலும் கூட, இது வாழ்வின் எதிபராலியின் ஒரு தருணத்தில் இருக்கலாம்.
யநரத்தின் வினளயாட்டுத்தனம் ஒரு அடிெணியும் சிஷ்யனன, கடுனமயான கர்வம் பகாண்ட
குருவாக உள்ள ஒருவனர அனறய அனுமதிக்கும் தருணங்கள் உள்ளன.
அத்தனகய ஒன்றில் களிப்பு மகிழ்ச்சியாக வைிந்யதாட முடியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவ்வாறு
வைிந்யதாடும் வாழ்க்னக அத்தனகய ஒரு துணிச்சலான பசயனல அனுமதிக்கும்.
Complexity
The world coming to consider complexity is a move towards knowledge.
Life Response as I am presenting so far is seen in the Result.
The process of Life Response seen as energy potential is indicated by the perception of complexity.
Life Response at Pemberley widened to the base of greater or fuller complexity of Darcy’s confidentiality,
Mrs. Gardiner’s cultural sensitivity and Mr. Bennet’s honour will present Sri Aurobindo’s knowledge to
the world almost fully.
That possibility existed negatively for Jane Austen is indicated by Lydia’s Darcy, all of us should have gone
to Brighton, what Darcy was doing in London, the interruption is not unwelcome and his affectionately
kissing her hand that she involuntarily offered.
That way Pride and Prejudice Study willstart all over again from the beginning.
Then the full significance of the following ‘trifles’ will become significant:1) Charlotte’s perception of Darcy’s love.
2) Lizzy’s regret that she disclosed it to Darcy.
3) I am at leisure.
4) That is all settled.
5) It is enough for the present.
6) I don’t mind.
7) Kitty’s secret.
8) Handsome young man must have something to live on.
9) Silence on Saturday at Netherfield.
10) Mrs. Bennet’s ingenious two attempts for engagement.
11) I could have been the mistress of Pemberley.
12) Georgiana willing, Bingley ready, Darcy determined.
13) Engaged to Collins, Impossible.
14) Engaged to Darcy, Impossible.
15) He is not the Man to whom I can refuse anything.
16) Darcy’s interference with Bingley.
17) Unaffectedly modest.
18) Tracing the likeness of Jane in Lizzy.
19) Casual errors of youth.
20) Wickham happened to sit by her side.
21) Gardiner’s generosity.
22) Lizzy and Bingley NOT betraying Darcy.
பெரும் சிக்கல்
பெரும் சிக்கனலக் கருத்தில்பகாள்ள வரும் உலகம் அறினவ யநாக்கிய ஒரு நகர்வாகும்.
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இதுவனர நான் வாழ்வின் எதிபராலியாக முன்னவப்ெது ெலனில் காணப்ெடுகிறது.
ஆற்றல் திறனாகக் காணப்ெடும் வாழ்வின் எதிபராலியின் பசயல்முனற சிக்கலான உணர்வால்
குறிப்ெிடப்ெடுகிறது.
பெம்ெர்லியில் வாழ்வின் எதிபராலி டார்சியின் இரகசியத்தன்னம, திருமதி கார்டினாின் கலாச்சார
நுண்ணுணர்வு மற்றும் திரு பென்னட்டின் பகௌரவம் ஆகியவற்றின் உயர்ந்த அல்லது முழுனமயான
சிக்கலின் அடித்தளத்திற்கு விாிவனடயும்யொது, ஸ்ரீ அரவிந்தரது ஞானத்னத உலகுக்கு ஏறத்தாை
முழுனமயாக வைங்கும்.
அந்த வாய்ப்பு யேன் ஆஸ்டினுக்கு எதிர்மனறயாக இருந்தது, லிடியாவின் டார்சி, நாம் அனனவரும்
ெினரட்டனுக்குச் பசன்றிருக்க யவண்டும், லண்டனில் டார்சியின் பசயல்ொடு, குறுக்கீடு
விரும்ெத்தகாதது அல்ல, அவள் விருப்ெமின்றி அனுமதித்த அவளுனடய னககளில் அவன் அன்ொக
முத்தமிட்டது ஆகியவற்றில் குறிப்ெிடப்ெடுகிறது.
அந்த விதத்தில் 'Pride and Prejudice' -ன் ஆய்வு ஆரம்ெத்திலிருந்து மீண்டும் பதாடங்கும்.
அப்பொழுது கீழ்க்கண்ட ‘அற்ெமான விஷயங்களின்’ முழு முக்கியத்துவம் குறிப்ெிடத்தக்கதாக
மாறும்;1) டார்சியின் காதனலப்ெற்றிய சார்பலட்டின் புாிதல்.
2) டார்சியிடம் அனத பவளிப்ெடுத்தியதற்காக எலிசபெத் வருந்துவது.
3) நான் ஓய்வாக இருக்கியறன்.
4) அனவ அனனத்தும் முடிக்கப்ெட்டு விட்டன.
5) தற்பொழுனதக்கு இது யொதுமானது.
6) நான் கவனலப்ெடவில்னல.
7) கிட்டியின் இரகசியம்.
8) அைகான வாலிெனுக்கு வாழ்வதற்கு ஏயதனும் ஒன்று இருக்க யவண்டும்.
9) பநதர்ஃபீல்டில் சனிக்கிைனமயன்று நிலவிய அனமதி.
10) திருமண உறுதிக்காக திருமதி பென்னட்டின் இரண்டு சாமர்த்தியமான முயற்சிகள்.
11) நான் பெம்ெர்லியின் எேமானியாக இருந்திருக்கலாம்.
12) ோர்ேியானா விருப்ெத்துடன் இருந்தது, ெிங்கிலி தயாராக இருந்தது, டார்சி தீர்மானமாக
இருந்தது.
13) காலின் ுடன் திருமண உறுதி, சாத்தியமற்றது.
14) டார்சியுடன் திருமண உறுதி, சாத்தியமற்றது.
15) அவனிடம் என்னால் எனதயும் மறுக்க முடியாது.
16) ெிங்கிலியின் விஷயத்தில் டார்சி குறுக்கிடுவது.
17) ொதிக்கப்ெடாத அடக்கம்.
18) எலிசபெத்திடம் யேனுனடய ஒத்த தன்னமனயக் கண்டறிதல்.
19) இனளஞர்களின் தற்பசயலான ெினைகள்.
20) விக்காம் அவள் அருகில் உட்கார யநர்ந்தது.
21) கார்டினாின் பெருந்தன்னம.
22) எலிசபெத்தும் ெிங்கிலியும் டார்சினய ஏமாற்றாதது.
Integral Being
Man is lost in what he psychologically is.
Ignorance is created by Man being lost in his being or work.
While at the office, one does not forget his role in the family.
He is a human being having roles in the house and the office.
Sri Aurobindo points it out in sleeping and waking consciousness.
Integral being is not lost in the present embodied being and therefore is aware of his entire life before
birth and after death.
Tradition offers யமாட்சம் Moksha.
It is an identification with passive Brahman.
Withdrawing the identification from sleeping and waking consciousness one is ‘awake’ while asleep.
Sleep becomes conscious rest.
Similarly one in this yoga is awake in his integral being not lost in his embodied being or liberated being.
Darcy and Bennet had glimpses of it.
Darcy was lost in his Pride. Bennet was lost in the library.
Darcy was awakened by Lizzy. Bennet woke up by payment.
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It is clear Bennet received huge gifts of life in the shape of three daughter’s weddings and social uplift as
well as six thousand or seven thousand pounds.
What Darcy received was the occasion to love for the sake of love, something rare in life.
To be able to be in LOVE for a day or even one hour is a gift human life does not normally offer.
Darcy eternally moved into that position.
It is not a social wedding, but a psychological marriage.
She may be aware of Pemberley and the success of her family.
He was aware of his own inner love expressing in an outer occasion.
One cannot command love.
Love commanded turns into dull marriage and wedding clothes.
It is Love that commands Man when courted sincerely.
Love is not usually born, affection, attachment, attractions are known. They can mature into passionate
infatuation.
Life does not welcome Love nor does when it is born give it the support it needs. Love is a delicate flower
whose life span is a few seconds.
பூரண ேீவன்.
உளவியல்ாீதியாக தான் இருப்ெதில் மனிதன் தன்னன இைக்கிறான்.
அறியானம மனிதன் தனது ேீவனியலா அல்லது யவனலயியலா தன்னன இைக்கும்பொழுது
அவனால் உருவாக்கப்ெடுகிறது.
அலுவலகத்தில் இருக்கும்பொழுது ஒருவர் குடும்ெத்தில் தனக்கிருக்கும் ெங்கினன மறப்ெதில்னல.
அவருக்கு வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் கடனமகள் உள்ளன.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் உறங்கும் மற்றும் விைிப்புடன் இருக்கும் ேீவியத்தில் இனதச் சுட்டிக் காட்டுகிறார்.
தற்பொழுது பொதிந்துள்ள ேீவனில் பூரணமான ேீவன் தன்னன இைந்துவிடாததால், ெிறப்புக்கு
முன்பும் இறப்புக்குப் ெின்பும் உள்ள தனது முழு வாழ்க்னகனயப் ெற்றி இது அறிந்துள்ளது.
ொரம்ொியம் யமாக்ஷத்னத அளிக்க முன்வருகிறது.
இது பசயலற்ற ெிரம்மத்தின் அனடயாளம் ஆகும்.
உறக்கம் மற்றும் விைிப்புற்ற ேீவியத்திலிருந்து அனடயாளத்னதத் திரும்ெப் பெறுவது, ஒருவர்
உறக்கத்தில் ‘விைிப்பு’ நினலயில் இருப்ெதாகும்.
உறக்கம் தன்னுணர்யவாடு கூடிய ஒய்வாக மாறுகிறது.
இயதயொல், இந்த யயாகத்தில் இருக்கும் ஒருவர் அவரது பூரண ேீவனில் விைிப்பு நினலயில்
இருக்கிறார், பொதிந்துள்ள ேீவன் அல்லது விடுவிக்கப்ெட்ட ேீவனில் தன்னன இைந்து
விடவில்னல.
டார்சியும் பென்னட்டும் அதன் காட்சிகனளக் கண்டனர்.
டார்சி தன்னுனடய வீண் பெருனமயில் தன்னன இைந்தான். பென்னட் நூலகத்தில் தன்னன
இைந்தார்.
டார்சி எலிசபெத்தால் விைிப்புற்றான். பென்னட் ெணம் பகாடுக்க யவண்டியிருந்ததால் விைித்துக்
பகாண்டார்.
மூன்று பெண்களின் திருமணம், சமூக உயர்வு, ஆறாயிரம் அல்லது எைாயிரம் ெவுன் யொன்றவற்றில்
வாழ்வின் மிகப் பொிய ெலன்கனள திரு பென்னட் பெற்றது பதளிவாக உள்ளது.
வாழ்க்னகயில் அாிதான ஒன்றான காதலுக்காகயவ காதலிக்கும் சந்தர்ப்ெத்னத டார்சி பெற்றான்.
ஒரு நாயளா அல்லது ஒரு மணி யநரயமா காதல் பசய்ய முடிவது மனித வாழ்க்னக பொதுவாக
அளிக்காத ஒரு ொிசாகும்.
டார்சி நிரந்தரமாக அந்த நினலக்கு மாறினான்.
இது ஒரு சமூகாீதியான திருமணம் அல்ல, ஒரு மயனாாீதியான திருமணம் ஆகும்.
பெம்ெர்லினயப் ெற்றியும், அவளுனடய குடும்ெத்தின் பவற்றினயப் ெற்றியும் அவளுக்குத்
பதாிந்திருக்லாம்.
அவனுக்கு தனது மனதினுள் இருக்கும் காதல் ஒரு புற சந்தர்ப்ெத்தில் பவளிப்ெடுவது
பதாிந்திருந்தது.
ஒருவர் காதனலக் கட்டனளயிட்டுப் பெற முடியாது.
கட்டனளயிட்டுப் பெறப்ெட்ட காதல் சுவாரசியமற்ற திருமணமாகவும், திருமண உனடகளாகவும்
மாறுகிறது.
உண்னமயான காதலாக இருப்ெின், அது மனிதனுக்குக் கட்டனளயிடுகிறது.
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காதல் பொதுவாகப் ெிறப்ெதில்னல, ொசம், ெற்று, ஈர்ப்பு அறியப்ெட்டனவ ஆகும். அனவ
உணர்ச்சிபூர்வமான யமாகமாக முதிர்ச்சி அனடயலாம்.
வாழ்க்னக காதனல வரயவற்ெதில்னல, அது உருவாகும்பொழுது அதற்குத் யதனவயான
ஆதரனவயும் அளிப்ெதில்னல. காதல் சில வினாடிகளுக்யக ேீவித்திருக்கும் ஒரு நுட்ெமான மலர்
ஆகும்.
55. “From his indolence and the little attention to family.”
The elopement makes one think of several aspects of the society and the principle it represents.
1) Indulgence of unformed dynamic energy upsets the whole structure.
Energy, not organised, readily destroys.
2) Neglect of one is an opportunity for another.
Neglect is negative creativity.
3) The unintentional harm irresponsible men do is incalculable.
Infinity is ever present.
4) Dynamism without ideal or values, destroys in the second phase.
organisational values are of importance in the family.
5) Sarcasm is a perverse mean taste of the uncivilised.
High motives in low levels does not cease to organise in its own fashion.
6) Exposing a foolish wife to the ridicule of children is offensive meaningless.
Power misused in family will do greater harm than in any other organisation.
7) Domination of a friend against social tradition is to love one’s best value.
Opportunity to dominate is irresistible.
8) Urge for submission is as great as urge for domination.
The small needs tyranny for their progress.
9) Fawning to satiation cancels the aim.
The values society gave up a thousand years ago do survive at the lowest levels.
10)Even a boneless wonder is valuable in marriage by his wealth.
Those who seek a goal are shameless and shed all values.
11)Power is irresistibly attractive.
Seeking Power compels one to shed shame.
12)Foolishness too can have laudable values.
The same feature can express opposite values.
13)Physical beauty can express inner emptiness.
The same feature can express opposite values.
14)Goodwill can be there even in those who are denied everything by life.
Perhaps it is self-existent goodwill.
15)Seeking low values of a decadent society is still valuable for the individual.
The tenacity of survival of lost social values is ensured by the earlier organisation.
“அவருனடய யசாம்யெறித்தனம் மற்றும் குடும்ெத்திற்கு கவனம் பசலுத்தாதது.”
ஓடிப்யொகும் நிகழ்வு, சமூகத்தின் ெல்யவறு அம்சங்கனளயும் அது குறிப்ெிடும் பகாள்னகனயயும்
ஒருவனர நினனக்க னவக்கிறது.
1) உருவாகாத ஆற்றல் வாய்ந்த சக்தியின் மீதான ஈடுொடு முழு கட்டனமப்னெயும் குனலக்கிறது.
ஒழுங்கனமக்கப்ெடாத ஆற்றல் உடனடியாக அைிக்கிறது.
2) ஒன்னறப் புறக்கணிப்ெது மற்பறான்றிற்கான ஒரு வாய்ப்ொகும்.
புறக்கணிப்பு எதிர்மனறயான ெனடப்ொற்றல் ஆகும்.
3) பொறுப்ெற்ற மனிதர்கள் எந்த வித யநாக்கமும் இன்றி பசய்யும் தீங்கு கணிக்க முடியாதது.
அனந்தம் எப்பொழுதும் இருப்ெது.
4) இலட்சியயமா அல்லது ெண்புகயளா இல்லாத ஆற்றல், இரண்டாம் கட்டத்தில் அைிவினன
ஏற்ெடுத்துகிறது.
முனறப்ெடுத்தப்ெடும் ெண்புகள் குடும்ெத்திற்கு முக்கியமானனவ.
5) கிண்டல் நா ாிகமற்றவர்களின் வக்கிரமான சின்னத்தனமான ருசி ஆகும்.
தாழ்ந்த நினலயில் உயர்ந்த யநாக்கங்கள் அதன் ொணியில் முனறப்ெடுத்துவனத நிறுத்துவதில்னல.
6) ஒரு முட்டாள்தனமான மனனவினய குைந்னதகளுக்கு முன் யகலிக்கு உள்ளாக்குவது குற்றமாகும்,
அர்த்தமற்றது.
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குடும்ெத்தில் தவறாகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் அதிகாரம், யவறு எந்த அனமப்ெிலும் ஏற்ெடாத
அளவிற்கு பொிய பகடுதனல வினளவிக்கும்.
7) சமூக ொரம்ொியத்திற்கு எதிரான ஒரு நண்ெனின் ஆதிக்கம் ஒருவரது சிறந்த ெண்ெினன
யநசிப்ெதாகும்.
ஆதிக்கம் பசலுத்துவதற்கான வாய்ப்பு தவிர்க்க முடியாதது.
8) அடி ெணிவதற்கான உந்துதல் அதிகாரம் பசலுத்தும் உந்துதனலப் யொலயவ மிகப் பொியது.
சிறியதன் முன்யனற்றத்திற்கு பகாடுங்யகான்னம யதனவ.
9) திருப்தி அளிக்கும் அளவிற்குப் புகழ்வது குறிக்யகானள ரத்து பசய்கிறது.
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சமூகத்தால் னகவிடப்ெட்ட ெண்புகள் மிகவும் கீழ் நினலயில்
பதாடர்கின்றன.
10)ஒரு ெலவீனமான மனிதன் தனது பசல்வத்தினால் திருமணத்தில் மதிப்புள்ளவனாக மாறுகிறான்.
ஒரு இலக்கினன நாடுெவர்கள் பவட்கமின்றி உள்ளனர், அனனத்து ெண்புகனளயும்
னகவிடுகின்றனர்.
11)அதிகாரம் தவிர்க்கமுடியாத ஈர்ப்புனடயதாக உள்ளது.
அதிகாரத்னத நாடுவது ஒருவனர பவட்கத்னதக் னகவிட வற்புறுத்துகிறது.
12)முட்டாள்தனம்கூட ொராட்டத்தக்க ெண்புகனளக் பகாண்டிருக்கும்.
அயத அம்சம் யநபரதிரான ெண்புகனள பவளிப்ெடுத்தலாம்.
13)உடல்ாீதியான அைகு அகத்தின் பவறுனமனய பவளிப்ெடுத்தும்.
அயத அம்சம் யநபரதிரான ெண்புகனள பவளிப்ெடுத்தலாம்.
14)வாழ்க்னகயால் அனனத்தும் மறுக்கப்ெட்டவர்களிடம்கூட நல்பலண்ணம் இருக்க முடியும்.
அது அவர்களிடம் சுயமாக இருக்கும் நல்பலண்ணமாக இருக்கலாம்.
15)ஒரு நலிந்த சமுதாயத்தின் தாழ்ந்த ெண்புகனள நாடுவது தனி மனிதனுக்கு இன்னமும்
மதிப்புனடயதாக இருக்கும்.
இைந்த சமூகப் ெண்புகள் ேீவித்திருப்ெதன் உறுதிப்ொடு முந்னதய அனமப்ெினால் உறுதி
பசய்யப்ெடுகிறது.
Literary criticism should DISCOVER life in literature.
What is it we call life?
What a Man longs for in his depths, Life offers to him before he asks for it. Man rejects it.
Life makes him do great penance to get it back.
Why does life do it?
Life takes Man from the surface being to the inner being that way.
Bingley calls Darcy stupid because he is stupid not to dance.
That is the deeper truth of the Darcy–Bingley relationship.
On the surface Bingley quickly goes back and in a few weeks separated from his lady love. This is on the
surface.
Below she abuses Darcy offensively and he thanks her.
After that abuse Darcy seeks the ABUSE in life, Wickham, and reasons with him, pays him, takes him as a
brother in law and then goes to Bingley to confess handsomely.
Bingley is psychologically elevated by the status of Darcy.
Life acts in the depths, society acts in the surface. Literature gives us life through society.
Life does this in various ways. Jane Austen’s genius found it out.
Henry V exhorts the soldiers to die happily.
Churchill does one better, ask parents to offer their sons.
Defence of Britain was the Spirit on display. It is heroic.
Deeper truths of life emerge out of Punjab.
It is no mere violence. It is primitive violence.
Gandhi and Nehru came into contact with it.
Mountbatten put a lid on it.
Nehru’s behavior paid Kashmir as a prize.
Gandhiji would rather die than see the simple truth.
He loved blindness giving it the colour of Spirituality.
Gandhiji’s folly is a direct reflection of the Indians believing in ritual, having sacrificed the inner content.
The surface veneer is so tough as to kill two hundred thousand.
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In the process they returned Indian Freedom to the British.
Mountbatten put a gloss on the spiritual treachery of Gandhiji and Nehru’s indecorous personal ingratitude.
Patel’s offensive brute behavior bowed and was helpless before violence.
Mr. Bennet, after a fashion, practiced non-violence.
After elopement he withdrew it.
Non-violence on the part of the husband gives rise to ‘violence’ on the part of the wife. This is nonviolence created by not expressing violence.
It is a violence more violent than physical violence.
The French photographer Cartier-Bresson trembled before Sri Aurobindo finding ten minutes too long.
His substance could not stand the touch of His substance.
Violence is strength. Non-violence is silent strength.
Employees used to feel oppressed by the resentment of the employer and used to say that it would be a
relief if his anger was expressed.
Expressed anger expands into thin energy that envelops while anger unexpressed is collected intense
strength that increases in violence felt by the employee as the tyranny of cruelty.
Abused by Elizabeth, Darcy felt the shower of intense affection maturing into love by his grateful
reception. Romance lies further. It is not a vibration that elevates only the recipient, but raises the giver by
the key act of giving. It absorbs all limitations. Morality for that reason must be given up with joy in
breaking it and gratitude for entering into Divine Love.
It is not moral, a constriction.
Romance touches everything with divinity.
Romance is an infinitely expanding consciousness that realises its Being at its core. Its existence is divine.
Its strength upholds worlds and beyond. How could it NOT be strong.
Of course its strength is not for the material body, deserve as it is.
Its strength could be harboured only by its subtlety.
Mr. Bennet withdrew his Non-violence, decided to accept the responsibility for the elopement, saw he
should return the money to his brother in law.
That made Netherfield, Pemberley possible, led him to reject Darcy.
In a sense it was the French Revolution granting the blessings for not revolting the accumulated
wealth and status of Pemberley.
Jane Austen has created Mrs. Bennet as a greater character than the irresistible Collins.
I see now Mr. Bennet is capable of expression as well as non-expression of higher strength and thus
excelling Collins and his wife.
Non-violence is a term born out of the original violence.
Violence is strength, by virtue of its being what it is.
Gandhiji had it in its earlier versions, not as its own pure version.
Man loves strength, woman worships it.
It is a blessing when violence unleashes itself. Only that once it is out, it does not like to go back into the
shell. It can, if it chooses.
Kashmir is outside waiting for the world to unite.
Nehru did not deserve the confidence Mountbatten had in him.
Note Kashmir went to the United Nations by his suggestion.
Indian Freedom is the symbol of the world’s freedom from smallness.
Her prosperity is the world’s Spiritual prosperity.
The violence Emergency unleashed on India was the best period after Independence. She alone could
have done it and she did so.
India is a mini version of the world.
Twenty Five thousand gave him ten years as Prime Minister. It was two thousand five hundred short.
I feel like telling him to release that too so that India can preside over the destiny of the world.
Obviously Swaminathan could not attend that conference.
Sheldrake did discover one fundamental rule of learning.
The virtual university can benefit by that.
The Life Divine can be comprehended by others is a major breakthrough.
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It means the virtual university can give the world His knowledge.
It will be the truth of Her Prophesy.
So, the method at this level is to convert ideas into facts.
Converting Real-Idea into accomplishments will be the ultimate.
Bennet’s decision was one such.
A value at the top is accomplishment at the bottom.
Values turn into accomplishments through emotional sensations.
We call them as sensitivity.
Perhaps there is a higher level than sensitivity where the ecstasy of sensitivity is replaced by Spiritual
Peace.
To possess that Peace is the strength of eternal stability of existence.
Orthodoxy seeing Freedom inevitable felt its dark security threatened and moved into action. It only
fulfilled it at a higher level.
What Lizzy realised after reading Darcy’s letter and her father decides about his honour, the world is not
ready to do it now on a global scale.
Our own progress in one such trait will help the world to do so.
Patience at the highest level, to cut off one’s flesh for a bird, was there, சிெிச் சக்கரவர்த்தி.
Can we do it now? Do we not fail in so many places?
My own patience with the irritating stupidity of not understanding can make the scientist rational.
Why argue with him? Why not do it in myself?
Can it be consecrated? If it yields, Sheldrake will respond.
Do everything inside you, for the world to respond to HIM.
Don’t expect. Go inside, work on correspondences.
The rule is known. Implement it.
Realising the folly of giving Synthesis of Yoga, it came back.
Take it as work, not a triumph.
Please know every work will be done perfectly.
There is no problem. Problem is in our view, not in itself.
We think in terms of solving problems.
Problems will solve themselves.
Problems are capable of solving us. We do not know that.
At home Man has a wife. He can love her, if she does not.
If she loves him there will be no problem in his world.
If he loves her, he cannot have any problem.
Even on the strength of his own love, her problems will be solved.
Problems are a way of life that seeks low intensity.
Seeking intensity at a higher level, they will disappear.
Our own problems are opportunities to others.
Our opportunities are higher opportunities to others.
Man has intensities, intense sensitivity.
Why touch it, leave it to itself.
Reaching another’s intense sensitivity, you share it.
It is a simple rule of self-preservation.
Life is calm, good unless you disturb others or allow others to disturb you.
Life can grow without doing either.
இலக்கிய விமாிசனம் இலக்கியத்தில் வாழ்னவக் கண்டுெிடிக்க யவண்டும்.
நாம் எனத வாழ்வு என்று அனைக்கியறாம்?
ஒரு மனிதன் ஆைத்தில் ஏங்குவனத, வாழ்க்னக அவன் யகட்ெதற்கு முன்யெ அளித்து விடுகிறது.
மனிதன் அனத நிராகாித்து விடுகிறான்.
அனதத் திரும்ெப் பெறுவதற்கு வாழ்க்னக அவனன பொிய தவத்னத யமற்பகாள்ள னவக்கிறது.
வாழ்க்னக ஏன் அவ்வாறு பசய்கிறது?
வாழ்க்னக மனிதனன அவ்வாறு யமல்மன ேீவனிலிருந்து அக ேீவனுக்குள் எடுத்துச் பசல்கிறது.
டார்சி முட்டாள்தனமாக நடனமாட மறுப்ெதால் ெிங்கிலி அவனன முட்டாள் என்று அனைக்கிறான்.
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இது டார்சி- ெிங்கிலி உறவின் ஆைமான உண்னமயாகும்.
யமற்ெரப்ெில் ெிங்கிலி வினரவாகத் திரும்ெச் பசல்கிறான், ஒரு சில வாரங்களில் அவனுனடய
காதலியிடமிருந்து ெிாிகிறான். இது யமற்ெரப்ெில் உள்ளது.
கீழ் நினலயில் அவள் டார்சினய யமாசமாக நிந்திக்கிறாள், அவன் அவளுக்கு நன்றி கூறுகிறான்.
அந்த நிந்தனனக்குப் ெிறகு, டார்சி வாழ்க்னகயிலும் விக்காமிடமும் நிந்தனனனய நாடுகிறான்,
அவனுடன் நியாயப்ெடுத்திக்பகாள்கிறான், அவனுக்காகப் ெணம் பசலுத்துகிறான், அவனன
சகலராக ஏற்றுக் பகாள்கிறான், ெிறகு ெிங்கிலியிடம் பசன்று தன்னுனடய தவற்னற அைகாக ஒப்புக்
பகாள்கிறான்.
டார்சியின் அந்தஸ்தினால் ெிங்கிலி உளவியல்ாீதியாக உயர்ந்தான்.
வாழ்வு ஆைங்களில் பசயல்ெடுகிறது, சமூகம் யமல் நினலயில் பசயல்ெடுகிறது. இலக்கியம்
சமூகத்தின் மூலம் நமக்கு வாழ்னவ அளிக்கிறது.
வாழ்க்னக இனதப் ெல்யவறு வைிகளில் பசய்கிறது. யேன் ஆஸ்டினின் யமதனம இனதக்
கண்டறிந்தது.
ஐந்தாம் பென்றி மன்னர், வீரர்கனள மகிழ்ச்சியுடன் இறக்குமாறு அறிவுறுத்துகிறார்.
சர்ச்சில் இதற்கு ஒரு ெடி யமயல பசல்கிறார், பெற்யறார்கனள அவர்களது குைந்னதகனள
இராணுவத்திற்கு அனுப்ெச் பசால்கிறார்.
ெிாிட்டனின் ொதுகாப்பு பவளிப்ெடும் உற்சாகமாக இருந்தது. இது வீரம் ஆகும்.
வாழ்வின் யமலும் ஆழ்ந்த உண்னமகள் ெஞ்சாெிலிருந்து பவளிப்ெடுகின்றன.
இது பவறும் வன்முனறயாக இருக்கவில்னல. இது ெனைனமயான வன்முனற ஆகும்.
காந்திேியும், யநருவும் அதனுடன் பதாடர்பு பகாண்டனர்.
பமௌன்ட்ொட்டன் அதற்கு ஒரு முடினவக் பகாண்டு வந்தார்.
யநருவின் நடத்னதயால் காஷ்மீனர ஒரு தானமாக வைங்க யவண்டி வந்தது.
எளிய உண்னமனயக் காண்ெனதவிட காந்திேி உயிர் துறக்கவும் பசய்வார்.
கண்மூடித்தனத்னத யநசித்த அவர் அதற்கு ஆன்மீகத்தின் சாயத்னத அளித்தார்.
காந்திேியின் தவறு சாரத்னதக் னகவிட்டு விட்டு சம்ெிரதாயங்களின் மீது நம்ெிக்னகபகாள்ளும்
இந்தியர்களது ஒரு யநரடி ெிரதிெலிப்ொகும்.
யமற்ெரப்ெின் கடுனம இரண்டு லட்சம் மக்கனளக் பகால்லும் அளவிற்கு வலினமயாக இருந்தது.
இந்தச் பசயல்ொட்டில் அவர்கள் இந்திய சுதந்திரத்னத ஆங்கியலயர்களுக்குத் திருப்ெி அளித்தனர்.
காந்திேியின் ஆன்மீக நம்ெிக்னகத் துயராகத்திற்கும் யநருவின் ஏற்க முடியாத தனிப்ெட்ட நன்றி
மறத்தலுக்கும் பமௌன்ட்ொட்டன் ஒரு யொலித் யதாற்றத்னத அளித்தார்.
ெட்யடலின் தாக்கும் தன்னம பகாண்ட கடுனமயான நடத்னத, வன்முனறக்கு முன் எதுவும் பசய்ய
முடியாமல் தனல வணங்கியது.
திரு பென்னட் ஒரு வித ொணியில் அெிம்னசனயப் ெின்ெற்றினார்.
ஓடிப்யொன நிகழ்விற்குப் ெிறகு அவர் அதிலிருந்து ெின் வாங்கினார்.
கணவனது தரப்ெில் அெிம்னச மனனவியின் ‘வன்முனற’க்கு வைி வகுக்கிறது. இது வன்முனறனய
பவளிப்ெடுத்தாததன் மூலம் உருவாக்கப்ெட்ட அெிம்னச ஆகும்.
இது உடல்ாீதியான வன்முனறனயக் காட்டிலும் தீவிரமான வன்முனறயாகும்.
ெிபரஞ்சுப் புனகப்ெடக்காரரான Cartier-Bresson ஸ்ரீ அரவிந்தாின் முன் நடுங்கினார், அவருக்கு
ெத்து நிமிடங்கள் மிக நீண்ட யநரமாக இருந்தது.
அவருனடய உள்மனதின் ஆைத்தால் ெகவானுனடய ஆைத்தின் ஸ்ொிசத்னதத் தாங்க முடியவில்னல.
வன்முனற ெலமாகும். அெிம்னச பமௌனமான ெலம் ஆகும்.
ஊைியர்கள் முதலாளியின் யகாெத்தால் ஒடுக்கப்ெடுவதாக உணருவர், அவரது யகாெம்
பவளிப்ெட்டாயல நிம்மதியாக இருக்கும் என்றும் கூறுவர்.
பவளிப்ெடுத்தப்ெடும் யகாெம் வலுவிைந்து பமல்லிய ஆற்றலாக விாிவனடகிறது, ஆனால்
பவளிப்ெடுத்தப்ெடாத யகாெம் அக வலினமயாக மாறி வன்முனறயாக அதிகாித்து
பதாைிலாளர்களால் பகாடுனமயின் பகாடுங்யகான்னமயாக உணரப்ெடும்.
எலிசபெத்தால் நிந்திக்கப்ெட்ட டார்சி, தனது நன்றியுணர்யவாடு கூடிய ஏற்புத் தன்னமயால்
தீவிரமான ொசம் காதலாக முதிர்ச்சி அனடவனத உணர்ந்தான். பெருங்காதல் அதற்கும் அப்ொல்
உள்ளது. பெறுநனர மட்டும் உயர்த்தும் ஒரு அதிர்வல்ல இது, ஆனால் அளிப்ெவாின் முக்கியமான
பசயலால் அளிப்ெவனரயும் உயர்த்துகிறது. இது அனனத்து வனரயனறகனளயும் உள்வாங்கிக்
பகாள்கிறது.
அந்தக் காரணத்திற்காக அறபநறி, அனதத் தகர்ப்ெதில் மகிழ்ச்சினயயும், பதய்வீக அன்ெில்
நுனைந்ததற்கு நன்றினயயும் னகவிட யவண்டும்.
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இது தார்மீகமல்ல, ஒரு தனடயாகும்.
பெருங்காதல் அனனத்னதயும் பதய்வீகத்துடன் அணுகுகிறது.
பெருங்காதல் அதன் னமயத்தில் அதன் ேீவனனப் பெற்றுக்பகாள்ளும் ஒரு அளவற்று விாிவனடயும்
ேீவியம் ஆகும். இது பதய்வீகத் தன்னமயுடன் கூடியது. இதன் ெலம் உலகங்கனளயும் அவற்றிற்கு
அப்ொல் இருப்ெனவற்னறயும் நினல நிறுத்துகிறது. இது எவ்வாறு வலினம பொருந்தியதாக
இல்லாமல் இருக்க முடியும்?
நிச்சயமாக இதன் வலினம ேட உடலுக்காக அல்ல, அது எவ்வாறு உள்ளயதா அயத நினலயில்
தகுதியானது.
அதன் வலினம அதன் சூட்சுமத் தன்னமயால் மட்டுயம ொதுகாக்கப்ெடும்.
திரு பென்னட் தன்னுனடய அெிம்னசனயக் னகவிட்டார், லிடியா ஓடிப்யொனதற்கான பொறுப்னெ
தாயன ஏற்றுக்பகாள்ளத் தீர்மானித்தார், தன்னுனடய னமத்துனருக்குப் ெணத்னதத் திருப்ெித் தர
யவண்டும் என்ெனத உணர்ந்தார்.
அது பநதர்பீல்ட் மற்றும் பெம்ெர்லினயச் சாத்தியமாக்கியது, அவனர டார்சினய நிராகாிக்க
னவத்தது.
ஒரு வனகயில் ொர்த்தால் ெிபரஞ்சுப் புரட்சிதான் பெம்ெர்லியின் பசல்வம் மற்றும் அந்தஸ்னத
எதிர்க்காததற்கு அருனள வைங்குகிறது.
யேன் ஆஸ்டின், தவிர்க்க முடியாத நடத்னதனயக் பகாண்ட காலின்ன க் காட்டிலும் திருமதி
பென்னட்னட ஒரு உயர்ந்த கதாொத்திரமாக உருவாக்கியுள்ளாள்.
திரு பென்னட் உயர்ந்த வலினமனய பவளிப்ெடுத்தும் திறனுனடயவர் என்ெனதயும், பவளிப்ெடுத்த
முடியாதவர் என்ெனதயும் நாம் இப்பொழுது ொர்க்கியறாம், இவ்வாறு காலின்ன யும் அவனது
மனனவினயயும் அவர் விஞ்சுகிறார்.
அெிம்னச ஆரம்ெ வன்முனறயிலிருந்து உருவான ஒரு பசாற்பறாடர் ஆகும்.
வன்முனற அதன் தன்னமயினால் வலினமயாக உள்ளது.
காந்திேி அதன் ஆரம்ெ ெதிப்புகனளக் பகாண்டிருந்தார், அதன் தூய ெதிப்ெினன அல்ல.
மனிதன் வலினமனய யநசிக்கிறான், பெண் அனத வைிெடுகிறாள்.
வன்முனற தன்னனக் கட்டவிழ்த்து விடுவது ஒரு அருளாகும். ஆனால் அது கட்டவிழ்த்து
விடப்ெட்டால் அனதத் தடுக்க முடியாது. அது விரும்ெினால் அது தடுக்கப்ெடலாம்.
காஷ்மீர் உலகம் இனணவதற்காக பவளியய காத்துக் பகாண்டிருக்கிறது.
யநருவின் மீது பமௌன்ட்ொட்டன் னவத்திருந்த நம்ெிக்னகக்கு அவர் தகுதி உனடயவராக இல்னல.
அவருனடய ஆயலாசனனயால் காஷ்மீர் ஐக்கிய நாட்டு சனெக்குச் பசன்றது குறிப்ெிடத்தக்கது.
இந்திய சுதந்திரம் சின்னத்தனத்திலிருந்து உலகுக்குக் கினடத்த விடுதனலயின் அனடயாளமாகும்.
இந்தியாவின் சுபீட்சம் உலகத்தின் ஆன்மீக சுபீட்சமாகும்.
இந்தி ாவில் அவசர நிறல ட்ைவிழ்த்து விட்ை வன்முறை இந்தி சுதந்திரத்திற்குப் ெிை ான மி ச்
சிைப்ொன ாலமாகும். இந்தியா மட்டுயம அனதச் பசய்திருக்க முடியும், அவ்வாறு பசய்யவும்
பசய்தது.
இந்தி ா உல த்தின் ஒரு சிைி ெதிப்ொகும்.
இருெத்தி ஐந்தா ிரம் அவருக்கு ெத்து வருை ெிரதம மந்திாி ெதவிற அைித்தது. அது
இரண்ைா ிரத்து ஐநூறு குறைவா இருந்தது.
உல த்தின் தறலவிதிக்கு இந்தி ா தறலறம தாங்குவதற் ா , அந்தத் பதாற ற யும் அைிக்
யவண்டும் என்று கூை யவண்டும் யொல் எனக்குத் யதான்ைி து.
சுவாமிநாதனால் அந்த மாநாட்டில் லந்துப ாள்ை முடி வில்றல.
Sheldrake ற்றுக்ப ாள்வதன் ஒரு அடிப்ெறை விதிற க் ண்டுெிடித்தார்.
ணினி வழிப் ெல் றலக் ழ ம் அதனால் ெ னறை முடியும்.
‘தி றலப் டிறவன்’ - ஐ மற்ைவர் ைால் புாிந்துப ாள்ை முடியும் என்ெது மி ப் பொி திருப்பு முறன.
ணினி வழி ெல் றலக் ழ ம் ெ வானுறை அைிவிறன உல ிற்கு வழங் முடியும் என்று
இதற்குப் பொருள்.
இது அன்றன ின் தீர்க் தாிசனத்தின் உண்றம ா இருக்கும்.
ஆதலால் இந்த நிறல ில் பசய் யவண்டி து ருத்து றை உண்றம ைா மாற்றுவதாகும்.
முழு எண்ணத்றத சாதறன ைா மாற்றுவது முடிவானதாகும்.
திரு பென்னட்டின் தீர்மானம் இத்தற
ஒன்று.
உ ர்நிறல ில் ஒரு ெண்பு ீழ் நிறல ில் சாதறன ாகும்.
ெண்பு ள் உணர்ச்சிபூர்வமான உணர்வு ைின் மூலம் சாதறன ைா மாறு ின்ைன.
நாம் அவற்றை நுண்ணுணர்வு என அறழக் ியைாம்.
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உணர்திைனின் ெரவசம் ஆன்மீ அறமதி ால் ஈடு பசய் ப்ெடும் உணர்திைனுக்கும் யமலான ஒரு
உ ர்ந்த நிறல இருக் லாம்.
அந்தப் யெரறமதிற க் ப ாண்டிருப்ெது வாழ்வின் நிரந்தரத் தன்றம ின் வலிறம ாகும்.
சுதந்திரம் தவிர்க் முடி ாத ஒன்று என்ெறத உணரும் மரபு அதன் இருண்ை ொது ாப்பு
அச்சுறுத்தப்ெடுவறத உணர்ந்து பச ல்ெைத் பதாைங் ி து. அது ஒரு உ ர்மட்ைத்தில் மட்டுயம
அறத நிறையவற்ைி து.
ைார்சி ின் டிதத்றதப் ெடித்த ெிைகும், திரு பென்னட் அவருறை ப ௌரவத்றதக்
ாப்ொற்ைிக்ப ாள்ைத் தீர்மானித்த ெிைகும் எலிசபெத் உணர்ந்தறத உல ம் இப்பொழுது உல
அைவில் பசய்வதற்குத் த ாரா இல்றல.
அத்தற
ஒரு குணத்தில் நமது முன்யனற்ைம் உல ம் அவ்வாறு பசய்வதற்கு உதவும்.
ஒரு ெைறவக் ா தனது சறதற பவட்டிக் ப ாடுக்கும் அைவிற்கு மி வும் உ ர்ந்த நிறல
பொறுறம சிெிச் சக் ரவர்த்தி ிைம் இருந்தது.
இப்பொழுது இறத நம்மால் பசய் முடியுமா? நாம் ெல இைங் ைில் யதாற்றுப் யொவதில்றல ா?
புாிந்துப ாள்ளும் திைன் இல்லாத எாிச்சலூட்டும் முட்ைாள்தனத்றதப் ொர்க்கும் எனது பொறுறம
விஞ்ஞானிற ப் ெகுத்தைிவுறை வரா மாற்றும்.
அவருைன் ஏன் வாதாை யவண்டும்? இறத ஏன் நான் என்னிையம பசய் க்கூைாது?
இறதச் சமர்ப்ெணம் பசய் முடியுமா? அது ெலனைிக்கும் என்ைால், Sheldrake ெதிலைிப்ொர்.
உல ம் இறைவனுக்குப் ெதிலைிக் யவண்டுபமனில் அறனத்றதயும் நம்முள்யைய பசய்
யவண்டும்,
எதிர்ொர்க் க் கூைாது. உள்யை பசன்று பதாைர்புறை னவற்றுைன் பச லாற்ை யவண்டும்.
விதி பதாிந்து விட்ைது. அறதச் பச ல்ெடுத்த யவண்டும்.
'Synthesis of Yoga' னவக் ப ாடுத்ததன் முட்ைாள்தனத்றத உணர்ந்தவுைன் அது திரும்ெி வந்தது.
அறத யவறல ா எடுத்துக்ப ாள்ை யவண்டும், ஒரு பவற்ைிப் பெருமிதமா அல்ல.
ஒவ்பவாரு யவறலயும் முழுறம ா பசய்து முடிக் ப்ெடும்.
ெிரச்சிறன எதுவும் இல்றல. நமது ொர்றவ ில்தான் ெிரச்சிறன உள்ைது, அதில் அல்ல.
நாம் ெிரச்சிறன றைத் தீர்க்கும் அடிப்ெறை ில் சிந்திக் ியைாம்.
ெிரச்சிறன ள் தாமா யவ தீர்த்துக் ப ாள்ளும்.
ெிரச்சிறன ளுக்கு நமக்குத் தீர்வைிக்கும் திைன் உண்டு. அது நமக்குத் பதாிவதில்றல.
வீட்டில் மனிதனுக்கு ஒரு மறனவி இருக் ிைாள். அவள் அவறன யநசிக் வில்றல என்ைாலும்
அவன் அவறை யநசிக் லாம்.
அவளும் அவறன யநசித்தால் அவனது உல ில் எந்தப் ெிரச்சிறனயும் இருக் ாது.
அவன் அவறை யநசித்தால் அவனுக்கு எந்த ெிரச்சிறனயும் இருக் முடி ாது.
அவனுறை அன்ெின் வலிறம ினாயலய அவளுறை ெிரச்சிறன ள் தீர்க் ப்ெட்டு விடும்.
ெிரச்சிறன ள், குறைந்த தீவிரத்றத நாடும் வாழ்வின் ஒரு வழிமுறை ாகும்.
ஒரு உ ர்ந்த நிறல ில் தீவிரத்றத நாடும்பொழுது அறவ மறைந்து விடும்
நமது ெிரச்சிறன ள் மற்ைவருக்கு வாய்ப்பு ைா ின்ைன.
நமது வாய்ப்பு ள் மற்ைவர் ளுக்கு பொி வாய்ப்பு ைாகும்.
மனிதனிைம் தீவிரங் ள், தீவிர உணர்திைன் உள்ைது.
அறத ஏன் பதாை யவண்டும், அறத அது இருப்ெது யொலயவ விட்டு விைலாம்.
மற்பைாருவாின் தீவிர உணர்திைறன நாம் பதாடும்யொது நாம் அறதப் ெ ிர்ந்து ப ாள் ியைாம்.
இது சு ொது ாப்ெின் ஒரு எைி விதி ாகும்.
நாம் மற்ைவாின் அறமதிற க் குறலக் ாமயலா அல்லது மற்ைவர் நம்றமத் பதாந்தரவு பசய்
அனுமதிக் ாமயலா இருந்தால் வாழ்க்ற அறமதி ா வும் நன்ைா வும் இருக்கும்.
இறவ இரண்றையும் பசய் ாமயலய வாழ்க்ற வைர முடியும்.
The Process of Learning
Man learned to survive, never learned what was learning.
Any learning must have been subliminal and subconscious from the community.
The first stage of formal learning must have been when one learns from another.
From self-learning to learning from another might have been the first great landmark. The transition must
have been a marked one.
Hence age came to be respected.
Another such transition must have been learning from a book.
Schools should have been a later phenomenon.
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Obviously memory became important and memorisation.
The shift from memorisation to understanding seems to have taken place mainly in America in the
twentieth century.
In England and the Continent thinking for the purposes of understanding perhaps blossomed in the later
years of one’s life.
I feel society can relieve the future generations from the over burden of understanding, offering the results
of understanding direct.
Practising it successfully in The Life Divine there may arise the possibility of the world taking to it later. It
can be the birth of the Higher Mind in humanity, the Mind of Muni – a Mind of Silence.
Textbooks for this purpose must deliver the results of understanding giving the reader no occasion to
exercise to understand.
Beyond this is the subtle understanding and intuition.
To benefit from them the reader must have the subtle faculty and intuitive sense.
The Life Divine places before us the developing arguments on the basis of chosen data. One needs
reason to understand it. Capacity for reasoning is based on the sequence of arguments. One who reads the
arguments without using the faculty of reasoning or not having that faculty cannot follow the BOOK. The
Indian tradition is to reverentially listen, receive in the subliminal and wait for a lifetime for it to mature
into reasoning. It may never mature so. Reasoning gives the argument. One has to develop that argument or
allow that argument to develop into an understanding of insight revealed as vision.
Intuition is a further stage.
ற்ைலின் பச ல்முறை.
உ ிர்வாழ மனிதன் ற்றுக்ப ாண்ைான், ற்ைல் என்ைால் என்ன என்ெறதக் ற்றுக்ப ாள்ையவ
இல்றல.
எந்த ஒரு ற்ைலும் சமூ த்திலிருந்து அடிமனம் மற்றும் ஆழ்மனதிலிருந்து இருந்திருக்க யவண்டும்.
முறை ான ற்ைலின் முதல் ட்ைம் ஒருவர் மற்ைவாிைமிருந்து ற்றுக்ப ாள்ளும் பொழுது
இருந்திருக் யவண்டும்.
சு மா
ற்றுக்ப ாள்வதிலிருந்து அடுத்தவாிைமிருந்து ற்றுக்ப ாள்வது முதல் பொி
அறை ாைமா இருந்திருக் லாம். மாற்ைம் ஒரு குைிப்ெிைத்தக் ஒன்ைா இருந்திருக் யவண்டும்.
அதனால் வ திற்கு மாி ாறத வழங் ப்ெட்ைது.
அத்தற
மற்பைாரு மாற்ைம் ஒரு புத்த த்திலிருந்து ற்ெதா இருந்திருக் யவண்டும்.
ெள்ைிக்கூைங் ள் ெின்னர் ஆரம்ெிக் ப்ெட்டிருக் யவண்டும்.
ஞாெ மும், மனப்ொைம் பசய்தலும் முக் ி மானதா ி விட்ைன.
மனப்ொைம் பசய்வதிலிருந்து புாிந்துப ாள்வதற் ான மாற்ைம், முக் ி மா அபமாிக் ாவில்
இருெதாம் நூற்ைாண்டில் ஏற்ெட்ைதா த் யதான்று ிைது.
இங் ிலாந்திலும் மற்றும் ஐயராப்ொவிலும் புாிந்துப ாள்ளும் யநாக் த்திற் ா ச் சிந்திப்ெது ஒருவரது
ெிந்றத
ாலங் ைில் மலர்ந்திருக் லாம்.
புாிதலின் ெலறன யநரடி ா அைிப்ெதன் மூலம் புாிந்துப ாள்ளும் அதி மான சுறம ிலிருந்து
எதிர் ால தறலமுறை ினறர சமூ ம் விடுவிக் முடியும் என்று நிறனக் ியைன்.
‘தி றலப் டிறவன்’-ல் அறத பவற்ைி ரமா ப் ெின்ெற்ைினால், உல ம் அறதப் ெின்னர் ஏற்றுக்
ப ாள்ளும் சாத்தி ம் எழலாம். அது மனித குலத்தில் உ ர் மனதின்-முனிவாின் மனதின்,
பமௌனத்தின் மனதின்-ெிைப்ொ இருக் லாம்.
இந்த யநாக் த்திற் ான ொை புத்த ங் ள், புாிந்துப ாள்வதற் ான மு ற்சி எடுப்ெதற்கு வாச ருக்கு
எந்த ஒரு சந்தர்ப்ெத்றதயும் அைிக் ாமல் புாிந்துப ாள்வதன் ெலன் றை வழங் யவண்டும்.
இதறனத் தாண்டி இருப்ெது சூட்சுமப் புாிதலும் உள்ளுணர்வும் ஆகும்.
அவற்ைிலிருந்து ெலன் பெறுவதற்கு வாச ருக்கு சூட்சுமத் திைனும் உள்ளுணர்வின் உணர்வும்
இருக் யவண்டும்.
யதர்ந்பதடுக் ப்ெட்ை விவரங் ைின் அடிப்ெறை ில் 'தி றலப் டிறவன்’ உருவாகும் வாதங் றை நம்
முன் றவக் ிைது. இறதப் புாிந்துப ாள்ை ஒருவருக்கு வியவகம் யதனவ. வியவகத்திற்கான திைன்
வாதங் ைின் வாிறச முறைற அடிப்ெறை ா க் ப ாண்ைது.
அறிவின் திைறன ெ ன்ெடுத்தாமல், அல்லது அத்திைன் இல்லாமல் அந்த வாதங் றைப் ெடிக்கும்
ஒருவரால் அப்புத்த த்றத புாிந்துப ாள்ை முடி ாது. ெக்தியுைன் ய ட்டு, அடிமனதில் பெற்றுக்
ப ாண்டு, அது வியவகமாக முதிர்ச்சி பெறுவதற்கு வாழ்நாள் முழுவதும் ாத்திருப்ெது இந்தி ப்
ொரம்ொி ம் ஆகும். அது அவ்வாறு ஒருயொதும் முதிர்ச்சி அறை ாது. ெகுத்தைிவு வாதத்றத
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றவக் ிைது. ஒருவர் அந்த வாதங் றை முன் எடுத்துச் பசல்ல யவண்டும் அல்லது ொர்றவ ா
பவைிப்ெடும் உள்ளுணர்வின் புாிதலா அந்த வாதங் ள் மாறுவதற்கு அனுமதிக் யவண்டும்.
யநரடி ஞானம் அடுத்த ட்ைமாகும்.
Individuality
Individuality is that psychological power in one Man that can save the world as it is the essence of all that
the collective has created since its inception.
He acquires manners for social survival.
Behaviour is for his psychological existence.
Character is the effective capacity of his as an independent unit of the society.
Personality is that capacity which can so exercise itself anywhere in the social existence.
Individuality is the cardinal savior of all that it is?
Individuality in Mr. Bennet by its insistent exercise, saved the honour of Englishman as he chose to be.
Individuality in Darcy had nothing to serve, but to open itself to that elevating passion of love.
Individuality in Elizabeth soared to the elegance of the physical reality of a long surviving estate’s elegance
in its material splendor and taste of living.
The French Revolution destroyed aristocracy as a race but raised the whole nation to its culture in language
and in the living of its value.
It is exactly at the same time the American War of Independence broke out throwing up personalities of the
highest human value.
Someone said the aristocrats of France of that time were men of straw before the giants of human
leaders produced by America.
What culture France allowed to be destroyed, England preserved by avoiding the revolution.
What avoids the revolution is culture.
Culture is the knowledge in substance.
To let the light of consciousness move down to the substance below is the process by which culture is
created.
Spiritual culture does it with the world experience in the subtle world in after life so that the soul will
be qualified for Immortality.
Immortality is the basic spiritual endowment that permits the soul to universalize as a Being.
Spiritual universal living is sine qua non for the triple transformation.
It enables one to ascend to Supermind.
Placebo
Sri Aurobindo said doctors create the diseases and then cure them.
Mother said one in a thousand is really the disease.
Civilisation is the greatest achievement of mankind.
Its constitution does contain the creativity of artificiality.
Diseases are the surface symptom of Man’s love to believe totally what is before him – the apparent
as the reality.
The cures of the doctor create a sense of wonder in the public mind that he lets the doctor create diseases in
him.
Life, as and when it gets more organised, becomes a power over Man.
Man comes to worship what he believes and the modern medical profession is its most wonderful
outgrowth.
Placebo cures many. The idea of taking a pill or being injected carries with it curing power is a great
discovery.
Modern educational system is exactly that.
It does harm to Mind, to further mental growth.
Doctors and medicines are the root cause of diseases.
Man’s readiness to believe in them is a deeper cause.
No wonder Shankara is ruling over India for over a thousand years.
Mind is our greatest instrument.
When it plays its tricks on us, how can we ever escape.
Buddha and Shankara were its victims.
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The Vedantic Rishis were unable to overcome Mind.
Not to be influenced by placebo is not to be tricked by Mind.
Limits to rationality have at their basis placebo.
Darcy emerged out of it lured by her fine eyes.
She was lured by the excellent rooms of Pemberley.
It was great of her to have seen through Wickham.
Most of us cannot do so.
She could not give him up deep down.
It is the secret of attention. Man readily believes attention. It becomes true for him. Most rogues pay
attention of solicitude especially in a vulnerable area and the victim is readily secured.
Placebo is the culprit without any design on humanity.
To see most of our lives are organised expressions of placebo is a great freedom.
Placebo is a great freedom.
Civilisation must be free of placebo.
தனித்துவம்.
தனித்துவம் உலகத்னதயய காப்ொற்றவல்ல ஒரு மனிதனிடம் உள்ள உளவியல் சக்தியாகும்.
ஏபனனில் இது உலகம் யதான்றிய நாளிலிருந்து சமூகம் உருவாக்கிய அனனத்தின் சாராம்சம்
ஆகும்.
அவன் சமூகத்தில் வாழ்வதற்கான ெைக்க வைக்கங்கனளப் பெற்றுக்பகாள்கிறான்.
நடத்னத அவனது உளவியல் வாழ்விற்காகவாகும்.
குணம் சமூகத்தின் ஒரு சுதந்திரமான ெிாிவாக உள்ள அவனது பசயல் திறனாகும்.
ஆளுனம சமூக வாழ்வில் எங்கும் தன்னனச் பசலுத்திக் பகாள்ளக்கூடிய ஆற்றலாகும்.
தனித்துவம் எல்லாவற்றிற்கும் முக்கியமான ொதுகாவலாக உள்ளதா?
திரு பென்னட்டின் தனித்துவம் அதன் வலியுறுத்தலால் ஆங்கியலயரது பகௌரவத்னத அவர்
விரும்ெியதுயொல் காப்ொற்றியது.
டார்சியின் தனித்துவத்திற்கு எந்த யநாக்கமும் இல்னல, ஆனால் காதலின் உயர்ந்த ஆர்வத்திற்கு
தன்னன உட்ெடுத்திக்பகாள்கிறது.
எலிசபெத்தின் தனித்துவம், நீண்ட காலமாக ேீவனுடன் விளங்கும் எஸ்யடட்டின் யநர்த்தியான
ேடநினல நிதர்சனத்தின் பொருட்பசல்வத்தின் யமன்னமக்கும், வாழ்வின் சுனவக்கும் பவகுவாக
உயர்ந்தது.
ெிபரஞ்சுப் புரட்சி ெிரபுத்துவத்னத ஒரு இனம் எனும் வனகயில் அைித்தது, நாடு முழுவனதயும்
அதன் பமாைி மற்றும் ெண்புகள் அடிப்ெனடயிலான வாழ்வின் கலாச்சாரத்திற்கு உயர்த்தியது.
சாியாக அயத கால கட்டத்தில் அபமாிக்க சுதந்திரப் யொர் பவடித்தது, மிக உயர்ந்த மனிதப்
ெண்புகனளக் பகாண்டவர்கனள உருவாக்கியது.
அக்கால ெிரான்ஸ் யதசத்து உயர்குடியினர், அபமாிக்கா உருவாக்கிய மிக உயர்ந்த தனலவர்களுக்கு
முன் பவறும் தூசி யொன்றவர்கள் என ஒருவர் கூறியுள்ளார்.
ெிரான்ஸ் அைிக்க அனுமதித்த கலாச்சாரத்னத, புரட்சினயத் தவிர்த்ததன் மூலம் இங்கிலாந்து
ொதுகாத்தது.
புரட்சினயத் தவிர்ப்ெது கலாச்சாரம் ஆகும்.
கலாச்சாரம் ஆழ்பொருளின் அறிவாகும்.
ேீவியத்தின் ஒளினய கீைிருக்கும் சாரத்திற்குச் பசல்ல அனுமதிப்ெது கலாச்சாரம் உருவாக்கப்ெடும்
பசயல்முனறயாகும்.
ஆன்மீகக் கலாச்சாரம் உலக அனுெவத்துடன் இனத சூட்சும உலகில் வாழ்வுக்குப் ெின்னர்
பசய்கிறது, இதனால் ஆன்மா அமரத்துவத்திற்குத் தகுதி பெறுகிறது.
அமரத்துவம் ஆன்மானவ ஒரு ேீவனாக உலகமயமாக்க அனுமதிக்கும் அடிப்ெனடயான ஆன்மீக
வளமாகும்.
ஆன்மீக உலகளாவிய வாழ்வு மூன்று திருவுருமாற்றத்திற்கு இன்றியனமயாத ஒன்றாகும்.
இது ஒருவனர சத்திய ேீவிய நினலக்கு உயருவதற்கு உதவுகிறது.
மருந்தற்ற மருந்து.
டாக்டர்கள் யநானய உருவாக்கி ெின்னர் குணப்ெடுத்துகின்றனர் என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார்.
ஆயிரத்தில் ஒன்று மட்டும்தான் உண்னமயில் யநாய் என அன்னன கூறுகிறார்.
நா ாிகம் மனித குலத்தின் மிகப் பொிய சாதனன ஆகும்.
அதன் அனமப்பு பசயற்னகத் தன்னமயின் ெனடப்ொற்றனலக் பகாண்டுள்ளது.
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தன் முன் இருப்ெனத முழுனமயாக நம்பும் மனித விருப்ெத்தின் யமயலாட்டமான அறிகுறியய
யநாய்கள் ஆகும்- பவளிப்ெனடயாக உள்ளனத உண்னம என நம்புவது.
டாக்டர் யநானய குணப்ெடுத்துவது மனிதனின் மனதில் ஒரு ஆச்சாிய உணர்னவ ஏற்ெடுத்தி,
டாக்டர் அவனிடம் யநானய உருவாக்குவதற்கு அனுமதிக்கிறது.
வாழ்க்னக யமலும் அதிகமாக ஒழுங்கனமக்கப்ெடும்பொழுது, மனிதன் மீதான ஒரு அதிகாரமாக
மாறுகிறது.
மனிதன், தான் நம்புவனத வைிெட ஆரம்ெிக்கிறான், நவீன மருத்துவம் அதன் மிக அற்புதமான
வளர்ச்சியாகும்.
மருந்தற்ற குளினக ெலனரயும் குணப்ெடுத்துகிறது. ஒரு மாத்தினரனய உட்பகாள்வயதா அல்லது
அனத ஒரு ஊசியாக பசலுத்திக்பகாள்வயதா குணப்ெடுத்தும் ஆற்றனலக் பகாண்டது எனும் கருத்து
ஒரு மிகப் பொிய கண்டுெிடிப்ொகும்.
நவீன கல்வி முனற இயத யொன்றதாகும்.
இது மனதிற்கும் யமலும் பதாடர்ந்த மன வளர்ச்சிக்கும் தீங்கு வினளவிக்கிறது.
டாக்டர்களும் மருந்துகளும் யநாய்களுக்கான மூல காரணமாகும்.
மனிதன் அவற்னற நம்புவதற்குத் தயாராக இருப்ெது ஒரு ஆைமான காரணமாகும்.
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு யமலாக இந்தியாவின் மீது சங்கரர் ஆளுனம பகாண்டிருந்ததில் ஆச்சாியம்
ஒன்றும் இல்னல.
மனம் நம்முனடய மிகப் பொிய கருவியாகும்.
அது நம் மீது அதன் தந்திரத்னதச் பசலுத்தும்பொழுது, நம்மால் எவ்வாறு தப்ெிக்க முடியும்?
புத்தரும், சங்கரரும் இதற்குப் ெலியானார்கள்.
யவத ாிஷிகளால் மனனதக் கடந்து வர இயலவில்னல.
மருந்தற்ற மருந்தினால் ொதிக்கப்ெடாமல் இருப்ெது மனதால் ஏமாற்றப்ெடாமல் இருப்ெதாகும்.
ெகுத்தறிவுக்கான வரம்புகள் அவற்றின் அடிப்ெனடயாக ஆறுதல் மருந்னதக் பகாண்டுள்ளன.
எலிசபெத்தின் அைகான கண்களால் கவரப்ெட்டு டார்சி அதிலிருந்து பவளியய வந்தான்.
அவள் பெம்ெர்லியின் யநர்த்தியான அனறகளால் கவரப்ெட்டாள்.
அவள் விக்கானமப் ெற்றிய உண்னமனய உணர்ந்தது பொிய விஷயமாகும்.
நம்மில் ெலராலும் இவ்வாறு பசய்ய முடியாது.
அவளால் அவனன ஆழ்மனதில் னகவிட முடியவில்னல.
இது கவனம் அளிப்ெதன் இரகசியமாகும். மனிதன் உடனடியாகக் கவனம் பெறுவனத நம்புகிறான்.
இது அவனுக்கு உண்னமயாகத் யதான்றுகிறது. பெரும்ொலான கயவர்கள், குறிப்ொக ஒரு
ொதிக்கப்ெடக் கூடிய இடத்தில் அக்கனறயாக கவனம் பசலுத்துகின்றனர், உடனடியாகப்
ொதிக்கப்ெடுெவனும் சிக்கிக் பகாள்கிறான்.
மருந்தற்ற மருந்து மனித குலத்தின் மீது எந்த வித திட்டமும் இல்லாத குற்றவாளியாகும்.
பெரும்ொலான நமது வாழ்வு மருந்தற்ற மருந்தின் ஒழுங்கனமக்கப்ெட்ட அறியானமயின்
பவளிப்ொடுகளாக இருப்ெனத உணர்வது ஒரு பொிய விடுதனல ஆகும்.
மருந்தற்ற மருந்து ஒரு பொிய விடுதனல ஆகும்.
நா ாிகம் மருந்தற்ற மருந்திலிருந்து விடுெட யவண்டும்.
Psychological iPod.
56. “Attention to what was going on in the family.”
Every man has a working hypothesis in his own life.
It is one of adjustment, not one of happiness flowing in mirth.
Those who have it in mirth have it in some area, not all.
It is possible theoretically as well as positively for all to have one such.
Elizabeth had it essentially, not exhaustively.
Her compromise was because of Jane and Wickham.
No girl can be found fault with for adoring Wickham.
With a greater penetrating shrewdness, she could have seen through him.
That is not what Men of ripe old age have.
Her attachment to Jane brought her misfortune on Lizzy.
One may not come across a character more free from that fall than Elizabeth.
What is it? Who can have it? How to acquire it?
To one whose consecration at the shallowest level can get the better of his impulses, it can be
fashioned.
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To one, at any age, determined to benefit from past experiences it can be had.
His present impulses must be under his control, somewhat.
It means he is willing to centre himself in his psychic on the surface.
Devotees ‘conscious’ of Mother can feel a marked Psychic JOY always.
All actions, if initiated from there, will lend themselves to consecration.
He will be like a policeman though single in a crowd. He knows his uniform controls. His not giving
expression to his temperament will become a police officer. Any unruly crowd will be quiet if the
policeman and the officer are calm and determined. At that point a van will arrive as in South America
to save the Christian Engineer and his son.
The Man and the officer having that calm as their psychological endowment will find the hostile crowd
absolutely obedient to their ruling.
The psychological iPod is that psychological peace of a cultured good man of no inner lapses.
Consecration in its own sense is a far higher endowment as the I.G’s prestige in the same crowd. This
is the least that is required and the most a devotee to avoid ALL lapses in the world must have. Man has
active unvoiced mental grievances. To bring them under some semblance of consecration is to avoid any
problem entering into the zone of his life. The education that can prepare anyone for that desirable goal
is the education the virtual varsity can offer.
உளவியல் iPod.
“வீட்டில் என்ன நடக்கிறது என்ெனதப் ெற்றிய கவனம்.”
ஒவ்பவாரு மனிதனுக்கும் அவனது வாழ்க்னகயில் ஒரு பசயல்ெடும் அனுமானம் உள்ளது.
இது ஒரு சாி பசய்தல் ஆகும், உவனகயில் வைிந்யதாடும் சந்யதாஷம் அல்ல.
உவனகயில் அனதக் காண்ெவர்கள் சில இடங்களில் காண்ெர், எல்லா இடங்களிலும் அல்ல.
அனனவருக்கும் இது யொன்ற ஒன்று யகாட்ொட்டளவிலும் யநர்மனறயாகவும் சாத்தியம்.
எலிசபெத் அனத அடிப்ெனடயில் பெற்றிருந்தாள், முழுனமயான அளவில் அல்ல.
யேன் மற்றும் விக்காமிற்காக அவள் சமரசம் பசய்துபகாண்டாள்.
விக்கானமப் யொற்றுவதற்காக எந்தப் பெண் மீதும் குற்றம் சுமர்த்த முடியாது.
ஊடுருவக்கூடிய ஒரு அதிக புத்திசாலித்தனத்துடன் அவளால் அவனனச் சாியாகப் புாிந்து பகாள்ள
முடிந்திருக்கலாம்.
வயது முதிர்ந்த ஆண்களிடம் இனதக் காண முடியாது.
யேன் மீது அவள் பகாண்டிருந்த ெற்று அவளது துரதிர்ஷ்டத்னத எலிசபெத் மீது விை னவத்தது.
எலிசபெத்னதவிட அந்த வீழ்ச்சியிலிருந்து பெருமளவில் விடுெட்ட ஒரு கதாொத்திரத்னத ஒருவர்
ொர்க்க முடியாது.
அது என்ன? யாரால் அனதப் பெற முடியும்? எவ்வாறு அனதப் பெற முடியும்?
சமர்ப்ெணம் ஆைமற்றதாக இருப்ெது ஒருவரது உந்துதல்கனள பவற்றிபகாள்ளும்யொது அனத
வடிவனமக்கலாம்.
எந்த வயதிலும், கடந்த கால அனுெவத்திலிருந்து ெலனனப் பெறுவதில் ஒருவர் உறுதியாக
இருந்தால் அவரால் அனதப் பெற முடியும்.
அவரது தற்பொழுனதய உந்துதல்கள் ஓரளவிற்கு அவரது கட்டுப்ொட்டிற்குள் இருக்க யவண்டும்.
யமற்ெரப்ெில் அவர் தனது னசத்தியத்தில் தன்னன இருத்திக் பகாள்வதற்குத் தயாராக இருக்கிறார்
என்று பொருள்.
அன்னனனயத் தன்னுணர்யவாடு உணரும் அன்ெர்கள் எப்பொழுதும் குறிப்ெிடத்தக்க னசத்திய
மகிழ்ச்சினய உணர முடியும்.
அங்கிருந்து பதாடங்கப்ெடும் அனனத்து பசயல்ொடுகளும் சமர்ப்ெணத்திற்கு தங்கனள உட்ெடுத்திக்
பகாள்ளும்.
ஒரு கூட்டத்தில் அவன் தனியாக இருந்தாலும் அவன் ஒரு காவல் துனறனயச் யசர்ந்தவனனப்யொல்
இருப்ொன். அவனது சீருனட கட்டுப்ெடுத்தும் என அவனுக்குத் பதாியும். தனது மனவுணர்வுகனள
பவளிப்ெடுத்தாமல் இருப்ெது அவனனக் காவல்துனற அதிகாாியாக மாற்றும். காவலரும்,
காவல்துனற அதிகாாியும் அனமதியாகவும் உறுதியாகவும் இருந்தால் எந்த ஒரு கட்டுக்கடங்காத
கூட்டமும் அனமதியாகி விடும். கிருஸ்துவ பொறியாளனரயும் அவரது மகனனயும் காப்ொற்ற
பதற்கு அபமாிக்காவில் நிகழ்ந்துயொல அந்தக் கட்டத்தில் ஒரு வாகனம் அங்கு வந்து யசரும்.
அனமதினய தங்களது மயனாாீதியான வளமாகப் பெற்றிருக்கும் அந்த மனிதனும் காவல்
அதிகாாியும், ெனகனம உணர்வு பகாண்ட கூட்டம் தங்களுக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்ெணிவனதக்
காண்ெர்.
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உளவியல் iPod அகக் குனறொடு எதுவும் இல்லாத ெண்ெட்ட நல்ல மனிதனின் மயனாாீதியான
அனமதினயச் சார்ந்ததாகும்.
சமர்ப்ெணம் அதன் கண்யணாட்டத்தில் அயத கூட்டத்தில் காவல் துனற இன்ஸ்பெக்டர் பேனரலின்
பகௌரவத்னதப்யொல் யமலும் உயர்ந்த ஒரு வளமாகும்.
இதுயவ உலகில் உள்ள அனனத்து குனறொடுகனளயும் தவிர்ப்ெதற்கு ஒருவருக்குத் யதனவயான
குனறந்தெட்சமும், ஒரு அன்ெர் தவிர்க்க யவண்டிய அதிகெட்சமும் ஆகும்.
மனிதனிடம் பவளியிடப்ெடாத தீவிரமான மனக்குனறகள் உள்ளன.
அவற்னற ஒரளவு சமர்ப்ெணத்தின் கீழ் பகாண்டு வருவது அவரது வாழ்க்னகயின் ெகுதிக்குள்
எந்தபவாரு ெிரச்சினனயும் நுனைவனதத் தவிர்ப்ெதாகும்.
அந்த விரும்ெத்தக்க குறிக்யகாளுக்கு எவனரயும் தயார்ெடுத்தக்கூடிய கல்வி, கணினி வைி
ெல்கனலக்கைகம் அளிக்கக்கூடிய கல்வியாகும்.
Aspiration of sincerity
Lizzy’s abiding interest in Jane’s happiness, more than in her marriage, defies any understanding.
Freedom is the basic value of aristocratic virtue, the freedom of others to be what they really are.
Jane and Lizzy take after the father.
Lydia and Kitty take after the mother while Mary is disqualified on the mother’s side. She could only
receive the undeveloped intellectual interest on the father’s side.
In existence of Swarupa and Swabhava have not been given to us by any culture.
Lizzy resembles a twin in this. She is a psychological twin.
It is impossible for overflowing cheerfulness Not to give.
Jane is stupid in her candour.
Lizzy aspires for Jane’s happiness.
No one in the story thinks of anyone else.
Maybe Lizzy regrets the absence of candour in her.
She is sincere and aspires from her own sincerity.
She is very much the daughter of her mother not to be thinking of stable wealth.
Pemberley has a right side to it given by earlier generations.
She, after knowing Darcy’s other side, could have wished to acquire a capacity to love him.
Tolerable alienated him so fully but the last man has not done it to him, vindicating masculine passion
to love.
After Shakespeare before Dickens and Trollope feebly made little literary attempts for Jane Austen to rise
to this height is unimaginable, positively.
Trollope has all the faculties to write well, but his ideal was the vanishing aristocratic values.
It is significant he could not produce one single character of value.
Literary criticism, like scientific thinking, goes by the establishment mistaking superstition for knowledge.
Andhra where women rightfully enjoy several husbands accepted by the society reflects the vision of
Fourier. It does not mean the high bred woman with chaste looks are beside the point.
It does not mean the four husbands have no evolving significance.
Beyond all this there is the truth in Man’s surrender to the woman.
The end at the Beginning
Bingley’s stupid and Darcy’s tolerable could have been goodwill and good behavior.
Bingley in his elation of triumph, could have wished Goodwill for Darcy, Jane’s sister.
In response had Darcy danced with her and been totally carried away to the elation of love, not triumph, one
aspect of the higher consciousness would have fully revealed.
Elevation of love, not elation of triumph, will achieve it.
To be able to conceive of a similar thing in everyone will be an exercise in Mind to understand the higher
consciousness.
It is not to wish for everyone to change.
It is to envision everyone to do his very best in his present consciousness.
In the story each one does his OWN best in the context.
Man’s response has a range between high creativity and low dissipation. In between there is,
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Average social response that is neutral.
Even in that neutrality there is a higher and lower side.
We can imagine several levels of behavior.
Meryton is NOT a malicious village.
Britain, then, had in her individuals responsible men.
Even dynamic selfish wives, knew their social limits.
Mrs. Bennet only requests him to visit Bingley, does not ORDER.
All the children are obedient to the father as well as the mother.
Low malice is not in evidence anywhere.
Jane and her father refusing Darcy speaks high of him.
Mrs. Gardiner fully endorses her husband’s expense for Lydia.
It is rare in woman.
To be able to see the goodness of culture in its members is a welcome perception.
Kitty wants to be invited not in Lydia’s place but along with her.
Mr. Bennet did not even blame Wickham or Lydia.
No one voiced a complaint against Mrs. Bennet except Collins.
U.S. wages were $6 during the Civil War when it was only one shilling in England and
36 paisa in India.
Prosperity among other things makes for cultured restraint.
Plenty and Prosperity give material social culture.
உண்னமயின் ஆர்வம்.
தன்னுனடய திருமணத்னதவிட, யேனுனடய திருமணத்தில் எலிசபெத்திற்கு இருக்கும் ஆர்வம்
புாிந்துபகாள்ள முடியாததாக உள்ளது.
சுதந்திரம் உயர்குடியினாின் நற்ெண்ெின் அடிப்ெனட மதிப்பு ஆகும், ஒருவர் எவ்வாறு
இருக்கின்றனயரா அவ்வாயற இருப்ெதற்கான சுதந்திரம் ஆகும்.
யேனும் எலிசபெத்தும் தந்னதனயப் யொன்றவர்கள்.
லிடியாவும், கிட்டியும் தாயானரப் யொன்றவர்கள், யமாி தாயாாின் குணத்னதக் பகாள்ளவில்னல.
தந்னதயின் ெக்கத்திலிருந்து வளர்ச்சி அனடயாத அறிவார்ந்த ஆர்வத்னத மட்டுயம அவளால் பெற
முடிந்தது.
வாழ்வில், ஸ்வரூெமும் சுொவமும் நமக்கு எந்த கலாச்சாரத்தாலும் வைங்கப்ெடவில்னல.
எலிசபெத் இதில் இரட்னடயாகக் காட்சி அளிக்கிறாள். அவள் உளவியல்ாீதியான
இரட்னடயாவாள்.
வைிந்யதாடும் கலகலப்ொன சுொவத்திற்கு அளிக்காமல் இருக்க முடியாது.
யேன் அவளுனடய கெடமற்ற தன்னமயில் முட்டாளாக இருக்கிறாள்.
எலிசபெத் யேனுனடய சந்யதாஷத்திற்காக ஆர்வப்ெடுகிறாள்.
இக்கனதயில் யவபறவரும் யவறு எவனரப் ெற்றியும் நினனப்ெதில்னல.
எலிசபெத் தன்னிடம் கெடம் இல்லாதது குறித்து வருந்துகிறாள் யொலும்.
அவள் உண்னமயானவளாகவும் அவளுனடய உண்னமயிலிருந்யத ஆர்வப்ெடுெவளாகவும்
இருக்கிறாள்.
நினலயான பசல்வத்னதப் ெற்றி நினனக்காமல் இருப்ெதில் அவள் பொிதும் அவளுனடய
தாயானரப் யொலயவ இருக்கிறாள்.
முந்னதய தனலமுனறகளால் வைங்கப்ெட்ட சாியான ஒரு ெக்கத்னத பெம்ெர்லி பகாண்டிருந்தது.
டார்சியின் மறு ெக்கத்னத அறிந்த ெிறகு அவள் அவனன யநசிக்கும் திறனனப் பெற
விரும்ெியிருக்கலாம்.
‘ெரவாயில்னல’ என அவன் கூறியது அவனன முழுனமயாக அன்னியனாக்கியது, ஆனால் கனடசி
மனிதனாக இருப்ொன் என அவள் கூறியது அவனன எதுவும் பசய்யவில்னல. இது காதல் மீதான
ஆண்னமயின் ஆர்வத்னத நிரூெிக்கிறது.
யஷக்ஸ்ெியருக்குப் ெிறகு, டிக்கன்ஸ் மற்றும் திராலப்ெிற்கு முன்பு, இந்த அளவுக்கு உயர யேன்
ஆஸ்டின் யமற்பகாண்ட இலக்கிய முயற்சிகள் யநர்மனறயாகக் கற்ெனன பசய்ய முடியாதது.
திராலப்ெிற்கு சிறப்ொக எழுதும் அனனத்து திறன்களும் உள்ளன, ஆனால் அவருனடய இலட்சியம்
மனறந்து வரும் உயர்குடியினாின் ெண்புகளாக இருந்தது.
ஒரு சிறப்ொன ொத்திரத்னதக்கூட அவரால் உருவாக்க முடியவில்னல என்ெது குறிப்ெிடத்தக்கது.
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இலக்கிய விமாிசனம், அறிவியல் சிந்தனனனயப்யொல, அறினவ மூடநம்ெிக்னக எனத் தவறாகக்
கருதுகிறது.
பெண்கள் உாினமயயாடு ெல கணவன்மார்கனள அனுெவிப்ெனத சமூகம் ஏற்றுக் பகாண்டுள்ள
ஆந்திரம், ஃபூாியாின் ொர்னவனயப் ெிரதிெலிக்கிறது. தூய்னமயான யதாற்றம் பகாண்ட உயர்குடிப்
பெண்கள் இதற்கு அப்ொற்ெட்டவர்கள் என்று பொருள் அல்ல.
நான்கு கணவன்மார்களும் வளர்ந்து வருவதில் எந்த வித முக்கியத்துவமும் அற்றவர்கள் என்று
பொருளல்ல.
இனவ அனனத்னதயும் தாண்டி பெண்ணிடம் ஆண் சரணனடவதில் உண்னம உள்ளது.
ஆரம்ெத்தில் இருக்கும் முடிவு.
ெிங்கிலியின் 'முட்டாள்தனமும்' டார்சியின் 'ெரவாயில்னலயும்' நல்பலண்ணமாகவும் நல்ல
நடத்னதயாகவும் இருந்திருக்கலாம்.
ெிங்கிலி தனது பவற்றிப் பெருமிதத்தின் மகிழ்ச்சியில் டார்சிக்கும் யேனுனடய சயகாதாிக்கும்
நல்பலண்ணத்னத விரும்ெியிருக்கலாம்.
இதற்குப் ெதிலளிக்கும் வனகயில் டார்சி அவளுடன் நடனமாடி, பவற்றிப் பெருமிதமாக இல்லாமல்,
அன்ெின் மனபவழுச்சியில் முழுனமயாக ெரவசப்ெட்டிருந்தால், உயர்ந்த ேீவியத்தின் ஒரு அம்சம்
முழுனமயாக பவளிப்ெடுத்தப்ெட்டிருக்கும்.
அன்ெின் உயர்வு அனதச் சாதிக்கும், பவற்றிப் பெருமிதத்தின் மனபவழுச்சி அல்ல.
ஒவ்பவாருவாிடமும் இதுயொன்ற ஒன்றினன நினனத்துப் ொர்க்க முடிவது, உயர் ேீவியத்னதப்
புாிந்துபகாள்வதற்கான மனதின் ஒரு ெயிற்சியாக இருக்கும்.
இது அனனவரும் மாற யவண்டும் என்று விரும்புவதல்ல.
இது ஒவ்பவாருவரும் அவர்களது தற்பொழுனதய ேீவியத்தில் மிகச் சிறந்தனதச் பசய்ய யவண்டும்
என்று கற்ெனன பசய்வதாகும்.
இக்கனதயில் ஒவ்பவாருவரும் இருக்கும் சூைலில் தங்களால் இயன்ற மிகச் சிறந்தனதச்
பசய்கின்றனர்.
மனிதனின் மறுபமாைி உயர்ந்த ெனடப்ொற்றலுக்கும் தாழ்ந்த அைிச்சாட்டியத்திற்கும் இனடயய ஒரு
வரம்னெக் பகாண்டுள்ளது. இதனினடயய சமநினலயாக இருக்கும் சராசாி சமூக மறுபமாைி
உள்ளது.
அந்தச் சமநினலயில்கூட ஒரு உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த ெக்கம் உள்ளது.
நடத்னதயில் ெல்யவறு நினலகனள நாம் கற்ெனன பசய்யலாம்.
பமாிடன் ஒரு தீங்கினைக்கும் கிராமம் அல்ல.
ெிாிட்டன் அன்று பொறுப்புள்ள ஆண் மக்கனளக் பகாண்டிருந்தது.
ஆற்றல்வாய்ந்த சுயநலமான மனனவிகளும்கூட தங்களது சமூக வரம்புகனள அறிந்திருந்தனர்.
திருமதி பென்னட் கணவனன ெிங்கிலினயச் சந்திக்க யவண்டும் என்று யவண்டுகிறாயள தவிர
ஆனணயிடுவதில்னல.
அனனத்து மகள்களும் பெற்யறாாிடம் கீழ்ப்ெடிதலுடன் உள்ளனர்.
தாழ்ந்த தீய யநாக்கம் எங்கும் காணப்ெடுவதில்னல.
யேனும், அவளுனடய தந்னதயும் டார்சினய நிராகாிப்ெது, அவனது உயர்னவ பவளிப்ெடுத்துகிறது.
லிடியாவுக்காக தனது கணவர் ெணம் பசலவைிப்ெனத திருமதி கார்டினர் முழுனமயாக
ஆதாிக்கிறாள்.
இது பெண்ணிடம் காணப்ெடும் அாிய குணம் ஆகும்.
தன்னனச் யசர்ந்தவர்களிடம் கலாச்சார நற்குணத்னதக் காண முடிவது வரயவற்கத்தக்கது.
லிடியாவின் இடத்தில் அல்லாமல் அவளுடன் யசர்ந்து தான் அனைக்கப்ெட யவண்டும் என்று கிட்டி
விரும்புகிறாள்.
விக்கானமயயா அல்லது லிடியானவயயா திரு பென்னட் குனற கூறுவதுகூட இல்னல.
காலின்ன த் தவிர யவறு எவரும் திருமதி பென்னட் மீது எந்தக் குற்றமும் சாட்டுவதில்னல.
உள்நாட்டுப்யொாின்யொது அபமாிக்காவில் ஊதியம் 6 டாலராகவும், இங்கிலாந்தில் ஒரு
ஷில்லிங்காகவும் இந்தியாவில் 36 னெசாவாகவும் இருந்தது.
மற்ற விஷயங்களினடயய சுபீட்சம் ெண்ெட்ட கட்டுப்ொட்னட உருவாக்குகிறது.
அொிமிதமும் மற்றும் சுபீட்சமும் பொருள்ாீதியான சமூகக் கலாச்சாரத்னத அளிக்கிறது.
Atmosphere and Accomplishment
At all moments there is an accomplishment if not for us.
What is a tragedy for the family was an accomplishment to Lydia.
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We take accomplishment in a positive sense to us in the context.
The rules can be seen variously
1) Positive periods give positive results for normal common sense.
2) Negative periods give positive results to originally creative work.
3) The maximum of the positive periods is the result for originally creative work.
In quantity it will be infinite.
In quality it will excel wherever there is scope.
Its best outcome is to create a new plane of work.
Its least will excel the best of the social product.
4) The negative periods too produce results at all levels.
Its greatest positive result will be a B.A. for a genius, i.e. to win ‘credibility’ from a horrible boss.
The greatest results in quality, quantity, volume and standard in the negative circumstances show one can
succeed in any plane – family, organisation, community, nation, globe – if the atmosphere is NOT
negative.
5) What is the most desirable accomplishment for anyone at any time.
Instead of raising the volume to its maximum, it is best to accomplish in such a way that all in the central
core are able to benefit the maximum, at the highest level.
6) One golden RULE is not to please anyone at any cost.
That will bring the accomplishment to his level, i.e. the measure of his pleasure for everyone.
7) One such permission is to humiliate everyone with him into a compelling submission to serve his own
ego, reluctantly destroying the doer’s ego or if possible everyone’s ego around.
8) Consecration for such a project is ‘cosmic yoga’ in the sense his own effort at his honest best will fully
divinely serve all those who are positively related to the ideal of his own small community.
9) That is the moment for God, if He chooses, will call on you to kill.
10)At least you should not hesitate to destroy other’s ego.
சூைல் மற்றும் சாதனன.
எல்லாத் தருணங்களிலும் நமக்காக இல்லாவிட்டாலும் சாதனன ஒன்று உள்ளது.
குடும்ெத்திற்கு ஒரு துயர நிகழ்வாக இருந்தது லிடியாவிற்கு ஒரு சாதனனயாக இருந்தது.
இந்தச் சூைலில் சாதனனனய நமக்கு யநர்மனறயான அர்த்தத்தில் நாம் எடுத்துக் பகாள்கியறாம்.
விதிகனள ெல்யவறு விதமாகக் காணலாம்.
1) யநர்மனறயான காலங்கள் சாதாரண இயல்ெறிவுக்கு யநர்மனறயான ெலன்கனள அளிக்கின்றன.
2) எதிர்மனறயான காலங்கள் ஆரம்ெ ஆக்கபூர்வமான யவனலக்கு யநர்மனறயான ெலன்கனள
அளிக்கின்றன.
3) யநர்மனறயான காலங்களின் அதிகெட்சம் ஆரம்ெ ஆக்கபூர்வமான பசயல்ொட்டின் ெலனாகும்.
இது அளவில் அனந்தமாக இருக்கும்.
வாய்ப்பு உள்ள இடங்களில் இது தரத்தில் சிறந்து விளங்கும்.
யவனலயின் ஒரு புதிய நினலனய உருவாக்குவயத அதன் சிறந்த வினளவாக இருக்கும்.
அதன் குனறந்தெட்சம் சமூகம் உருவாக்கிய பொருளின் சிறந்தனத விஞ்சும்.
4) எதிர்மனறயான காலங்களும் எல்லா நினலகளிலும் ெலன்கனள உருவாக்குகின்றன.
அதன் மிகப் பொிய யநர்மனறயான ெலன் ஒரு யமனதக்கு B.A. ெட்டத்னதப் யொன்றது, அதாவது,
ஒரு பகாடுனமயான முதலாளியிடமிருந்து ‘நம்ெகத்தன்னமனய’ ப் பெறுவது யொன்றது.
5)எதிர்மனற சூைல்களில் தரம், அளவு, பகாள்ளளவு, தரநினல ஆகியவற்றில் மிகப் பொிய ெலன்கள்
குடும்ெம், சமுதாயம், நாடு, உலகம் ஆகிய எந்த நினலயிலும் சூைல் எதிர்மனறயாக இல்னல எனில்
ஒருவரால் பவற்றி பெற முடியும் என்ெனதக் காட்டுகிறது.
எந்த ஒரு யநரத்திலும், எவர் ஒருவருக்கும் மிகவும் விரும்ெத்தக்க சாதனன எது?
பகாள்ளளனவ அதிகெட்சத்திற்கு உயர்த்துவதற்குப் ெதிலாக, னமயத்தில் உள்ள அனனத்தும் மிக
உயர்ந்த நினலயில், அதிகெட்சமாக ெயனனடயக் கூடிய வனகயில் சாதிப்ெது நல்லது.
5) எந்த நினலயிலும் எவனரயும் திருப்தி பசய்யக்கூடாது என்ெயத சிறந்த விதியாகும்.
அது சாதனனனய அவரது நினலக்குக் பகாண்டு வரும், அதாவது, அனனவருக்கும் அவர் அளிக்கும்
இன்ெத்தின் அளவில் பகாண்டு வரும்.
6) இத்தனகய ஒரு அனுமதி தன்னுனடய அகந்னதக்கு தன்னுடன் இருக்கும் அனனவனரயும்
வற்புறுத்தி அடிெணிய னவத்து அவமானப்ெடுத்துவது, பசயல்ெடுெவாின் அகந்னதனய
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விருப்ெமில்லாமல் அைிப்ெது, அல்லது இயன்றால் தன்னனச் சுற்றி இருக்கும் அனனவரது
அகந்னதனயயும் அைிப்ெதாகும்.
7) ஒருவரது யநர்னமயான சிறந்த முயற்சி அவரது சிறிய சமூகத்தின் இலட்சியத்துடன் யநர்மனறயாக
பதாடர்புனடய அனனவருக்கும் முழுனமயாக பதய்வீகமாக யசனவ பசய்யும் இத்தனகய ஒரு
திட்டத்திற்காகச் பசய்யப்ெடும் சமர்ப்ெணம் ‘ெிரெஞ்ச யயாகம்' ஆகும்.
8) அதுயவ இனறவன் வரும் தருணம் ஆகும். இனறவன் விரும்ெினால் நம்னமக் பகானல
பசய்வதற்கும் அனைப்ொர்.
9) குனறந்தெட்சம் நாம் மற்றவாின் அகந்னதனய அைிக்கக் தயங்கக் கூடாது.
57. “He would do as little.”
Library is the Ashram, loneliness is solitude was Mr. Bennet’s life.
He was indolent and was unwilling to exert.
She is not one who can be chastened by a little exertion.
In umpteen places we see her not crossing the line, subsides before the husband’s authority. That is the line
society has drawn.
Life, cultured life, is that which admits of authority and its exercise within that limit.
The unwritten law of the social norms, the acceptable culture of the community is respected by
cultured individuals and families.
She falls outside it.
To know the zone between these two borders – what culture demands and society imposes – will help
anyone who chooses to study her.
On reading Darcy’s letter, Lizzy had the option of referring to the Colonel.
She did not, because it was awkward.
It looks as if she earlier accepted one authority now another.
Here, she obeys the dictates of culture as in not exposing Darcy with Jane.
Only in her regret of having spoken to Darcy when Lydia was married, she erred – erred in the subtle plane,
not in the gross physical plane.
We see Bennet rising to human heights.
On knowing of Darcy’s love and action, he readily relaxed, did not even have an emotion of surprise, if not
gratitude.
Jane Austen went beyond Shakespeare as the social situation evolved.
She could do it in one play, in one great aspect of life.
She is not entitled to his greatness as it is a one time performance like Hound of Heaven.
She touched greatness, Shakespeare was Great.
At nineteen, it was a feat of emerging Genius.
The world gave her £40 as a commercial reward.
Commercial reward can be had from a society that has grown to commercial plane.
It was a period when there was no commerce.
What was there was looked down upon.
It is characteristic that her other stories do not carry this atmosphere.
Though the reward was paltry, the book sold out. There were three reprints in all.
What is it to do? To do a little or more?
A Man acts on his own initiative, volition, by the energy of his own enthusiasm, as long as the organisation
of his character enjoys doing it, as much as the immediate family psychological environment encourages,
permits or at least not censures.
Mrs. Bennet has risen from two hundred to two thousand pounds and her energy is ten times.
Mr. Bennet saw, soon after his marriage, the propensity of expanding urge in his wife was enough to
drive him out of his Mind, at least out of Longbourn and exercised all the determination he could
commission to thwart these inner urges and as a result took refuge in his library.
Jane Austen says he was not one who could seek as a compensation other outlets of energy.
He is a man of character and would not tarnish his own character.
Even when she arranges Collins to propose to Lizzy she does not inform her husband.
May be he is not in her physical space around her in her activities.
Of course, she has the feminine goodness to tell him that she would not Mind anything if not for the
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entail.
It was not a slip, unthinking lapse of thought.
He came back to it, asked for a clarification and she readily confirmed her eternal view of what marriage
ever meant to her.
One who cherishes such thoughts needs volumes of physical, moral energies to contain himself and what
else is there for him to do?
It is of course, a great thing that she had not been ordering muslin, laces, china, parties costing several
thousand pounds a year.
His laxity or indulgence had a temperamental limit and that was his honour must be preserved.
What was there for one of fifty years to do to a twenty eight year old philanderer or sixteen year old human
dynamo?
Before he arranged his thoughts, she would act and disappear.
We can condemn him as a father, pity him as a husband.
It is left to us as an individual and his own understanding of human limitations or human duties.
It is true he acts when forced by external circumstances.
He is a British husband who honours the motto the only way to deal with a woman is to be soft.
“அவரால் இந்த விஷயத்தில் சிறிதளயவ உதவ முடியும்.”
நூலகம் ஆசிரமமாகவும், தனினம ஏகாந்தமாகவும் இருந்தது திரு பென்னட்டின் வாழ்க்னக.
அவர் யசாம்யெறியாக இருந்தார், பசயல்ெட விருப்ெமில்லாமல் இருந்தார்.
ஒரு சிறிய முயற்சியால் திருமதி பென்னட் சாிபசய்யப்ெடக்கூடியவள் அல்ல.
ெல இடங்களில் அவள் யகாட்னடத் தாண்டாமல் இருப்ெனதயும், கணவாின் அதிகாரத்திற்குக்
கட்டுப்ெடுவனதயும் நாம் காண்கியறாம். அது சமூகம் வனரந்த யகாடாகும்.
வாழ்க்னக, ெண்புள்ள வாழ்க்னக என்ெது அதிகாரத்னத ஏற்றுக்பகாண்டு, அனத வனரயனறக்குள்
பசலுத்தப்ெடுவனதயும் ஒப்புக்பகாள்கிறது.
சமூக விதிகளின் எழுதப்ெடாத சட்டம், சமுதாயத்தின் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய ெண்பு, ெண்புள்ள
மனிதர்களாலும் குடும்ெங்களாலும் மதிக்கப்ெடுகின்றன.
அவள் இதற்கு அப்ொல் இருக்கிறாள்.
கலாச்சாரம் எனதக் யகாருகிறது, சமூகம் எனத விதிக்கிறது ஆகிய இரண்டு எல்னலகளுக்கு
இனடயிலான இடத்னத அறிந்து பகாள்வது அவனள ஆய்வு பசய்ய விரும்பும் எவருக்கும் உதவும்.
டார்சியின் கடிதத்னதப் ெடித்தவுடன், கர்னலிடம் அனதப் ெற்றிக் கூற எலிசபெத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பு
இருந்தது.
அது சங்கடமாகத் யதான்றியதால் அவள் அனதச் பசய்யவில்னல.
அவள் ஆரம்ெத்தில் ஒருவரது அதிகாரத்னதயும், இப்பொழுது மற்பறாருவரது அதிகாரத்னதயும்
ஏற்றுக்பகாண்டுள்ளது யொல் யதான்றுகிறது.
இங்கு அவள் டார்சினய யேனிடம் பவளிப்ெடுத்தாமல் இருப்ெதுயொல, கலாச்சாரத்தின்
கட்டனளக்குக் கீழ்ப்ெடிகிறாள்.
லிடியாவின் திருமணத்திற்குப் ெிறகு, அவனளப் ெற்றி டார்சியிடம் யெசியதற்காக வருத்தப்ெட்டதில்
எலிசபெத் சூட்சும நினலயில் தவறு பசய்தாள், ஸ்தூல ேடநினலயில் அல்ல.
பென்னட் மனித உயரங்களுக்கு உயருவனத நாம் ொர்க்கியறாம்.
டார்சியின் அன்பு மற்றும் பசயனல அறிந்ததும், அவர் உடனடியாக அனமதியுற்றார், நன்றி உணர்வு
இல்னல என்றாலும், ஆச்சாியம் கூட அனடயவில்னல.
சமூக நினலனம உருவானதால் யேன் ஆஸ்டின் யஷக்ஸ்ெியனரத் தாண்டிச் பசன்றாள்.
அவளால் இனத ஒரு கனதயில், வாழ்வின் ஒரு மிகப் பொிய அம்சத்தில் பசய்ய முடிந்தது.
அது Hound of Heaven-ஐப் யொல் ஒரு முனற நடத்தப்ெடும் நிகழ்வாக இருந்ததால், அவருனடய
யமன்னமக்கு அவள் தகுதி பெறவில்னல.
அவள் உயர்னவ எட்டினாள், யஷக்ஸ்ெியர் உயர்ந்தவராவார்.
ெத்பதான்ெது வயதில் அது பவளி வரும் யமதனமயின் சாதனனயாகும்.
உலகம் அவளுக்குப் ொிசாக 40 ெவுன் அளித்தது.
வணிக நினலக்கு உயர்ந்திருக்கும் சமூகத்திலிருந்து பொருள்ாீதியான ெலனனப் பெறலாம்.
வர்த்தகம் எதுவும் இல்லாத காலம் அது.
அங்கு இருப்ெது தாழ்ந்ததாகப் ொர்க்கப்ெட்டது.
யேன் ஆஸ்டினின் மற்ற கனதகள் இந்தச் சூைனலத் தாங்கியிருக்கவில்னல என்ெது
குறிப்ெிடத்தக்கது.
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பவகுமதி குனறவாக இருந்தயொதிலும் புத்தகம் முழுவதுமாக விற்ெனன ஆயிற்று. மூன்று முனற
மீண்டும் அச்சடிக்கப்ெட்டது.
பசய்வதற்கு அது என்ன? குனறவாகயவா அதிகமாகயவா பசய்ய யவண்டுமா?
மனிதனது குணத்தின் ஒழுங்கனமப்பு அவனது பசயனல அனுெவிக்கும்வனர, பநருக்கமான
குடும்ெத்தின் உளவியல் சூைல் உற்சாகப்ெடுத்தி அனுமதிக்கும்வனர, அல்லது குனறந்த ெட்சம்
கண்டனம் பதாிவிக்காதவனர, ஒரு மனிதன் அவனுனடய தன்முனனப்ெினாலும்,
விருப்ெத்தினாலும், அவனுனடய ஆர்வத்தின் ஆற்றலினாலும் பசயல்ெடுகிறான்.
திருமதி பென்னட் இருநூறு ெவுனிலிருந்து இரண்டாயிரம் ெவுனிற்கு உயர்ந்திருக்கிறாள்,
அவளுனடய சக்தி ெத்து மடங்கு அதிகாித்துள்ளது.
திரு பென்னட், அவரது திருமணத்திற்குச் சிறிது காலத்திற்குப் ெிறகு, தனது மனனவியின்
விாிவனடயும் உந்துதலின் மனப்ொங்கு அவனர அவருனடய மனதிலிருந்து, குனறந்தெட்சம்
லாங்ெர்னிலிருந்து விரட்டுவதற்குப் யொதுமானதாக இருப்ெனதக் கண்டார், இந்த அக
உந்துதல்கனளத் தடுக்க அவரால் இயன்ற அனனத்னதயும் பசய்வதற்கு உறுதி பூண்டார், இதன்
வினளவாக நூலகத்தில் தஞ்சம் புகுந்தார்.
ஆற்றலின் மற்ற வடிகால்கனள ஒரு இைப்பீடாக நாடுெவராக அவர் இல்னல என்று யேன் ஆஸ்டின்
கூறுகிறாள்.
அவர் சிறந்த குணமுனடயவர், அவருனடய குணத்னதப் ொைாக்கிக் பகாள்ள மாட்டார்.
எலிசபெத்திற்கு திருமண யவண்டுயகாள் விடுக்க காலின்ன அவள் ஏற்ொடு பசய்தயொதும்
திருமதி பென்னட் தன்னுனடய கணவாிடம் அனதப்ெற்றித் பதாிவிக்கவில்னல.
அவளுனடய பசயல்ொடுகளில் அவர் அவளுனடய ேடநினல சூைலில் இருக்கவில்னல யொலும்.
பசாத்னதப்ெற்றி இல்னலபயனில் அவள் யவறு எனதப்ெற்றியும் கவனலப்ெட மாட்டாள் என்று
அவாிடம் கூறும் அளவிற்கு அவளிடம் பெண்னமயின் நற்குணம் உள்ளது.
அது ஒரு எதிர்ொராத தவறு அல்ல, சிந்தனனயின் சிந்தனனக் குனறவு ஆகும்.
அவர் அதனிடம் திரும்ெ வந்தார், ஒரு விளக்கம் யகட்டார், திருமணத்னதப்ெற்றிய அவளது
நிரந்தரமான கருத்தினன அவள் உடனடியாக உறுதிப்ெடுத்தினாள்.
இத்தனகய எண்ணங்கனளப் யொற்றும் ஒருவருக்கு ேடாீதியான, பநறிமுனற சார்ந்த சக்திகள்
அவனரக் கட்டுப்ெடுத்த யதனவப்ெடுகிறது, அவர் யவறு என்ன பசய்ய முடியும்?
ஒரு வருடத்திற்கு ெல ஆயிரம் ெவுன்கள் வினலயுள்ள மஸ்லின், ெின்னல் ஆனடகள்,
சீனப்பொருட்கள், விருந்துகள் ஆகியவற்றிற்காக அவள் உத்தரவிடவில்னல என்ெது ஒரு பொிய
விஷயம் ஆகும்.
அவருனடய பமன்னமயான அல்லது சலுனக அளிக்கும் குணத்திற்கு அவரது மாியானத
காப்ொற்றப்ெட யவண்டும் என்ற ஒரு மனவுணர்வின் எல்னல இருந்தது.
ஒரு இருெத்தி எட்டு வயது பெண் ெித்தனுக்யகா அல்லது ெதினாறு வயது ஆற்றல்மிக்க ஒரு
பெண்ணுக்யகா பசய்வதற்கு ஒரு ஐம்ெது வயதுக்காரருக்கு என்ன இருந்தது?
தனது எண்ணங்கனள அவர் ஒழுங்கனமக்கும் முன், அவள் பசயல்ெட்டு மனறந்தும் விடுவாள்.
நாம் அவனர ஒரு தந்னதயாக கண்டனம் பசய்யலாம், ஒரு கணவனாக அவர் மீது இரக்கம்
பகாள்ளலாம்.
புறச் சூழ்நினலகளால் கட்டாயப்ெடுத்தப்ெடும்பொழுது அவர் பசயல்ெடுகிறார் என்ெது உண்னம.
ஒரு பெண்ணிடம் பமன்னமயாக மட்டுயம நடந்துபகாள்ள யவண்டும் என்ற பகாள்னகனய மதிக்கும்
ஆங்கியலய கணவர் அவர்.
Expanding the Enquiry
This enquiry can be further expanded seven or eight times if it is conceived of as concentric circles.
Though it is expanding the present, it is like exploring a new world breaking a golden lid.
In para one of II/25 the theme of transformation as against moksha is spoken.
As for the arboreal ape, it is no mean effort.
He does warn, very strongly; it is difficult, very difficult and dangerous.
Indians became Muslims, Christians under very great pressure.
Inter-caste marriage, even today raises a storm.
Accepting Mother, in many families is unacceptable even today.
Man loves not to change.
Every man when he comes into Money, goes in for three or four concubines.
Still, the formality of marriage is sacred, compelling, not something anyone can give up.
Why did Lady Catherine come to Longbourn? Is a question we do not ask. If asked there is no answer that
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is striking.
Expand the enquiry and then there will an answer.
In the first expansion I conceived of I said Lizzy even in the first assembly as soon as she saw with great
joy that Bingley took to Jane, subconsciously decided on Darcy.
She knew she was more valuable than Jane and Darcy more valuable than Bingley.
Should we go on expanding several times, one will land on an insight that Darcy was pushed by the wave to
look for a girl of new values of Freedom.
What made Collins and Wickham come?
My own initial insights must be confirmed by the further revelations of widening enquiry.
Collin Firth won an Award, was recognised by UK Government, his statue is now installed. All these are
outer confirmations from life.
Jane Austen’s image is chosen for £10 note in the coming years.
The final concentric circle, if arrived at, must reveal HOW a small event has moved the entire story.
Such an insight about every little significant event should arise.
Lady Catherine attacks Lizzy in the subconscious plane.
Beyond that there lies the subliminal.
Maybe we will discover in the text about Charlotte knowing of Collins in the subliminal.
விசாரனணனய விாிவுெடுத்துவது.
இந்த விசாரனணனய ஒரு னமயப்புள்ளினயச் சுற்றியுள்ள ெல வட்டங்களாகக் கருதினால், இனத
ஏழு அல்லது எட்டு முனற யமலும் விாிவுெடுத்தலாம்.
இது நிகழ்காலத்னத விாிவனடயச் பசய்வது என்றாலும், பொன் மூடினய உனடத்து புதிய
உலகத்னத ஆராய்வது யொலாகும்.
II/25-ன் முதல் ெத்தியில் யமாட்சத்திற்கும் திருவுருமாற்றத்திற்கும் இனடயயயான ஒப்பீனடப்ெற்றி
கூறப்ெட்டுள்ளது.
மரங்களில் வாழ்கின்ற குரங்கிற்கு இது ஒரு எளிய முயற்சி அல்ல.
அவர் எச்சாிக்கிறார், பவகு ஆணித்தரமாக எச்சாிக்கிறார் , இது கடினம், மிகவும் கடினம், ஆெத்து
நினறந்தது என எச்சாிக்கிறார்.
இந்தியர்கள் மிகப் பொிய அழுத்தத்தின் காரணமாக முஸ்லிம்களாகவும், கிருஸ்துவர்களாகவும்
மாறினர்.
ோதிகளுக்கு இனடயிலான திருமணம் இன்றும் கூட ஒரு புயனலக் கிளப்புகிறது.
அன்னனனய ஏற்றுக்பகாள்வது இன்றும் ெல குடும்ெங்களில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடுவதில்னல.
மனிதன் மாற விரும்புவதில்னல.
ெணத்னதப்பெற்ற மனிதன் மூன்று அல்லது நான்கு பெண்களிடம் பசல்கிறான்.
இன்னமும் திருமணம் எனும் சம்ெிரதாயம் புனிதமானது, கட்டாயமானது, எவரும் னகவிட முடியாத
ஒன்றாகும்.
யலடி காதாின் ஏன் லாங்ெர்னுக்கு வந்தாள்? இந்தக் யகள்வினய நாம் யகட்ெதில்னல. யகட்டால்
இதற்கு குறிப்ெிடத்தக்க ெதில் எதுவுமில்னல.
விசாரனணனய விாிவுெடுத்தினால் ெதில் கினடக்கும்.
முதல் நடன அரங்கில் யேனிடம் ெிங்கிலி காண்ெிக்கும் ஈடுொட்னட மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன்
ொர்க்கும் எலிசபெத், ஆழ்மனதில் டார்சினயத் தனக்குத் தீர்மானம் பசய்து பகாள்கிறாள்.
யேனன விட தானும், ெிங்கிலினயவிட டார்சியும் மதிப்பு வாய்ந்தவர்கள் என்ெனத அவள்
அறிந்திருந்தாள்.
நாம் இனதப் ெலமுனற விாிவுெடுத்திக்பகாண்யட பசன்றால், சுதந்திரத்தின் புதிய ெண்புகனளக்
பகாண்ட ஒரு பெண்னணத் யதர்ந்பதடுப்ெதற்கு டார்சி புரட்சி அனலகளால் தள்ளப்ெட்டான் எனும்
உட்ொர்னவனய நாம் பெறலாம்.
காலின்ன யும், விக்கானமயும் எது வரவனைத்தது?
நமது ஆரம்ெ உட்ொர்னவ, விாிவான விசாரனணயின் பதாடர்ந்த பவளிப்ொடுகளால்
உறுதிப்ெடுத்தப்ெட யவண்டும்.
Firth ஒரு விருதினனப் பெற்றார், ெிாிட்டிஷ் அரசால் அனடயாளம் காணப்ெட்டார், அவரது சினல
இப்பொழுது னவக்கப்ெட்டுள்ளது. இனவ அனனத்தும் வாழ்வின் புற உறுதிப்ெடுத்தல் ஆகும்.
Jane Austen–உனடய உருவப்ெடம் ெத்து ெவுன் யநாட்டில்(ெணத்தில்)அச்சிடப்ெட உள்ளது.
ஒயர னமயப்புள்ளினயக் பகாண்ட ெல வட்டங்களில், இறுதி வட்டத்னத வந்தனடயும்பொழுது,
எவ்வாறு ஒரு சிறிய நிகழ்வு முழு கனதனயயும் நகர்த்திச் பசல்கிறது என்ெனத பவளிப்ெடுத்த
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யவண்டும்.
ஒவ்பவாரு சிறிய குறிப்ெிடத்தக்க நிகழ்னவப் ெற்றியும் இத்தனகய ஒரு உள்ளுணர்வு எை யவண்டும்.
யலடி காதாின் எலிசபெத்னத ஆழ்மன நினலயில் தாக்குகிறாள்.
அதனனத் தாண்டி அடிமனம் உள்ளது.
காலின்ன சார்பலட் அடிமனதில் அறிந்திருப்ெனதப் ெற்றி ஒருயவனள நாம் உனரயில்
கண்டுெிடிக்கலாம்.
Deeper Aspects.
In the next level of expansion we see different evidences.
Jane Austen speaks of this interesting subject to Mrs. Gardiner, Lizzy on their return from Lambton.
Mrs. Gardiner wonders about ‘That is all settled’.
Darcy says he does not want to raise hopes about Lydia.
Unanimous RESPONSE that is the hope of humanity.
Jane hopes for the best.
Mr. Gardiner refuses to believe the worst
Mrs. Gardiner endorses it.
Elizabeth initially brightens up.
Darcy decides to trace Lydia without telling Lizzy.
(Not expressing amounts to right results)
Lydia refuses to leave Wickham’s lodge.
Capers and frisks by the children.
Mr. Bennet agrees to remove himself from London.
Mrs. Bennet removes herself.
Darcy’s marked selfishness about Lizzy’s visit to Pemberley bringing the full force of Selfishness.
Lizzy’s view of exposing Wickham as worthless.
Lady Catherine’s urge to ‘contribute’ to the consummation.
Positive restraint of Mrs. Gardiner.
Negative restraint of not exposing Darcy to Jane by Lizzy
Charlotte who gave positive goodwill compensates by the rumour of Darcy’s engagement.
Mrs. Bennet’s vehement abuse of Darcy – her vehemently seeking it.
Lizzy waited till Wickham was removed as a possibility for her by his marriage.
Lydia is full of raw dynamic energy unashamed.
Wickham is intent on squandering any number of thousands in gambling.
Lizzy’s description of attraction for Lydia and how Wickham fully answers it — her own inner urges.
The four arriving simultaneously at the road corner.
Darcy refuses to look at her, Wickham sees that she sees all.
Bingley sees nothing.
ஆைமான அம்சங்கள்
விாிவாக்கத்தின் அடுத்த நினலயில் நாம் பவவ்யவறு ஆதாரங்கனளக் காண்கியறாம்.
லாம்ப்டனிலிருந்து திருமதி கார்டினரும் எலிசபெத்தும் திரும்ெிய ெிறகு அவர்களின் இந்த
சுவாரசியமான விஷயத்னதப் ெற்றி யேன் ஆஸ்டின் யெசுகிறாள்.
‘அனவ அனனத்தும் தீர்க்கப்ெட்டுவிட்டன’ என்ெனத நினனத்து திருமதி கார்டினர்
ஆச்சாியப்ெடுகிறாள்.
லிடியானவப்ெற்றிய நம்ெிக்னகனய உருவாக்க விரும்ெவில்னல என்று டார்சி கூறுகிறான்.
மனித குலத்தின் நம்ெிக்னகயான ஒருமித்த ெதில்.
யேன் நல்லயத நடக்கும் என நம்புகிறாள்.
திரு கார்டினர் மிகவும் யமாசமானனத நம்ெ மறுக்கிறார்.
திருமதி கார்டினர் அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறாள்.
எலிசபெத் ஆரம்ெத்தில் உற்சாகமனடகிறாள்.
எலிசபெத்திடம் கூறாமல் டார்சி லிடியானவத் யதடத் தீர்மானிக்கிறான்.
(பவளிப்ெடுத்தாமல் இருப்ெது சாியான ெலனன அளிக்கிறது)
விக்காமுடன் தங்கியிருக்கும் விடுதினய விட்டகல லிடியா மறுக்கிறாள்.
குைந்னதகள் புத்தானடயுடன் ஆடிப்ொடி பகாண்டாடுகின்றனர்.
திரு பென்னட் லண்டனிலிருந்து கிளம்ெ ஒப்புக் பகாள்கிறார்.
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திருமதி பென்னட் தன்னனயய விலக்கிக் பகாள்கிறாள்.
பெம்ெர்லிக்கு எலிசபெத்தின் வருனகனயக் குறித்த டார்சியின் குறிப்ெிடத்தக்க சுயநலம்,
சுயநலத்தின் முழு சக்தினயயும் பகாண்டு வருகிறது.
விக்கானமப் ெயனற்றவன் என்று அம்ெலப்ெடுத்தும் எலிசபெத்தின் ொர்னவ.
நினறவுக்குப் ெங்களிக்க யலடி காதாினுனடய உந்துதல்.
திருமதி கார்டினாின் யநர்மனறயான கட்டுப்ொடு.
யேனிடம் டார்சினயப் ெற்றிக் கூறாமல் இருக்க எலிசபெத் எடுக்கும் எதிர்மனறயான கட்டுப்ொடு.
யநர்மனறயான நல்பலண்ணத்னத வைங்கிய சார்பலட், டார்சியின் திருமண உறுதினயப் ெற்றிய
வதந்தி மூலம் அனத ஈடுபசய்கிறாள்.
திருமதி பென்னட் டார்சினயக் கடுனமயாக நிந்திப்ெது- அவள் அனதத் தீவிரமாக நாடுவது.
விக்காம் அவனுனடய திருமணத்தின் மூலம் அவளுக்கான ஒரு வாய்ப்ொக அகற்றப்ெடும்வனர
எலிசபெத் காத்திருந்தாள்.
லிடியா எந்த வித பவட்கமும் இல்லாத ெக்குவமற்ற ஆற்றல்வாய்ந்த சக்தி நினறந்தவளாக
இருந்தாள்.
சூதாட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் அைிப்ெதற்கு விக்காம் தயாராக இருந்தான்.
லிடியாவின் ஈர்ப்ெினனப் ெற்றியும் அதற்கு- அவளுனடய உள் உந்துதல்களுக்கு - விக்காம் எவ்வாறு
முழுனமயாகப் ெதிலளித்தான் என்ெனதப் ெற்றியும் எலிசபெத் விவாிப்ெது.
அவர்கள் நால்வரும் பதரு முனனயில் ஒயர யநரத்தில் வந்து யசருவது.
டார்சி அவனளப் ொர்க்க மறுக்கிறான், அவள் அனனவனரயும் ொர்ப்ெனத விக்காம் ொர்க்கிறான்.
ெிங்கிலி எனதயும் காண்ெதில்னல.
Mental aspiration
An author rises to great heights when he stumbles upon the higher faculties of Mind.
The author, as other men, does not know the higher aspects of Mind.
He knows what the society knows at its best.
Mind has very many such capacities which gods reveal. Some are,
1. If only the Mind can bring itself to recognize one of its unknown high possibilities, at once it becomes a
possibility even actuality we know it only in the great volume of accomplishment.
People like (P.M.)Chandrasekaran, and Clinton reached the top of the nation.
2. One who never thought of poetic possibilities in his life, in a moment of inspiration found two lines
of inspired poetry arising in him.
3. Mind’s power of this description is well known in the negative.
4. Consecration during intense periods acts through all these unknown powers of Mind.
5. The thirteen years becoming thirteen days is one such.
6. A poor boy, son of a shop assistant earning thirty five rupees in 1948 was in B.A. and found it difficult to
pass. The job he aimed at on passing was one of sixty seven rupees. He was utterly black and ugly, if not
uncouth. Once his friends suggested he could get four crores of rupees, a wealth no one in the district had.
As soon as he passed, a very fair girl was proposed to him fulfilling one of his ambitions. She was very
rich, though her family property at that time would have been only ten lakhs which soon touched four
crores. No one mentions anything which is not a possibility in the air.
7. The friend who spoke it to him never dreamt that his own Mind had the power to actualise what he
could verbalize.
8. In expansive periods a Bingley and Darcy are brought by the crass ambition of a Mrs. Bennet.
9. These are powers of Mind. If you should know the powers of Supermind any devotee can recognise
it.
10. A watchman in 1956 on Rupees 12 salary desired 15. It was given to him on his appointment. In twelve
months further possibilities of permanent raise of 28, 10, 30, 5, 7 and half, 7 and half were added raising it
to a maximum of rupees 103 of which he enjoyed around 60 rupees and neglected the rest.
How could the watchman or his employer ever know that their own minds had that power.
11. A spiritual truth is Mind can create any power for it.
12. Comprehensive conception of accomplishment in all worlds
• Accomplishment is the result of a work.
• Work accomplishes itself while for the Man it is achievement.
• What then is it for Life?
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• Human achievement, and work accomplishment are incidents in life, but accomplishment of Life is to
acquire the knowledge of what is accomplished or achieved.
• An incident of life is in Existence a form of its being.
• Physical, vital, Mental, Spiritual, cosmic universal, Supramental, Supreme accomplishments are the
various levels and possibilities.
• Accomplishment at any level has another name at another level.
• Accomplishment at one level can be accomplished at another level by NOT doing it.
• Done so, the speed, form, quality and essence of it differs.
• Darcy’s accomplishment of discovery, negotiation, bribing, marrying them, buying a commission and
removing them from Lizzy was “done” by Mr. Bennet by a decision.
• We can conceive, at least in theory, what Elizabeth could have done to repeat what Darcy and her
father did, and instantaneously.
• Had she gone in, given up Wickham in the subconscious, regretted her withholding facts from her father,
withdrawn her psychological reactions, social responses to Darcy and risen in her consciousness till her
subconscious aspiration became a conscious decision, it is possible Wickham and Lydia would have
greeted her at Lambton as a married couple.
• At least such a result is possible in two or three other ways.
• How then are we to enumerate the theory, practice, philosophy, and experience of achievement or
accomplishment?
• As 13 years is 13 days, time can be abridged by moving from Time to Timelessness, producing
instantaneous results.
• Inner reversal of any vibration leads to outer reversal of it.
• Bennet’s not visiting Bingley brings Bingley to accomplish.
• Elizabeth can withdraw her shrewd suspicions of Caroline, Darcy, Lady Catherine, Charlotte, and Collins.
• This reversal can be on the surface, subtle, causal, psychic, subliminal, cosmic, universal, Transcendental
or Supreme.
• We can exercise our Minds similarly from the point of view of every other character and the author.
• We know JOY as a sensation of the vital. It can at once become the delight of the Psychic.
• A rainbow of colours of delightful sensation of a higher plane can at once reveal for a while.
The First Experience of success, affection, power, sex so reveal to us.
• Sweet smells never known can suddenly crowd on us from somewhere.
Sights, smells, tastes, sounds, sensations of touch hitherto unknown can be suddenly and overwhelmingly
experienced, as one sworn in as Prime Minister for the first time.
• They say the woman feels so at the time of delivery, especially at the first delivery.
• Having extinguished Self-Importance, actively and sincerely going out in the greatest act of Self-Giving
possible to one it is due as a loving wife or affectionate child or a fuller Source of greater Goodness, one is
sure to be thrilled for some time without break.
• Such a sensation neutralises in the depths of consciousness the coarseness of personality or the
psychological acts done earlier such as heinous crimes. Even the falsehood, deceit, dishonesty of our culture
deposited in our consciousness can be dissolved opening wonders of infinite delight of intensity.
Domestic life, family life, friendship, spiritual life are rich fields for successful experiments.
• It comes NOT as an understanding.
• It is a thrill that can last even several seconds. It can be a concrete Material Result before us.
It can be vast completion of work all over our world.
Mother Herself can be SEEN in the inner Self.
Even Bhagavan may appear inside.
As an acme both of them will give subtle Darsan in the inner Being.
The ultimate value of literature is brought out by literary criticism.
A Literacy criticism that brings out all the secrecy of human nature is valuable. Some in this story are
given below.
1) More than gainful profit, personal petty satisfaction is important for Man.
Mr. Bennet’s wish for his wife’s failure.
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2) Goodwill is powerful and can accomplish.
Charlotte’s wishes are fulfilled.
3) Angry jealousy works for its own destruction – Caroline.
4) Man loves to be humiliated by his love – Darcy.
5) Woman loves her lover because he betrays and tyranises – Lizzy.
6) Philanderers are popular among woman. They live longer by their devotion.
7) Human nature is shameless, mercenary, treacherous and loves to inform the victim of that treachery as it
sees power in that treachery – Lizzy wants Darcy’s help, wishes him not to know of Lydia’s shame, wants
Darcy to help Wickham.
8) Women need property more than the husband, love to tell him that she does not mind anything at all.
9) Life preserves its rules, breaks, if it wants – Lydia’s Darcy.
10) Positive delicacy that achieves – Mrs. Gardiner.
11) Negative delicacy that avoids loss – Lizzy did not expose Darcy.
12) குதிறர குழி ெைிக் ிைது – Lizzy’s regret about Darcy.
13) தீட்டி மரம் – Mrs. Bennet’s abuse of Darcy.
14) Desire to protect the lover who ruined her – Elizabeth was sorry for lack of income to Wickham.
15) Rob you and assert against you - Lydia robbed from Lizzy and asserted against her.
16) Subconscious is aware of subconscious - Lady Catherine attacks Lizzy.
17) Man loves to betray and loves more to tell his victim that he betrayed him – What asserts is
POWER, not loyalty or truth.
மனதின் ஆர்வம்.
ஒரு எழுத்தாைர் மனதின் உ ாி திைன் றை எதிர்ப ாள்ளும்பொழுது பொி உச்சங் ளுக்கு
உ ர் ிைார்.
எழுத்தாைர் மற்ை மனிதர் றைப்யொல் மனதின் உ ர்ந்த அம்சங் றை அைிவதில்றல.
சமூ ம் அதி ெட்சமா அைிந்தவற்றைய அவரும் அைிவார்.
ைவுள் ள் பவைிப்ெடுத்தும் அத்தற
ெல திைன் றை மனம் ப ாண்டுள்ைது, அவற்ைில் சில,
1. மனம் தனது அைி ப்ெைாத உ ர்ந்த சாத்தி க் கூறு ைில் ஒன்ைிறன அறை ாைம் ாண
முன்வந்தால், பொி அைவிலான சாதறன ில் மட்டுயம நமக்குத் பதாி வரும் சாத்தி மா வும்,
உண்றம ானதா வும் அது உைனடி ா மாறும்,(உ- ம்)ெிரதம மந்திாி ான சந்திரயச ரும்,
அபமாிக் ேனாதிெதி கிைின்ைனும் நாட்டின் உச்சத்றத அறைந்தனர்.
2. விறத எழுதும் திைன் உண்டு என்ெறத ஒருயொதும் அைிந்திராத ஒருவர், உத்யவ ம் எழுந்த ஒரு
தருணத்தில் ஊக்குவிக் ப்ெட்ை விறத ின் இரண்டு வாி ள் தன்னுள் எழுவறதக் ண்ைார்.
3. இது யொன்ை மனதின் சக்தி எதிர்மறை ா நன்கு அைி ப்ெட்ை ஒன்ைாகும்.
4. தீவிரமான சம ங் ைில் சமர்ப்ெணம், மனதின் இந்த அறனத்து அைி ப்ெைாத சக்தி ைின் மூலம்
பச ல்ெடு ிைது.
5. ெதிமூன்று வருைங் ள் ெதிமூன்று நாட் ைா மாறுவது இத்தற
ஒன்ைாகும்.
6. 1948-ஆம் வருைத்தில் முப்ெத்தி ஐந்து ரூொய் சம்ெைத்தில் ஒரு றை ில் உதவி ாைரா யவறல
ொர்த்து வந்தவாின் ம ன் B.A. ெடித்துக் ப ாண்டிருந்தான், அதில் யதர்ச்சி பெறுவது அவனுக்குக்
டினமா இருந்தது. யதர்ச்சி பெற்ை ெிைகு மாதம் அறுெத்தி ஏழு ரூொய் சம்ெைம் அைிக்கும் ஒரு
யவறலய அவனது இலக் ா இருந்தது. அவன் வி ாரமா இல்லாவிட்ைாலும் மி வும்
ருப்ொ வும், அழ ில்லாமலும் இருந்தான். அந்த மாவட்ைத்தியலய எவாிைமும் இல்லாத
அைவிற்கு அவனால் நான்கு ய ாடி சம்ொதிக் முடியும் என்று அவனுறை நண்ென் கூைினான்.
அவன் யதர்வு அறைந்தவுைன், அவனுறை அெிலாறஷற ப் பூர்த்தி பசய்யும் அைவில், ஒரு
அழ ான பொி இைத்துப் பெண்ணின் சம்ெந்தம் அவனுக்குக் ிறைத்தது. ெத்து இலட்சத்திற்கு
அதிெதி ா இருந்த அவைது குடும்ெத்தின் பசல்வ வைம் விறரவில் நான்கு ய ாடி றை எட்டி து.
சூழலில் சாத்தி மற்ை எறதயும் எவரும் கூைமாட்ைார் ள்.
7. இறதக் கூைி நண்ெனுக்கும், தான் கூைி வார்த்றத றை நிதர்சனமாக்கும் சக்தி தன்னுறை
மனதிற்கு இருக் ிைது என்று னவிலும் நிறனக் முடியவில்றல.
8. விாிவறையும் ாலங் ைில் ஒரு திருமதி பென்னட்றைப் யொன்ைவரது யெரார்வம், ஒரு
ெிங் ிலிற ப் யொன்ைவறரயும் ஒரு ைார்சிற ப் யொன்ைவறரயும் வரவறழக் ிைது.
9. இறவ மனதின் சக்தி ள் ஆகும். சத்தி ேீவி த்தின் சக்தி றை அைி யவண்டுபமனில் எந்த ஒரு
அன்ெராலும் அறத அறை ாைம் ாண முடியும்.
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10. 1956-ஆம் ஆண்டில் ஒரு ாவலாைி ென்னிபரண்டு ரூொய் சம்ெை யவறல ில் ெதிறனந்து
ரூொய்க்கு ஆறசப்ெட்ைான். யவறல ில் யசர்ந்தபொழுது அவனுக்கு அது அைிக் ப்ெட்ைது.
ென்னிபரண்டு மாதங் ைில் அவனுக்கு ெடிப்ெடி ா சம்ெைம் உ ர்ந்து 103 ரூொய் பெைத்
பதாைங் ினான். அதில் அவன் 60 ரூொற மட்டுயம அனுெவித்து மீதமுள்ைறதப் புைக் ணித்தான்.
ாவலாைிக்ய ா அல்லது அவனது முதலாைிக்ய ா தங் ளுறை மனதிற்கு அந்த சக்தி இருந்தது
என்ெது எவ்வாறு பதாியும்.
11. மனம் தனக்கு யவண்டி எந்த சக்திற யும் உருவாக் ிக்ப ாள்ை முடியும் என்ெது ஒரு ஆன்மீ
உண்றம ாகும்.
12. அறனத்து உல ங் ைிலும் சாதறன ின் விாிவான ருத்து.
• சாதறன யவறல ின் ெலனாகும்.
• யவறல தானா யவ தன்றன நிறையவற்ைிக் ப ாள்ளும், ஆனால் மனிதனுக்கு அது
சாதறன ாகும்.
• அவ்வாபைனில் அது வாழ்க்ற க்கு என்ன?
• மனித சாதறன, யவறல ின் சாதறன வாழ்வில் நி ழ்வு ள் ஆகும், ஆனால் வாழ்வின் சாதறன
சாதித்தது அல்லது அறைந்ததன் அைிறவப் பெறுவதாகும்.
• வாழ்வின் ஒரு நி ழ்வு பெருவாழ்வில் அதன் ேீவனின் ஒரு வடிவம் ஆகும்.
• ேைம், உணர்வு, மனம், ஆன்மா, ெிரெஞ்ச உல ைாவி , சத்தி ேீவி , ெிரம்ம நிறல சாதறன ள்
ஆ ி றவ ெல்யவறு நிறல ள் மற்றும் சாத்தி ங் ள் ஆகும்.
• எந்த ஒரு நிறல ிலும் உள்ை சாதறனக்கு மற்பைாரு நிறல ில் மற்பைாரு பெ ர் உண்டு.
• ஒரு நிறல சாதறனற மற்பைாரு நிறல ில் அறதச் பசய் ாமயலய அறை முடியும்.
• அவ்வாறு பசய் ப்ெட்ை ெிைகு அதன் யவ ம், வடிவம், தரம் மற்றும் சாராம்சம் ஆ ி றவ
யவறுெடு ின்றன.
• ைார்சி அவர் றைக் ண்டுெிடித்தது, யெச்சு வார்த்றத நைத்தி து, இலஞ்சம் ப ாடுத்தது,
அவர் ளுக்குத் திருமணம் நைத்தி றவத்தது, விக் ாமிற்கு யவறல வாங் ித் தந்தது, அவர் றை
எலிசபெத்திைமிருந்து விலக் ி து ஆ ி அறனத்தும் திரு பென்னட்டின் ஒரு தீர்மானத்தால்
நைந்தது.
• ைார்சியும் அவைது தந்றதயும் பசய்தறத மீண்டும் பசய்வதற்கு எலிசபெத் என்ன பசய்திருக்
முடியும் என்ெறத ய ாட்ொட்ைைவில் நாம் உைனடி ா நிறனத்துப் ொர்க் முடியும்.
•அவள் தனது மனதினுள் பசன்று, ஆழ்மனதில் விக் ாறமக் ற விட்டு, தந்றத ிைம்
உண்றமற க் கூைாததற்கு வருத்தப்ெட்டு, தனது மனதின் எதிர்வினளவு றையும்
சமூ ாீதி ான மறுபமாழி றையும் திரும்ெப் பெற்று, அவைது ஆழ்மன ஆர்வம் நனவுபூர்வமான
தீர்மானமா மாறும்வறர அவைது ேீவி த்தில் உ ர்ந்திருந்தால், விக் ாமும், லிடி ாவும்
லாம்ப்ைனில் திருமணம் முடிந்த தம்ெதி ைா அவறை வரயவற்ைிருப்ொர் ள்.
• அத்தற
முடிவு குறைந்த ெட்சம் இரண்டு அல்லது மூன்று வழி ைில் சாத்தி மாகும்.
• அவ்வாபைனில் சாதறன அல்லது நிறையவற்ைத்தின் ய ாட்ொடு, நறைமுறை, தத்துவம்,
அனுெவம் ஆ ி வற்றை எவ்வாறு ணக் ிடுவது?
• ெதிமூன்று வருைங் ள் ெதிமூன்று நாட் ள் ஆனதுயொல் ாலத்திலிருந்து ாலமின்றமக்கு
ந ருவதன் மூலம் ாலத்றதச் சுருக் ி உைனடி ெலன் றைப் பெைலாம்.
• எந்த ஒரு அதிர்வின் அ மாற்ைமும் அதன் புை மாற்ைத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
• திரு பென்னட் ெிங் ிலிற ச் சந்திக் ச் பசல்லாதது ெிங் ிலி சாதிக் வழிவகுக் ிைது.
• ாரலின், ைார்சி, யலடி ாதாின், சார்பலட் மற்றும் ாலின்ஸ் மீதிருக்கும் தனது வியவ முள்ள
சந்யத ங் றை எலிசபெத்தால் மாற்ைிக்ப ாள்ை முடியும்.
• இந்த மாற்ைம் யமல்மனம், சூட்சுமம், ாரண, றசத்தி , அடிமன, ெிரெஞ்ச, உல ைாவி , அல்லது
ெிரம்ம நிறல ைில் இருக் லாம்.
• இயதயொல் மற்ை ஒவ்பவாரு தாொத்திரம் மற்றும் ஆசிாி ாின் ண்யணாட்ைத்திலிருந்தும் நாம்
நம் மனறதச் பச ல்ெடுத்தலாம்.
• சந்யதாஷத்றத உ ிாின் ஒரு உணர்வா நாம் அைியவாம். அது உைனடி ா றசத்தி த்தின்
ஆனந்தமா மாைலாம்.
• ஒரு உ ர் நிறல ின் வர்ணங் ள் நிறைந்த ஆனந்தமான உணர்வு உைனடி ா ச் சற்று
யநரத்திற்கு பவைிப்ெடும். பவற்ைி, ொசம், அதி ாரம், சிற்ைின்ெம் ஆ ி வற்ைின் முதல்
அனுெவத்தில் இத்தற
ஆனந்தம் எழும்.
• நாம் அைிந்திராத இனிறம நிறைந்த வாசறன ள் எங் ிருந்யதா திடீபரன நம்றம வந்து
சூழ்ந்துப ாள்ளும். முதல் முறை ா ெிரதம மந்திாி ெதவி ஏற்கும்யொது எழும் உணர்விறனப்யொல்,
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இதுவறர நாம் அைிந்திராத ாட்சி ள், வாசறன ள், சுறவ ள், ஒலி ள், உணர்வு ள் ஆ ி வற்ைின்
அனுெவம் உைனடி ா எழும்.
• பெண் ள் ெிரசவத்தின்யொது, குைிப்ொ முதல் ெிரசவத்தின்யொது இத்தற
உணர்விறனப்
பெறுவர்.
• சு முக் ி த்துவத்றதக் ற விட்டு, ஒரு அன்ொன மறனவி ா யவா, ொசமுள்ை
குழந்றத ா யவா அல்லது உ ர்ந்த நற்குணத்தின் முழுறம ான ஆதாரமா யவா ஒருவருக்கு
சாத்தி ப்ெடும் சிைப்ொன பச லான சு அர்ப்ெணத்றத தீவிரமா வும் யநர்றம ா வும்
ற ாள்வது இறைபவைி ற்ை சிலிர்ப்றெ ஒருவருக்கு சிைிது யநரத்திற்கு அைிப்ெது உறுதி.
• இத்தற
ஒரு உணர்வு ேீவி த்தின் ஆழத்தில் ஆளுறம ின் முரட்டுத்தனத்றதய ா அல்லது
ப ாடுறம ான குற்ைங் ள் யொன்ை முன்னர் பசய்த மயனாாீதி ான பச ல் றைய ா
சமநிறலப்ெடுத்தும். நமது ேீவி த்தில் யசர்த்து றவக் ப்ெட்டிருக்கும் பொய்றம, ஏமாற்று,
லாச்சாரத்தின் யநர்றம ின்றம ஆ ி வற்றைக்கூை றரத்து, தீவிரத்தின் அைவற்ை ஆனந்தத்தின்
அற்புதங் றை திைக் ச் பசய்யும். குடும்ெ வாழ்க்ற , திருமண வாழ்க்ற , நட்பு, ஆன்மீ வாழ்க்ற
ஆ ி றவ பவற்ைி ரமான ொியசாதறன ளுக் ான வைமான ைங் ைாகும்.
• இது ஒரு புாிதலா வருவதில்றல.
• இது ெல வினாடி ளுக்குக்கூை நீடிக்கும் ஒரு சிலிர்ப்ொகும். இது நம் முன் ஒரு உறுதி ான
பொருள்ாீதி ான ெலனா இருக் லாம்.
இது நமது உல ம் முழுவதிலும் பச ல் ெரந்த அைவில் பூர்த்தி றைவதா இருக் லாம்.
அ ஆன்மாவில் அன்றனற ய கூை ாண முடியும்.
ெ வானும்கூை அ த்தில் யதான்ை முடியும்.
ஒரு உச்சக் ட்ைமா இருவருயம அ ேீவனில் சூட்சும நிறல ில் தாிசனம் ப ாடுப்ொர் ள்.
இலக் ி த்தின் முடிவான மதிப்பு இலக் ி விமாிசனத்தின் மூலம் பவைிப்ெடுத்தப்ெடு ிைது.
மனித சுொவத்தின் அறனத்து இர சி த்றதயும் பவைிப்ெடுத்தும் ஒரு இலக் ி விமாிசனம் மதிப்பு
வாய்ந்ததாகும். இக் றத ிலுள்ை சில ீயழ ப ாடுக் ப்ெட்டுள்ைன.
1) இலாெ ரமான நன்றமற விை தனிப்ெட்ை சிைி திருப்தி மனிதனுக்கு முக் ி ம்.
திரு பென்னட் மனனவி ின் யதால்விற விரும்பு ிைார்.
2) நல்பலண்ணம் சக்தி வாய்ந்தது, சாதிக்கும் திைனுறை து.
சார்பலட்டின் விருப்ெங் ள் பூர்த்தி றை ின்ைன.
3) ய ாெத்துைன் கூடி பொைாறம சு அழிவுக்கு வழிய ாலும்- ாரலின்.
4) ஆண் தன் ாதலி ினால் அவமானப்ெடுத்தப்ெடுவறத விரும்பு ிைான்- ைார்சி
5) தனது ாதலன் ஏமாற்றுவதாலும், ப ாடுறமப்ெடுத்துவதாலும் ஒரு பெண் அவறனக்
ாதலிக் ிைாள்.-எலிசபெத்.
6) பெண் ெித்தர் ள் பெண் ள் மத்தி ில் ெிரெலமா உள்ைனர். அவர் ள் தங் ைது ஈடுொட்டினால்
நீண்ை ாலம் வாழ் ின்ைனர்.
7) மனித சுொவம் பவட் மற்ைது, ஆதா மனப்ொன்றம ப ாண்ைது, துயரா
மனப்ொன்றமயுறை து, அந்தத் துயரா த்தில் அதி ாரத்றதக் ாண்ெதால்
அத்துயரா த்றதப் ொதிக் ப்ெட்ைவருக்குத் பதாிவிக் விரும்பு ிைது- ைார்சி ின் உதவிற
எலிசபெத் யவண்டு ிைாள், லிடி ாறவப்ெற்ைி அவமானம் அவனுக்குத் பதாி க்கூைாது
என்று நிறனக் ிைாள், விக் ாமிற்கு ைார்சி உதவ யவண்டும் என ஆறசப்ெடு ிைாள்.
8)மறனவிக்கு ணவனுக்கு யமலா பசாத்து யதறவப்ெடு ிைது, எதுவும் தனக்கு ஒரு
பொருட்ைல்ல என்று அவனிைம் கூை விரும்பு ிைாள்.
9)வாழ்க்ற விரும்ெினால் அதன் விதி றைப் ொது ாக் ிைது, த ர்க் ிைது- லிடி ாவின் ைார்சி.
10)சாதிக்கும் யநர்மறை ான யநர்த்தி- திருமதி ார்டினர்.
11)எதிர்மறை ான யநர்த்தி இழப்றெத் தவிர்க் ிைது- எலிசபெத் ைார்சிற
பவைிப்ெடுத்தவில்றல.
12)குதிறர குழி ெைிக் ிைது- ைார்சிற ப் ெற்ைிய எலிசபெத்தின் வருத்தம்.
13)தீட்டி மரம்- ைார்சிற திருமதி பென்னட் நிந்திப்ெது.
14)தன்றன அழித்த ாதலறனப் ொது ாக் ஆறசப்ெடுவது- விக் ாமிற்கு வருமானம்
இல்லாததற்கு எலிசபெத் வருந்துவது.
15)நம்றமக் ற ப்ெற்ைி நமக்கு எதிரா வலியுறுத்துவது- எலிசபெத்திைமிருந்து விக் ாறமக்
ற ப்ெற்ைி லிடி ா அவளுக்கு எதிரா யவ வலியுறுத்துவது.
16)ஆழ்மனம் ஆழ்மனத்றத அைிவது- யலடி ாதாின் எலிசபெத்றதத் தாக்குவது.
17)மனிதன் துயரா ம் பசய் விரும்பு ிைான், துயரா ம் பசய் ப்ெட்ைவாிைம் அறதக் கூறுவதில்
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ம ிழ்ச்சி அறை ிைான்- வலியுறுத்துவது அதி ாரம், விஸ்வாசயமா அல்லது உண்றமய ா
அல்ல.
58. “And think as little about it.”
She was a bull in a china shop, a cyclone, who ousted him from the family that he would not or could not
think about. £2000 was in her hands, she rudely pushed him OUT. A rough man would have retaliated
and crushed her. A strong-weak man would have spent that £2000 on other women. His retaliation was
Neglect, Indifference and more children. Biologically she was overpowered – There was no son.
A British husband – An aristocrat – a Moral Man – a pity.
What gained strength in this process is HONOUR.
Honour acquired the strength of action – actually more powerful.
Finally it achieves – achieves for her in his favourite daughters.
His achievement in her favourite daughter retained dissipation and poverty – impudent shameless
grabbing –Brighton.
She is honest, brutal, mercenary, selfish, mean.
He is not strong, mean, sarcastic, wants to oblige his wife, and lost!
She has one value – Energy marriage for girls.
He has one value – Responsibility, Honour.
There is No perverse delight in meanness as a central or pervasive character.
Two corresponding columns of characteristics and final result will be enlightening.
Done broadly, it will be educative. Done in minute precision, it will be prophetic.
Aspiration --arrival of four suitors
urgency --cancellation.
Library -- Chaos organised
Honour --Darcy paid.
Visited Bingley, later refused--Initially cancelled, finally accomplished.
Birth of rational MIND --Utter charm totally given up.
He moved away.
Sub conscious longing-- Calls him home after wedding.
He kisses her hand, sends money.
Infection (subtle) --Georgiana’s elopement comes to Lydia
Positive atmosphere -- Social upliftment.
Cultural delicacies --Positive – Mrs. Gardiner
Negative - Lizzy (Darcy)
Wider enquiry
A wider enquiry must be able to explain every event as Life Response.
At least all major events must be so explained.
Every event again requires the clearance of a previous event.
The same is seen working in opposite ways in opposite atmospheres.
I say Pride and Prejudice is an evolutionary landmark of the Birth of the Rational Mind, as Hamlet
announced the birth of Mind.
If this is true, the rational mind struggling to be born must be seen in all events of the story. At least some
must be explained. If Lydia is an early symbol of woman’s freedom witnessed in the 20 th century it must be
seen in other events.
And its shadow must be seen as the stirring of freedom in other events of the story.
If this is an evolutionary landmark, it can be seen not only in freedom but in other aspects of evolution such
as 1) Movement on the gradation of survival, growth, development, evolution, 2) Creation of new
organisations or development of old organisations, 3) Life becoming more subtle, 4) Life evolving by
consciousness or consciousness evolving by organisation and the thirty two principles of social evolution
can be seen astir somewhere. Life Response is a comprehensive principle of integration towards which our
enquiry should move. Its implications, though well known, are worth repeating
—Any act can move the whole.
—Time can become Timeless.
—There can be no imperfection. Its presence will render the whole ineffective even with a part.
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—Prediction – prevision – is great, but prediction is restrictive.
—The past too can be changed in the sense the widening vision can, within limits, bring the past into the
present.
—Evolution can evolve.
—Evolution can take on itself miraculous speed.
—Mind of Light can emerge.
—Reflection of our life by what we read is total.
—We can also be free of that limitation.
—Woman is more powerful in evolution.
—Matter disappears.
—Matter is delight of being or Being of delight.
“அனதப் ெற்றி அதிகம் நினனப்ெதில்னல.”
அவள் ஒரு முரட்டுக் கானள யொலிருந்தாள், புயல்யொன்றவள், அவர் நினனக்காத அல்லது
அவரால் நினனக்க முடியாத அளவிற்கு குடும்ெத்திலிருந்து அவனர பவளியயற்றினாள். அவள்
னககளில் 2000 ெவுன் இருந்தது, அவனர முரட்டுத்தனமாக பவளியயற்றினாள். அவர் ஒரு முரடனாக
இருந்திருந்தால் அவனள எதிர்த்து அைித்திருப்ொர். ஒரு வலினமயான - ெலவீனமான மனிதன் அந்த
2000 ெவுனன மற்ற பெண்களிடம் பசலவைித்திருப்ொர். அவரது எதிர்ப்பு அவனளப்
புறக்கணிப்ெதிலும், அலட்சியப்ெடுத்துவதிலும், நினறய குைந்னதகனளப் பெற்பறடுத்ததிலும்
முடிந்தது. உடல்ாீதியாக அவர் அவனள அடக்கினார், மகன் ெிறக்கவில்னல.
அவர் ஒரு ஆங்கியலய கணவனாக, ஒரு ெிரபுவாக, ஒரு பநறியான மனிதனாக,
ொிதாெத்திற்குாியவராக இருந்தார்.
இந்தச் பசயல்ொட்டில் மாியானதயய வலினமனயப் பெற்றது.
மாியானத பசயலின் வலினம பெற்றது- உண்னமயில் அது யமலும் வலினமயுனடயது.
இறுதியாக இது சாதிக்கிறது- அவளுக்காக அவரது விருப்ெமான மகள்களிடம் சாதிக்கிறது.
அவளுக்குப் ெிடித்த மகளிடம் அவரது சாதனன அைிச்சாட்டியத்னதயும், ஏழ்னமனயயும் தக்க
னவத்துக் பகாண்டது- ெினரட்டனன நாணங்பகட்ட அவமானமான முனறயில் ெறித்துக்பகாண்டது.
அவள் யநர்னமயானவள், பகாடுனமயானவள், ஆதாயமனப்ொன்னம பகாண்டவள், சுயநலம்
ெனடத்தவள், சின்னத்தனம் உனடயவள்.
அவர் வலினமயற்றவர், சின்னத்தனமும், குதர்க்கமும் நினறந்தவர், மனனவிக்கு இணங்க
விரும்புகிறார், யதால்வியுற்றார்.
அவளிடம் ஒரு ெண்பு இருந்தது- பெண்களுக்குத் திருமணம் நடத்தி முடிப்ெதற்கான சக்தி.
அவாிடம் இருந்த ஒரு ெண்பு- பொறுப்பு, மாியானத.
ஒரு னமயமான அல்லது எங்கும் ெரவியிருக்கும் ஒரு ெண்ொக சின்னத்தனத்தில் வக்கிரமான
மகிழ்ச்சி எதுவும் அவாிடம் இல்னல.
குணாதிசயங்களின் இரண்டு பதாடர்புனடய பநடுவாினசயும் முடிவான ெலனும் பதளிவூட்டுவதாக
இருக்கும்.
விாிவாகச் பசயல்ெட்டால் இது அறிவூட்டுவதாக இருக்கும், நுணுக்கமான துல்லியத்தில்
பசயல்ெட்டால் இது தீர்க்க தாிசனமாக இருக்கும்.
ஆர்வம்--திருமணத்திற்குத் தகுதி உனடய நால்வாின் வருனக.
அவசரம்--ரத்துபசய்கிறது.
நூலகம்--ஒழுங்கனமக்கப்ெட்ட குைப்ெம்.
பகௌரவம்-- டார்சிக்குப் ெணத்னதத் திரும்ெ அளித்தது.
ெிங்கிலினயச் பசன்று சந்தித்தது, ெின்னர் மறுத்தது-- முதலில் ரத்து பசய்தது, இறுதியில்
நினறயவறியது.
ெகுத்தறிவு மனம் ெிறந்தது- முழுனமயான வசீகரம் முழுவதும் னகவிடப்ெட்டது.
அவன் அங்கிருந்து அகன்றான்.
ஆழ்மன ஏக்கம்--திருமணத்திற்குப் ெிறகு அவனன வீட்டிற்கு அனைப்ெது.
அவன் அவளுனடய னககளில் முத்தமிட்டான், அவள் ெணம் அனுப்ெிக் பகாண்டிருந்தாள்.
பதாற்று(சூட்சுமம்)--ோர்ேியானா ஓடிப்யொக முயன்றது லிடியா ஓடிப்யொவதில் முடிந்தது.
யநர்மனறயான சூைல்--சமூக உயர்வு.
கலாச்சார யநர்த்திகள்--யநர்மனற- திருமதி கார்டினர்.
எதிர்மனற-- எலிசபெத் (டார்சி).
விாிவான விசாரனண.
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ஒரு விாிவான ஆய்வு ஒவ்பவாரு நிகழ்னவயும் வாழ்வின் எதிபராலியாக விளக்கும்.
குனறந்தெட்சம் எல்லா பொிய நிகழ்வுகளும் அவ்வாறு விளக்கப்ெட யவண்டும்.
ஒவ்பவாரு நிகழ்விற்கும் முந்னதய நிகழ்வின் அனுமதி யதனவப்ெடுகிறது.
இதுயவ யநபரதிர் வைிகளில் யநபரதிர் சூைலில் பசயல்ெடுகிறது.
ொம்பலட் மனதின் ெிறப்ெினன அறிவித்தனதப் யொல், 'Pride and Prejudice' ெகுத்தறிவு மனதின்
ெிறப்ெின் ொிணாம னமல்கல் என்று கூறலாம்.
இது உண்னமயாக இருப்ெின், உருவாவதற்குப் ொடுெடும் ெகுத்தறிவு மனம் கனதயில் எல்லா
நிகழ்வுகளிலும் காணப்ெட யவண்டும். அவற்றில் சிலவற்னறயாவது விளக்க யவண்டும். இருெதாம்
நூற்றாண்டில் காணப்ெட்ட பெண் சுதந்திரத்தின் ஆரம்ெச் சின்னமாக இருப்ெது லிடியா எனில், இது
மற்ற நிகழ்வுகளிலும் காணப்ெட யவண்டும்.
அதன் நிைல் கனதயிலுள்ள மற்ற நிகழ்வுகளில் சுதந்திரத்தின் தாக்கமாகக் காணப்ெட யவண்டும்.
இது ஒரு ொிணாம அனடயாளமாக இருப்ெின், அனத சுதந்திரத்தில் மட்டுமல்லாது ொிணாமத்தின்
மற்ற அம்சங்களான 1) உயிர்வாழ்தல், வளர்ச்சி, முன்யனற்றம், ொிணாமம் ஆகியவற்றின்
வாினசக்கிரமத்தின் இயக்கம், 2) புதிய அனமப்புகளின் உருவாக்கம் அல்லது ெனைய
அனமப்புகளின் வளர்ச்சி, 3) வாழ்க்னக யமலும் சூட்சுமமாக மாறுவது, 4) வாழ்க்னக ேீவியத்தால்
பவளிவருவதும் ேீவியம் ஒழுங்கனமப்ெினால் பவளிவருவதும், சமூக வளர்ச்சியின் முப்ெத்தி
இரண்டு பகாள்னககள் எங்யகா உயிர்ப்புடன் இருப்ெனதயும் காணலாம். வாழ்வின் எதிபராலி நமது
விசாரனண நகர யவண்டிய ஒருங்கினணப்ெின் ஒரு விாிவான பகாள்னகயாகும். அதன் தாக்கங்கள்
நன்கு அறியப்ெட்டிருந்தாலும், மீண்டும் கூறப்ெட யவண்டியனவயாகும்.
—எந்த ஒரு பசயலும் முழுனமனய நகர்த்தும்.
—காலம் காலமின்னமயாக மாற முடியும்.
—எந்தக் குனறொடும் இருக்க முடியாது. அது இருப்ெது ஒரு ெகுதியுடனும் கூட முழுனமனயப்
ெயனற்றதாக மாற்றும்.
—கணிப்ெது, முன்னுணர்வு சிறந்தது, ஆனால் கணிப்ெது தனட பசய்யக்கூடியது.
—விாிவான ொர்னவ வரம்புகளுக்குட்ெட்டு கடந்த காலத்னத நிகழ் காலத்திற்குக் பகாண்டு வர
முடியும் என்ற பொருளில் கடந்த காலத்னதயும் மாற்றலாம்.
—ொிணாமம் பவளிப்ெடும்.
—ொிணாமம் அதிசயத்தக்க யவகத்னத யமற்பகாள்ளும்.
—ஒளியின் மனம் பவளிப்ெடும்.
—நாம் ெடித்தவற்றின் மூலம் நமது வாழ்க்னகயின் ெிரதிெலிப்பு முழுனமயானது.
—நாம் அந்த வரம்ெிலிருந்து விடுெடலாம்.
—ொிணாமத்தில் பெண் அதிக சக்தி வாய்ந்தவள்.
—ேடம் மனறகிறது.
—ேடம் ேீவனின் ஆனந்தம் அல்லது ஆனந்தத்தின் அசத் ஆகும்.
Some comparisons?
Elizabeth asked her father not to send Lydia to Brighton.
She withheld facts.
He refused to act.
Catastrophe issued.
After Lydia’s wedding Lizzy wanting to see Wickham asks her father to let them come home.
Now too she withheld the facts of her interest in him.
Bennet this time allowed.
The catastrophe is reversed.
Behaviour remains.
Still Life acts according to its rule.
At a far greater distance is the goal of ‘accepting’ Wickham!
What is common? What is different?
Is it progress or its opposite?
She was extremely anxious that he should be financially supported. £1000 for Lydia was given in addition
to her £1000 which means £100 for expenses. His own was £200. Bennet gave £100.
So his income was doubled and she gave extra.
Not that she was indifferent to Lydia but that she had an affectionate solicitude for him.
Should the lines of evolution continue, the right thing is Darcy should acquire the captivating softness
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of Wickham. Elizabeth should raise her love from Pemberley to Darcy.
There is a further point of Wickham coming back to Pemberley.
That is too much full of danger.
But theoretically it is possible for a yogic effort.
Lydia’s new energy and absence of shame are below the society.
Her mother continues to be like that.
As Arabella fainted to emerge into ‘Dear Mary’, Mrs. Bennet should be in a coma for a few months to
acquire social shame.
It is a primary urge NOT under human control.
Even the appearance of control is something.
Mary totally forgot Dr. Thorne.
Life gave him £200,000 through Mary.
Nothing will go to waste.
Novels reveal the social structure. You can see them left untouched.
Here too that phenomenon is there but Jane and Lizzy rising so high is certainly Social evolution to
Longbourn.
In a similar sense one condemned to become an Old Maid getting married changes her social structure.
Wickham agreeing to be married is psychological evolution of his own social structure.
Mr. Bennet’s liberation from the library is evolution in his own family. Trollope’s novels were written 75
years later. There a lady’s anxiety to know of any girl’s engagement is fully portrayed in its feminine
intensity. In 1789 Mrs. Gardiner’s cultured sensitivity about Lizzy’s relationship with Darcy is
evolution of the highest degree.
Again in English novels one does not witness the generosity of monetary help inside a family as Mrs.
Gardiner exhibits. It is against the British character. This too is psychological evolution. Nor do we
witness in the English character the officious interference of Darcy in Bingley’s life. This is a phase of the
neo-rich’s relation with aristocracy. To find Mr. and Mrs. Hurst in Bingley’s house for about a year is not in
English life of any period. They are not examples of evolution. They are aberrations. Exceptional, can
only explain the changing times!
How do we account for Mr. Bennet asking Lizzy to refuse Darcy after giving him his own consent.
They do not reflect any rule of any period of English life.
I put these departures from the rules of so structured a society as England of the late 18th century as
the unusual exceptions of a society in transition that subconsciously tries to avoid a revolution.
All other things, (social, psychological, plot requirements, etc.) Life does not allow a heart to marry till that
heart has hopes. Elizabeth gave up Wickham only after he became a husband. That clearance is a Lifenecessity for her marriage. Nor she would think of her own marriage until Jane was married.
சில ஒப்பீடுகள்?
லிடியானவப் ெினரட்டனுக்கு அனுப்ெ யவண்டாம் என எலிசபெத் தன் தந்னதயிடம் யகட்டுக்
பகாண்டாள்.
அவள் உண்னமகனள மனறத்தாள்.
அவர் பசயல்ெட மறுத்தார்.
யெராெத்து நிகழ்ந்தது.
லிடியாவின் திருமணத்திற்குப் ெிறகு விக்கானமப் ொர்க்க விரும்ெிய எலிசபெத் அவர்கனள
வீட்டிற்கு வர அனுமதிக்கும்ெடி தந்னதயிடம் யகட்கிறாள்.
இப்பொழுதுகூட அவன் மீதுள்ள ஆர்வத்னத அவள் மனறக்கிறாள்.
இந்த முனற பென்னட் அனுமதிக்கிறார்.
யெராெத்து மாற்றப்ெடுகிறது.
நடத்னத நினலக்கிறது.
இருப்ெினும் வாழ்க்னக அதன் விதிப்ெடி பசயல்ெடுகிறது.
விக்கானம ‘ஏற்றுக்பகாள்வது’ எனும் குறிக்யகாள் மிகவும் பதானலவில் உள்ளது.
பொதுவானது என்ன? வித்தியாசம் என்ன?
இது முன்யனற்றமா அல்லது அதன் யநர்மாறானதா?
விக்காமிற்குப் ெண உதவி பசய்ய யவண்டும் என்ெதில் அவள் தீவிர ஆர்வமுனடயவளாக
இருந்தாள். லிடியாவின் ஆயிரம் ெவுனிற்கு யமலாக யமலும் 1000 ெவுன் அவளுக்கு வைங்கப்ெட்டது
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அவள் பசலவுக்கு 100 ெவுன் அளிப்ெது யொன்றது. அவனுக்பகன இருந்தது 200 ெவுன் மட்டுயம
ஆகும். பென்னட் 100 ெவுன் பகாடுத்தார்.
எனயவ அவனது வருமானம் இரண்டு மடங்காயிற்று, அவள் யமலும் கூடுதலாக அளித்தாள்.
லிடியாவிடம் அவளுக்கு அக்கனற இல்லாமல் இல்னல, ஆனால் அவளுக்கு அவன் மீது ஒரு
ொசத்துடன் கூடிய அனுதாெம் இருந்தது.
ொிணாம வளர்ச்சிகள் பதாடர யவண்டும் எனில், விக்காமின் கவரும் பமன்னமனய டார்சி பெற
யவண்டும். எலிசபெத்தும் தன்னுனடய காதனலப் பெம்ெர்லியிலிருந்து டார்சிக்கு உயர்த்த
யவண்டும்.
விக்காம் பெம்ெர்லிக்குத் திரும்ெ வருவதில் யமலும் ஒரு விஷயம் உள்ளது.
அது மிகவும் ஆெத்து நினறந்தது.
ஆனால் யகாட்ொட்டளவில் இது யயாக முயற்சிக்குச் சாத்தியம்.
லிடியாவின் புதிய ஆற்றலும், அவள் பவட்கமின்றி இருப்ெதும் சமூகத்தின் கீயை இருக்கிறது.
அவளுனடய தாயார் அயதயொல் இருக்கிறாள்.
அரபெல்லா மயங்கி விழுந்தவுடன் ‘எனதருனம யமாி’ என்றனைத்தனதப்யொல், சமூக
அவமானத்னதப் பெற திருமதி பென்னட் சில மாதங்களுக்கு மயக்க நினலயில் இருக்க யவண்டும்.
இது மனிதக் கட்டுப்ொட்டின் கீழ் இல்லாத ஆரம்ெ உந்துதலாகும்.
கட்டுப்ொட்டின் யதாற்றம்கூட முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
யமாி, டாக்டர் தார்னன முழுவதுமாக மறந்துவிட்டிருந்தாள்.
வாழ்க்னக யமாியின் மூலம் அவருக்கு 200,000 ெவுனன அளித்தது.
விரயம் என்ெயத இல்னல.
நாவல்கள் சமூகக் கட்டனமப்னெ பவளிப்ெடுத்துகின்றன. அனவ பதாடப்ெடாமல் இருப்ெனத நாம்
காணலாம்.
இங்கும் கூட அந்த பெருநிகழ்வு உள்ளது, ஆனால் யேனும் எலிசபெத்தும் அந்த அளவிற்கு
உயருவது நிச்சயமாக லாங்ெர்னிற்கு சமூகப் ொிணாமமாகும்.
இயதயொல், திருமணம் ஆகாத ஒரு முதிர்கன்னியாக விதிக்கப்ெட்டவளுக்குத் திருமணம்
நனடபெறுவது அவளது சமூகக் கட்டனமப்னெ மாற்றுகிறது.
விக்காம் திருமணம் பசய்துபகாள்வதற்குச் சம்மதிப்ெது அவனது சமூகக் கட்டனமப்ெின்
உளவியல்ாீதியான ொிணாம வளர்ச்சியாகும்.
திரு பென்னட் நூலகத்திலிருந்து விடுெட்டு பவளிவந்தது அவரது குடும்ெத்தில் ொிணாமமாகும்.
திராலப்ெின் நாவல்கள் அதற்கு எழுெத்தி ஐந்து வருடங்களுக்குப் ெிறகு எழுதப்ெட்டன. எந்தபவாரு
பெண்ணின் திருமண உறுதினயப் ெற்றி பதாிந்துபகாள்ளும் ஒரு பெண்ணின் ஆர்வம் அதன்
பெண்னமயின் தீவிரத்தில் முழுனமயாகச் சித்தாிக்கப்ெட்டுள்ளது. 1789-ஆம் ஆண்டில், டார்சியுடன்
இருக்கும் எலிசபெத்தின் உறனவப் ெற்றிய திருமதி கார்டினாின் ெண்புடன் கூடிய உணர்திறன்
மிகவும் உயர்ந்த நினல ொிணாமமாகும்.
ஆங்கில நாவல்களில், திருமதி கார்டினர் பவளிப்ெடுத்துவதுயொல் ஒரு குடும்ெத்திற்குள் ெண உதவி
பசய்யப்ெடும் தாராள மனப்ொன்னமனய ஒருவரால் காண முடியாது. இது ஆங்கியலயாின்
குணத்திற்கு எதிரானதாகும். இதுவும் கூட மயனாாீதியான ொிணாம வளர்ச்சியாகும். ெிங்கிலியின்
வாழ்க்னகயில் டார்சி யதனவயற்று குறிக்கிடுவது யொன்ற ஒன்னறயும் நாம் ஆங்கில
குணாதிசயத்தில் காண்ெதில்னல. உயர்குடியினருடன் ஏற்ெடும் புதுப் ெணக்காரர்களின் உறவின்
ஒரு கட்டமாகும் இது. ெர்ஸ்ட் தம்ெதிகள் ஒரு வருட காலம் ெிங்கிலியின் வீட்டில் இருப்ெது எந்த
காலத்திலும் ஆங்கியலயாின் வாழ்க்னகயில் காண முடியாதது. அனவ ொிணாம வளர்ச்சியின்
உதாரணங்கள் அல்ல. அனவ முரண்ொடுகள் ஆகும். விதிவிலக்குகளால் மட்டுயம மாறிவரும்
காலத்னத விளக்க முடியும்.
டார்சிக்கு தனது சம்மதத்னத அளித்த ெிறகு திரு பென்னட் எலிசபெத்திடம் டார்சினய நிராகாிக்கச்
பசால்வனத நாம் எவ்வாறு புாிந்துபகாள்வது? ஆங்கியலயாின் எந்த கால வாழ்க்னகயின் எந்த
சட்டத்னதயும் அவரது நடத்னத ெிரதிெலிக்கவில்னல.
ெதிபனட்டாம் நூற்றாண்டின் ெிற்ெகுதியில் இங்கிலாந்னதப் யொன்ற கட்டனமக்கப்ெட்ட ஒரு
சமூகத்தின் விதிகனள மீறுவதும், ஒரு புரட்சினயத் தவிர்க்க ஆழ்மன முயற்சியும், மாறிவரும்
சமூகத்தின் அசாதாரண விதிவிலக்குகளாகப் ொர்க்கப்ெடுகின்றன.
சமூகம், உளவியல், கனதக் கருவின் யதனவகள் யொன்ற மற்ற அனனத்தும் ஒரு உள்ளத்திற்கு
நம்ெிக்னக எழுப்பும்வனர வாழ்க்னக அந்த உள்ளத்னத திருமணத்திற்குச் சம்மதிக்க னவப்ெதில்னல.
விக்காம் ஒரு கணவனாக மாறிய ெிறயக எலிசபெத் அவனனக் னகவிட்டாள். அந்த அனுமதி
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அவளுனடய திருமணத்திற்கு முக்கியமான வாழ்வின் யதனவயாக இருந்தது. யேனுனடய திருமணம்
நடக்கும்வனர அவளுனடய திருமணத்னதப் ெற்றி அவள் நினனக்கவும் இல்னல.
Reading
Reading is to know the plot of the story.
A serious reading reveals the characters.
Significance of reading lies in knowing of life from literature.
To know events as the result of Life-Response completes the significance of reading.
Life-Response becomes power when one can make life respond.
One event being the key for other events is the power of life.
One small event becomes the essential KEY of the entire process is the greater power Life-Response yields
– Here life makes matter respond to thought.
At the final level Matter becomes a Being of Delight.
Here in this story matter will become a being of delight is every physical sensation of the mother ends in
delight, for her – Darcy is her son-in-law.
Her delight perceived as the reader’s delight completes the course of reading.
When no capitals are needed to express the significance, we arrive at the capital significance of silent
reading – Non-Reading.
Where reading ends, the reader directly draws from the mind of the author.
It can be in Silence or light or direct or dispense with it becoming knowledge.
These are all movements in ignorance and will certainly retain its seed.
Such a seed will have a dormant seed of Truth.
Becoming conscious, the seed can transform the entire thing into light of knowledge, a form of supramental
knowledge.
Supramental knowledge is universal knowledge.
It can be transcendental knowledge.
Its individual knowledge has the other two dimensions.
All can rise, transform, integrate into the Supreme.
That Supreme acting on earth is individuality.
It exists as Individuality in the Supreme, acts as individuality in us.
Such an individuality too can acquire universality and rise into transcendence.
All the rest falls out of this creation.
The aim can be to remain in creation or outgrow it.
Outgrowing can return to the Origin.
Or it can enjoy Ananda in the Self.
It is for the Individual to choose to Act or Not-act.
Ethical life has found the version of this knowledge in life.
Ethics is higher than morality.
ெடித்தல்.
ெடிப்ெது கனதயின் கருனவ அறிந்துபகாள்வதற்காக ஆகும்.
ஒரு தீவிரத்யதாடு ெடிப்ெது கதாொத்திரங்கனளப் ெற்றிய புாிதனல அளிக்கிறது.
ெடிப்ெதன் முக்கியத்துவம் இலக்கியத்திலிருந்து வாழ்க்னகனய அறிந்துபகாள்வதில் உள்ளது.
நிகழ்வுகனள வாழ்வின் எதிபராலியின் வினளவுகளாக அறிந்துபகாள்வது, ெடிப்ெதன்
முக்கியத்துவத்னதப் பூர்த்தி பசய்கிறது.
ஒருவரால் வாழ்க்னகனயப் ெதிலளிக்க னவக்க முடியும்பொழுது, வாழ்வின் மறுபமாைி
சக்தியாகிறது.
ஒரு நிகழ்வு மற்ற நிகழ்வுகளுக்குத் திறவுயகாலாக அனமவது வாழ்வின் சக்தியாகும்.
ஒரு சிறிய நிகழ்வு பசயல்முனற முழுவதற்கும் இன்றியனமயாத திறவுயகாலாக மாறுவது வாழ்வின்
மறுபமாைி அளிக்கும் யமலும் பொிய சக்தியாகும்- இங்கு வாழ்க்னக ேடத்னத எண்ணத்திற்கு
ெதிலளிக்க னவக்கிறது.
இறுதி நினலயில், ேடம் ஆனந்தத்தின் அசத்-ஆக மாறுகிறது.
இங்கு இக்கனதயில் ேடம் ஆனந்தத்தின் ேீவனாக மாறுவது, தாயாாின் ஒவ்பவாரு ேட உணர்வும்
ஆனந்தமாக முடிவனடவதாகும், டார்சி அவளுனடய மருமகனாக மாறுகிறான்.
அவளுனடய மகிழ்ச்சி வாசகாின் மகிழ்ச்சியாக உணரப்ெடுவதால் அது வாசிப்ெின் யொக்னக
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நினறவு பசய்கிறது.
முக்கியத்துவத்னத பவளிப்ெடுத்த பொிய எழுத்து யதனவயில்னல எனும்பொழுது, பமௌனமான
வாசிப்ெின் தனலயாய முக்கியத்துவத்திற்கு நாம் வந்தனடகியறாம்-ெடிக்காமல் இருக்கும் நினல.
வாசிப்பு முடிவனடயும் இடத்தில், வாசகர் யநரடியாகயவ ஆசிாியாின் மனதிலிருந்து
பெற்றுக்பகாள்கிறார்.
அது அனமதியியலா அல்லது ஒளியியலா இருக்கலாம், அல்லது அறிவாக மாறுவதன் மூலம் அனதத்
தவிர்க்கலாம்.
இனவ யாவும் அறியானமயில் உள்ள இயக்கங்கள் ஆகும், அதன் வித்தினன நிச்சயமாக தக்க
னவத்துக் பகாள்ளும்.
இத்தனகய வித்துக்கள் உண்னமயின் தனலயாய ஒரு வித்தினனக் பகாண்டிருக்கும்.
தன்னுணர்வு பெறும்பொழுது, வித்தினால் முழு விஷயத்னதயும் அறிவின் ஒளியாக மாற்ற முடியும்,
சத்திய ேீவிய அறிவின் வடிவமாக மாற்ற முடியும்.
சத்திய ேீவிய அறிவு உலகளாவிய அறிவாகும்.
இது அனனத்னதயும் கடந்த நினலயின் அறிவாக இருக்கலாம்.
இதன் தனிப்ெட்ட அறிவு மற்ற இரண்டு ொிமாணங்கனளக் பகாண்டுள்ளது.
அனனவரும் உயரலாம், திருவுருமாறலாம், ெிரம்மத்துடன் இனணயலாம்.
அந்தப் ெிரம்மம் பூமியில் பசயல்ெடுவது தனித்துவம் ஆகும்.
அது ெிரம்மத்தில் தனித்துவமாக உள்ளது, நம்முள் தனித்துவமாகச் பசயல்ெடுகிறது.
இத்தனகய தனித்துவம்கூட உலகளாவிய நினலனயப் பெற முடியும், அனனத்னதயும் கடந்த
நினலக்கு உயரலாம்.
மீதமுள்ள அனனத்தும் இந்தப் ெனடப்ெிலிருந்து விலகுகின்றன.
இலக்கு ெனடப்ெில் பதாடர்ந்து இருப்ெதாக இருக்கலாம், அல்லது அனத விஞ்சுவதாக இருக்கலாம்.
விஞ்சுவது மூலத்திற்குத் திரும்ெலாம்.
அல்லது அது சுயத்தில் ஆனந்தத்னத அனுெவிக்கலாம்.
பசயல்ெடுவதற்யகா அல்லது பசயல்ெடாமல் இருப்ெதற்யகா யதர்ந்பதடுப்ெது தனிநெரது விருப்ெம்
ஆகும்.
பநறிமுனறயான வாழ்க்னக இந்த அறிவின் ெதிப்னெ வாழ்க்னகயில் கண்டறிந்துள்ளது.
நன்பனறி நீதிபநறிகனளவிட யமலானது.
Alberto
Response of Alberto reveals a phenomenon of life.
Life is infinite as everything is infinite.
Human contacts, work potential, financial resources at his disposal are enough to support a few hundred
international organisations.
The wonder is that he is capable of exercising in our favour.
He is wild with enthusiasm.
It is the nature of the Project that he responds to.
Theoretically every Academy Member can be offered such a Project.
In terms of work what surfaces is phenomenal. Here we do see Ideas leading to Action.
Imagine fresh Ideas so released into action.
Truly it is infinity of infinities.
We think of free higher education.
One immediate result is each student will be empowered with a capacity to secure a job.
The consortium can devise a productive work during the course by which the student, instead of
paying for education, can earn as much as he would spend on it earlier.
It is so when a work is creative.
It can be creative of MONEY.
Devotees need not earn, earnings will move to them is the rule.
That is the privilege of ‘giving’.
The world knows the very opposite resource of Money.
Maybe it is transformation.
The village is selfish with a vengeance in the extreme sense of the word.
He cannot conceive or permit in his thought that anyone, especially, an outsider should earn out of that soil.
It is the spiritual significance of our Farms not earning.
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That was why it developed under a manager of that trait.
There is a human attitude that cannot stand the idea of another receiving ANY benefit, especially
monetary benefit, out of his own work.
Transformation of that attitude is transformation of selfishness.
It is creative selfishness.
This is creative Self-giving.
Such personalities are the acme of human nature.
ஆல்பெர்யடா
ஆல்பெர்யடாவின் ெதில் வாழ்வின் ஒரு பெருநிகழ்னவ பவளிப்ெடுத்துகிறது.
அனனத்தும் அனந்தம் என்ெதனால் வாழ்வும் அனந்தம் ஆகும்.
அவர் வசம் உள்ள மனிதத் பதாடர்புகள், யவனலத் திறன், நிதி ஆதாரங்கள் ஆகியனவ சில நூறு
சர்வயதச நிறுவனங்கனள ஆதாிக்கப் யொதுமானனவ.
நமக்குச் சாதகமாக அவர் அவற்னறப் ெயன்ெடுத்துவது ஆச்சாியம் ஆகும்.
அவர் மிகவும் உற்சாகத்துடன் இருக்கிறார்.
அவர் ெதிலளிப்ெது திட்டத்தின் தன்னமக்யகயாகும்.
யகாட்ொட்டளவில் ஒவ்பவாரு அகாபடமி உறுப்ெினருக்கும் அத்தனகய ஒரு திட்டத்னத வைங்க
முடியும்.
யவனலனயப் பொறுத்த அளவில் யமபலழுவது மிகவும் பொியதாக இருக்கும். இங்கு எண்ணங்கள்
பசயலுக்கு வைிவகுப்ெனத நாம் ொர்க்கியறாம்.
இவ்வாறு பசயல்ொட்டிற்கு விடுவிக்கப்ெட்ட புதிய கருத்துகனளக் கற்ெனன பசய்து ொர்க்கலாம்.
உண்னமயில் இது அனந்தங்களின் அனந்தமாகும்.
இலவச உயர் கல்வினயப் ெற்றி நாம் நினனக்கியறாம்.
ஒவ்பவாரு மாணவனும் ஒரு யவனலனயப் பெறுவதற்கான திறனனப் பெறுவயத இதன் உடனடிப்
ெலனாகும்.
நிறுவனச் சங்கங்கள் கல்வி கற்கும்யொது ஒரு ஆக்க வளமுனடய யவனலனய உருவாக்க முடியும்.
இதன் மூலம் மாணவன் கல்விக்காகப் ெணம் பசலவைிப்ெதற்குப் ெதிலாக, அதற்கு முன்னர் அவன்
பசலவைித்த அளவுக்கு ெணம் சம்ொதிக்கலாம்.
யவனல ஆக்கபூர்வமாக இருக்கும்பொழுது இது இவ்வாறு இருக்கும்.
இது ெணத்னத உருவாக்குவதாகவும் இருக்கலாம்.
அன்ெர்கள் சம்ொதிக்க யவண்டியதில்னல, அது அவர்கனள யநாக்கி வரும் என்ெயத சட்டமாகும்.
அது ‘அளிப்ெதன்' சிறப்புாினமயாகும்.
ெணத்தின் யநபரதிரான ஆதாரங்கனள உலகம் அறியும்.
இது திருவுருமாற்றமாக இருக்கலாம்.
கிராமம் மிகவும் யமாசமாக ஒரு வன்மத்யதாடு சுயநலமாக உள்ளது.
யவறு எவரும், முக்கியமாக ஒரு அன்னியன் அந்த மண்ணில் சம்ொதிப்ெனதப்ெற்றி அவனால்
நினனக்க முடியாது, அத்தனகய எண்ணத்னத அனுமதிக்கவும் மாட்டான்.
நமது நிலங்கள் சம்ொதிக்காமல் இருப்ெதன் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் இது.
அதனால்தான் அது அத்தன்னமனய பகாண்டிருக்கும் ஒரு யமலாளரால் உருவானது.
தன்னுனடய யவனலயின் காரணமாக எந்த ஒரு ெலனனயும், குறிப்ொக ெணாீதியான ெலனன மற்ற
ஒருவன் பெறுவனத பொறுத்துக்பகாள்ள முடியாத ஒரு மனித மனப்ொன்னம உள்ளது.
அந்த மனப்ொங்கின் திருவுருமாற்றம் சுயநலத்தின் திருவுருமாற்றமாகும்.
இது ெனடக்கும் திறனுனடய சுயநலமாகும்.
இது ெனடக்கும் திறனுனடய சுய அர்ப்ெணமாகும்.
இத்தனகய மனிதர்கள் மனித சுொவத்தின் உச்சங்களாகும்.
"But can you think that Lydia is so lost to everything but love of him as to consent to live with him on any
other terms than marriage?"
“அவன் யமலுள்ை ாதலினால், லிடி ா எல்லாவற்றையும் மைந்து திருமணம் பசய்துப ாள்ைாமல்,
அவன்கூை வாழ்வதற்கு மட்டும் ஒத்துக் ப ாண்டிருப்ொைா?”
55. Mrs. Gardiner, raising the issue, asks ‘Is she so lost?’
விஷயத்னத எழுப்ெிய திருமதி கார்டினர், "அவள் அந்த அளவிற்கு தன்னன இைந்து விட்டாளா?"
என்று யகட்கிறாள்.
56. The truth is Lydia has no objection to remain unmarried.
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திருமணம் பசய்துபகாள்ளாமல் இருப்ெதற்கு லிடி ாவுக்கு எந்தவித ஆட்யசெறணயும் இல்றல
என்ெயத உண்றம.
Her mother’s inner core is that. Now she wants Lydia to be married.
அவளுறை தா ாாின் அ எண்ணம் அதுயவ ாகும். இப்பொழுது அவள் லிடி ாவின்
திருமணத்றத விரும்பு ிைாள்.
It is this stark reality of her family that opens up her depths and made it possible to have Lydia
married. This is a further DARK dimension to the elopement.
அவைது குடும்ெத்தின் இந்த அப்ெட்ைமான தார்த்தம்தான் அவளுறை ஆழங் றைத் திைக் ச்
பசய்து, லிடி ாவின் திருமணத்றதச் சாத்தி மாக் ி து. இது ஓடிப்யொன நி ழ்விற்கு யமலும் ஒரு
இருண்ை ொிமாணம் ஆகும்.
Such ideas instantaneously yield results.
இத்தற
எண்ணங் ள் உைனடி ா ப் ெலன் றை அைிக்கும்.
It is the sincerity of the being that agrees, that acts.
ஒப்புக் ப ாள்வது, பச ல்ெடுவது ேீவனின் யநர்றமய
ாகும்.
Some of Darcy’s attitudes, actions have this character.
a. His parting look of solicitude in Lambton.
b. His walking slowly to the house from their carriage.
c. For the happiness of both – letter.
d. Wishes her happiness after her refusal.
ைார்சி ின் சில அணுகுமுறை ள், பச ல் ள் இந்தத் தன்றமற க் ப ாண்ைறவ.
a. லாம்ப்ைனில் அவர் ள் ிைம்ெி பொழுது அவனது அனுதாெம் நிறைந்த ொர்றவ.
b. அவர் ைது வண்டி ிலிருந்து அவன் பமதுவா வீட்றை யநாக் ிச் பசன்ைது.
c. இரண்டு யெருறை சந்யதாஷத்திற் ா - டிதம்.
d. அவளுறை நிரா ாிப்புக்குப் ெிைகு அவளுறை சந்யதாஷத்திற்கு வாழ்த்து பதாிவிக் ிைான்.
Other similar things:
a. I would like to put in a world for Lizzy.
b. He will dance with you – Mrs. Bennet to Lydia.
c. Elizabeth – Darcy is in love with you – Charlotte.
d. When shall I wish you joy – Caroline.
e. There is no danger of Jane meeting Bingley – Mrs. Gardiner
f. Elizabeth’s suspicion that Charlotte was in love with Collins.
இதற்கினணயான மற்ை விஷ ங் ள்:
a. எலிசபெத்திற்கு சமாதானமா ஒரு வார்த்றதற க் கூை விரும்பு ியைன்.
b. அவன் உன்னுைன் நைனமாடுவான் என்று லிடி ாவிைம் திருமதி பென்னட் கூறு ிைாள்.
c. எலிசபெத்திைம், "ைார்சி உன்றனக் ாதலிக் ிைான்" என்று சார்பலட் கூறு ிைாள்.
d. உன்னுறை ம ிழ்ச்சிக்கு நான் எப்பொழுது வாழ்த்து பதாிவிக் யவண்டும்— ாரலின்.
e. யேன் ெிங் ிலிற ச் சந்திக்கும் ஆெத்து இல்றல- திருமதி ார்டினர்.
f. ாலின்றஸ சார்பலட் விரும்பு ிைாள் என்ை எலிசபெத்தின் சந்யத ம்.
After a long analysis Mrs. Gardiner wonders if Lydia was so lost to everything. Elizabeth agrees to it.
நீண்ை ஆய்வுக்குப் ெிைகு, லிடி ா அறனத்னதயும் இழந்துவிட்ைாைா என்று திருமதி ார்டினர்
ஆச்சாி ப்ெடு ிைாள். எலிசபெத் அறத ஒப்புக் ப ாள் ிைாள்.
“Can you think Lydia so lost?”
Lydia never for a moment had anything for her to lose.
Unless it is to be soft to Lizzy, if her aunt did not know that, it is difficult to see how so acute an
intelligence could not know it.
I can only think she does not want to think low of the sister of her husband.
If it is a fact, it is another revelation of human nature to me.
In fact, Lydia was energised by her triumph of a love marriage to a very handsome man whose favourite
was Elizabeth.
She trumpeted it at Longbourn and Meryton.
She was not lost to everything, but to gain ‘him’ was more than everything for her.
He was the idol and ideal.
That she could physically drag him to herself successfully is great.
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The fact of a girl losing her virtue was nothing to Wickham, perhaps, in the society then it was not
uncommon for a girl as long as she did not conceive.
Someone may ‘marry’ her; accept her as a concubine must be in vogue.
The fact it never touched her is matched only by the fact that he never felt its outrage.
Two hundred years ago, it does not speak high of the English society.
It is only confirmed by her mother.
The society admitted her after her return.
Perhaps the promiscuity in the lower classes here now, was there at some level then.
Such an impudence in him did not deter her from telling him it was not unwelcome!
That is how a lover adores a lover, Man or woman.
Love there is naked.
It is outside society.
I am tempted to say that Mrs. Gardiner who accused Lydia did not accuse Wickham.
To stretch the point Caroline’s desire to pronounce Wickham provoked Lizzy.
It is a world one cannot understand unless he enters there.
Maybe all of us are like Wickham.
The author’s penetration is great.
A great world, with greater revelations.
God Bless Man.
What is Life Response?
How is it defined?
If every event is an act of Life Response in the story cite the most important one and show where it started.
If possible trace the stages through which it develops – at least ten stages.
Life, being a plane of equilibrium either in motion or in status, precipitates events by a violent change
of that equilibrium. Events below and above the plane occur in varying sizes.
- Events are altered equilibrium attaining status to permit a form to set it.
- Below the plane events may be negative. Negative or positive it will be of greater import.
- Above the plane events will be fleeting and of smaller significances.
- Development of any event is best traced from a wider circle or plane.
- Knowledge of Life Response is knowledge of far wider life.
- The time, space, sequence, size, importance of events have their own rules in countless numbers (e.g.
Accomplishment demands that the other party should come to you.)
A major act of Life Response is at Pemberley.
- It is made possible by his inner transformation and her desire for Pemberley.
- Her energy is of the intense emotional desire.
- His energy is that of inner transformation.
- Caroline is the negative aspect of the scheme representing her attraction for Wickham.
- Mrs. Gardiner is the positive aspect of it representing her rise to Mind.
- She is the evolutionary occasion for the Birth of the rational mind in the world. It is signified by her
cheerfulness which overflows in her playfulness.
- As soon as she sets her heart on Pemberley Caroline whose heart was focused on it comes into the picture
to clash.
- Georgiana, Lydia, Lizzy are the avowed admirers of Wickham. Caroline’s degradation of him has
the savour of admiration.
Mrs. Gardiner is a known admirer of Wickham. Wickham ‘longs’ for Pemberley. Darcy by his hatred
negatively increases Wickham’s intensity for Pemberley. Pemberley is the centre of attraction. Hence they
meet there.
- Obviously Darcy intends to propose to Lizzy at Lambton.
His reservations surface as obstacles.
(Tracing them minutely will complete our enquiry).
e.g. He is extremely selfish.
- Elopement is contagious.
- Wickham wants money. It comes to him in another fashion.
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- Bennet will not move unless his honour is disturbed.
- Mr. Gardiner’s generosity, unusual in UK’s context, is a very positive door to elevation.
- Darcy cannot marry Lizzy till Wickham is practically not available for her even in imagination – He is
removed.
- Lizzy will not marry without Jane’s wedding taking place.
- The obstruction of Caroline must be accomplished.
- The hopes of Lady Catherine must be worked out.
Her protégé Collins has grievances to be worked out.
Elizabeth has refused him. Lydia has insulted him.
- Jane and Lizzy marry by Charlotte’s goodwill.
She must marry – So Collins is there.
Lizzy’s romantic ideas must find expression – So Wickham comes.
- Mrs. Bennet’s aspiration brings the four suitors.
- Bingley tries to elevate himself through Darcy.
Longbourn rises to Pemberley.
- Charlotte’s goodwill is matched by Collins’s goodwill about the entail.
- Mrs. Bennet’s energies must be negatively exhausted by the defeat of her strategies.
- Lizzy subconsciously pursues Darcy.
- Mrs. Bennet subconsciously rudely demands Darcy for Lizzy.
- Mr. Bennet’s meanness must be neutralized by his magnanimity.
- Mrs. Reynolds is a very great positive minor character.
- It is possible to construct the tiny role of the shop boy into a full blown event relating it to Jane, Lizzy,
Philips, Jones, etc.
- Mr. Bennet not only comes out of the library but goes to Pemberley.
- Mary needs freedom.
- Even Kitty’s coughing can be explained as one expression of the conflict between Mr. and Mrs.
Bennet.
- Lizzy writes from Netherfield for her mother to come.
She wants her mother who offensively demands Darcy should marry Lizzy.
After her visit Darcy offers to dance with her.
Immediately after that she left and met Wickham on the road.
- Lydia wants Bingley to choose her.
Next she rudely provokes Collins to respond to her.
It is she who brings Wickham.
When he took to Lizzy she waits for him.
She was afraid of Darcy and never tried him.
- Mrs. Bennet’s one worry is the entail.
Her calling brings Collins.
Collins goes to Charlotte who has goodwill to Jane and Elizabeth.
She gets Longbourn so that Netherfield and Pemberley can come.
- Mrs. Bennet sends him to the library.
She brings Collins.
She does not mind anything.
She sends Lydia to Brighton.
She does her best in her OWN way to move things.
She again brings Bingley and tries to leave them together.
After that she is ‘angrily demanding’ Darcy to propose.
- Mr. Bennet goes to library.
He sends Lydia to Brighton.
He takes the responsibility.
He vows to return the Money.
He refuses Darcy after accepting him.
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He moves out of Longbourn to go to Pemberley.
By these methods he contributes to the final issue.
- One cannot know why these things come.
Even if told, the Question does not arise in the Mind.
Mind is unconscious to let a question arise in it.
It is the attitude of Man to Grace.
Grace silently achieves.
Man is consciously moving away from Grace.
To become subtle is to go ahead of all traditions.
Krishnavatar is great.
Even he lacks the Silence beyond Silence.
We must arrive at an ‘individuality’ at our present level.
That will protect from relieving, suspension, cancellation of betrothal.
As it is gross, a failure enters and is rectified.
Should it be subtle, no failure will ever enter.
In the psychic positive atmosphere of such an individuality, the past grievances will now look like the
present complements.
It is that which makes Darcy see her abuse as innocence.
Collins’s insult of a proposal replaces Longbourn with Pemberley.
‘Tolerable’ is of the form.
Fine eyes are of the spirit looking out of the eyes.
‘Waltz with me’ is one more step.
Dancing is to come close.
Let Darcy finish his letter.
Enough for now.
That is all settled.
‘Propose to me’.
Jane is in tapasya.
She gives up expectation.
She is disabused of Caroline.
She ‘gives up’ Bingley.
He becomes an acquaintance.
He proposes.
He never betrays Darcy.
Lizzy never betrays Darcy.
Jane refuses Darcy as Lizzy gives her Bingley.
Jane rushes to her Mother to give the news of proposal.
Jane too could not stand her mother.
Jane too wants to see Wickham after his marriage.
Caroline receives news of fine eyes as she is the rival.
She brings them close by her intensity.
First in the drawing room walking, next at Pemberley by giving pain to Darcy.
She reverses to Jane and later to Elizabeth.
Her praise of Georgianna gives her to Lizzy.
Caroline praises Darcy, Lizzy taunts him.
Visit to Pemberley is the residue of her reward.
“லிடியா இவ்வாறு தன்னன இைந்துவிட்டாள் என்று உன்னால் நினனக்க முடியுமா?”
இைப்ெதற்கு லிடியாவிடம் ஒரு கணம்கூட எதுவும் இருக்கவில்னல.
லிடியானவப் ெற்றி அவளுனடய அத்னதக்குத் பதாியாமல் இருக்காது. எலிசபெத்திடம்
பமன்னமயாக இருப்ெதற்காகயவ திருமதி கார்டினர் அவ்வாறு நடந்து பகாண்டிருக்க யவண்டும்.
இல்னலயயல் ஒரு புத்திசாலியான பெண்மணியால் எவ்வாறு அனத அறிந்துபகாள்ள முடியாமல்
இருக்க முடியும், தன்னுனடய கணவாின் சயகாதாினயப் ெற்றி தவறாக நினனக்கக் கூடாது என்ெயத
இதற்குக் காரணமாக இருக்க யவண்டும்.
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இது உண்னம எனில், இது மனித சுொவத்தின் மற்பறாரு பவளிப்ொடாகும்.
உண்னமயில் எலிசபெத்னத விரும்ெிய ஒரு அைகான மனிதனனத் திருமணம் பசய்து பகாண்ட
பவற்றிப் பெருமிதம் லிடியாவுக்கு சக்தி அளித்தது.
அனத அவள் லாங்ெர்னிலும் பமாிடனிலும் ெனறசாற்றினாள்.
அவள் அனனத்திற்கும் தன்னன இைந்துவிடவில்னல, ஆனால் அவனன ‘அனடவது’ அவளுக்கு
எல்லாவற்னறயும்விட யமலானதாக இருந்தது.
அவன் இலட்சியப் புருஷனாகவும், இலட்சியமாகவும் இருந்தான்.
அவள் அவனன பவற்றிகரமாகத் தன்னன யநாக்கி இழுத்தது பொிய விஷயமாகும்.
ஒரு பெண் தன் ஒழுக்கத்னத இைப்ெது விக்காமுக்கு ஒரு விஷயமில்னல, ஒரு பெண் அன்னறய
சமுதாயத்தில் கருத்தாிக்காதவனர அது அசாதாரணமானது இல்னல யொலும்.
யாயரனும் ஒருவர் அவனளத் ‘திருமணம்’ பசய்துபகாள்வது; ஒரு ஆனசநாயகியாக ஏற்றுக்பகாள்வது
நனடமுனற வைக்கில் இருந்திருக்க யவண்டும்.
இது அவனள ஒருயொதும் ொதிக்கவில்னல என்ெது அதன் அவமதிப்னெ அவன் ஒருயொதும்
உணரவில்னல என்ெதற்குப் பொருத்தமாக உள்ளது.
இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு, ஆங்கியலயாின் சமூகத்னதப் ெற்றி இது உயர்வாகப்
யெசுவதில்னல.
இது அவளுனடய தாயாராயலயய உறுதிப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
அவள் திரும்ெி வந்தபொழுது சமூகம் அவனள ஏற்றுக்பகாண்டது.
இப்பொழுது இங்குள்ள கீழ் வகுப்ெினாின் ஒழுக்கமின்னம அப்பொழுது ஏயதா ஒரு நினலயில் அங்கு
இருந்திருக்கலாம்.
அவனுள் இருந்த அத்தனகய நாணங்பகட்டத்தனம், அது விரும்ெத்தகாதது அல்ல என்று அவனிடம்
பசால்வதிலிருந்து அவனளத் தடுக்கவில்னல.
இவ்வாறுதான் காதலிக்கும் ஒருவர் தான் காதலிப்ெவனர, அது ஆயணா அல்லது பெண்யணா,
யொற்றுவார்.
அங்கு காதல் அப்ெட்டமாக உள்ளது.
இது சமூகத்திற்கு அப்ொற்ெட்டது.
லிடியானவக் குற்றம் சாட்டிய திருமதி கார்டினர் விக்கானமக் குற்றம் சாட்டவில்னல.
விக்காமின் பெயனர உச்சாிக்க காரலின் விரும்ெியது எலிசபெத்தின் யகாெத்னதக் கிளறியது.
ஒருவர் அங்கு நுனைந்தாலன்றி புாிந்துபகாள்ள முடியாத ஒரு உலகம் அது.
நாம் அனனவரும் விக்கானமப் யொல் இருக்கியறாம் யொலும்.
கதாசிாியாின் ஊடுருவல் சிறப்ொக உள்ளது.
யமலும் பொிய பவளிப்ொடுகளுடனான ஒரு பொிய உலகம்.
கடவுள் மனிதனன ஆசீர்வதிப்ொர்.
வாழ்வின் மறுபமாைி என்றால் என்ன?
அது எவ்வாறு வனரயறுக்கப்ெடுகிறது?
கனதயில் ஒவ்பவாரு நிகழ்வும் வாழ்வின் மறுபமாைியின் ஒரு பசயலாக இருந்தால், மிகவும்
முக்கியமானனத எடுத்துக்காட்டி, அது எங்கு ஆரம்ெித்தது என்ெனதக் காண்ெிக்க யவண்டும்.
இயன்றால், அது எந்த கட்டங்களின் வைியாக உருவாகிறது என்ெனதக் கண்டறியலாம்குனறந்தெட்சம் ெத்து கட்டங்கள்.
வாழ்க்னக, இயக்கத்தியலா அல்லது நினலயியலா சமநினலயின் கட்டமாக இருப்ெது, அந்த
சமநினலயின் தீவிர மாற்றத்தால் நிகழ்வுகனளத் துாிதப்ெடுத்துகிறது. நினலயின் கீழும் யமலும்
நிகழ்வுகள் பவவ்யவறு அளவுகளில் நிகழ்கின்றன.
- ஒரு விஷயம் உருபவடுக்க நிகழ்வுகயள காரணமாக அனமகின்றன.
- நினலக்குக் கீயை நிகழ்வுகள் எதிர்மனறயாக இருக்கலாம். யநர்மனறயயா அல்லது எதிர்மனறயயா
அது பொிய தாக்கத்னத ஏற்ெடுத்தும்.
- நினலக்கு யமயல நிகழ்வுகள் அதியவகமாகவும், சிறிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் இருக்கும்.
- எந்த ஒரு நிகழ்வின் வளர்ச்சினயயும் ஒரு ெரந்த வட்டத்திலிருந்யதா அல்லது நினலயிலிருந்யதா
சிறப்ொகக் கண்டறியலாம்.
- வாழ்வின் மறுபமாைினயப்ெற்றிய அறிவு பொிய ெரந்த வாழ்னவப்ெற்றிய அறிவாகும்.
- நிகழ்வுகளின் யநரம், இடம், பதாடர்ச்சி, அளவு, முக்கியத்துவம் ஆகியனவ எண்ணற்ற விதிகனளக்
பகாண்டுள்ளன. (உ -ம் ) (மற்றவர் நம்மிடம் வரயவண்டும் என்று சாதனன யகாருகிறது.)
வாழ்வின் மறுபமாைியின் முக்கியமான பசயல் பெம்ெர்லியில் நடந்தது.
- அவனுனடய அக மாற்றத்தாலும், பெம்ெர்லி மீதான அவளது விருப்ெத்தாலும் இது
307

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

சாத்தியமானது.
- அவளுனடய ஆற்றல் தீவிர உணர்ச்சிபூர்வமான ஆனசனயக் பகாண்டது.
- அவனுனடய ஆற்றல் அக திருவுருமாற்றத்தினால் எழுந்தது.
- விக்காம் மீதிருக்கும் ஈர்ப்ெினனக் குறிக்கும் காரலின், திட்டத்தின் எதிர்மனற அம்சமாவாள்.
- மனதிற்கு உயர்ந்தனதக் குறிக்கும் திருமதி கார்டினர் இதன் யநர்மனற அம்சமாவாள்.
- எலிசபெத் உலகில் வியவகமான மனதின் ெிறப்ெிற்கான ொிணாம சந்தர்ப்ெமாவாள். அவளுனடய
வினளயாட்டுத்தனத்தில் பொங்கி வைியும் அவளது கலகலப்ொன சுொவத்தால் இது
குறிக்கப்ெடுகிறது.
- அவள் பெம்ெர்லினய விரும்ெ ஆரம்ெித்ததிலிருந்யத அதில் ஆர்வம் பகாண்டிருந்த காரலினால்
யமாதல் எழுகிறது.
- ோர்ேியானா, லிடியா, எலிசபெத் ஆகியயார் விக்கானமப் யொற்றுெவர்கள். அவனனக் காரலின்
மட்டம் தட்டுவதில் யொற்றுதலின் சுனவ உள்ளது.
திருமதி கார்டினர் விக்காமின் ரசினக ஆவாள். விக்காம் பெம்ெர்லிக்காக ‘ஏங்குகிறான்’. டார்சி
தனது பவறுப்ெின் காரணமாக பெம்ெர்லியின் மீது விக்காமிற்கு இருக்கும் தீவிரத்னத
எதிர்மனறயாக அதிகாிக்கச் பசய்கிறான். பெம்ெர்லி ஈர்ப்ெின் னமயமாக உள்ளது. ஆதலால்
அவர்கள் அங்கு சந்திக்கின்றனர்.
- டார்சி லாம்ப்டனில் எலிசபெத்திற்கு திருமண யவண்டுயகாள் விடுக்க விரும்புகிறான்.
அவனது தயக்கங்கள் தனடகளாக பவளிப்ெடுகின்றன.
(அவர்கனள நுணுக்கமாக ஆராய்வது நமது விசாரனணனயப் பூர்த்தி பசய்யும்.)
(உ -ம் ) அவன் மிகவும் சுயநலவாதி.
- ஓடிப்யொவது ெரவும் தன்னமயுனடயது.
- விக்காமிற்குப் ெணம் யதனவ. அவனுக்கு அது யவபறாரு விதத்தில் வருகிறது.
- திரு பென்னட், அவரது பகௌரவம் ொதிக்கப்ெட்டாலன்றி பசயல்ெட மாட்டார்.
- இங்கிலாந்னதப் பொறுத்தவனர அசாதாரணமான ஒன்றான கார்டினாின் பெருந்தன்னம,
உயர்வதற்கான மிகவும் யநர்மனறயான ஒரு வாயிலாக உள்ளது.
- கற்ெனனயிலும்கூட விக்காம் எலிசபெத்திற்குக் கினடக்காமல் இருந்தால்தான் டார்சியால்
அவனளத் திருமணம் பசய்துபகாள்ள முடியும்.
விக்காம் அகற்றப்ெட்டான்.
- யேனுனடய திருமணம் நனடபெறாமல் எலிசபெத் திருமணம் பசய்துபகாள்ள மாட்டாள்.
- காரலினின் தனட நினறயவற்றப்ெட யவண்டும்.
- யலடி காதாினுனடய நம்ெிக்னககள் நினறயவற்றெட யவண்டும்.
அவள் ஆதாித்து வரும் காலின்ஸிற்கு சாிபசய்யப்ெட யவண்டிய மனக் குனறகள் உள்ளன.
எலிசபெத் அவனன நிராகாித்துள்ளாள், லிடியா அவனன அவமானப்ெடுத்தியுள்ளாள்.
- சார்பலட்டின் நல்பலண்ணத்தால் யேன் மற்றும் எலிசபெத்திற்கு திருமணம் நனடபெறுகிறது.
அவள் திருமணம் பசய்துபகாள்ள யவண்டும்- அதனால் காலின்ஸ் அங்கிருக்கிறான்.
எலிசபெத்தின் காதல் எண்ணங்கள் பவளிப்ொட்டினனப் பெறயவண்டும்- அதனால் விக்காம்
வருகிறான்.
- திருமதி பென்னட்டின் ஆர்வம் நான்கு மணமகன்கனள அங்கு வரவனைக்கிறது.
- ெிங்கிலி டார்சியின் மூலம் தன்னன உயர்த்திக்பகாள்ள முயற்சிக்கிறான்.
லாங்ெர்ன் பெம்ெர்லியின் நினலக்கு உயருகிறது.
- சார்பலட்டின் நல்பலண்ணம் பசாத்னதப்ெற்றிய காலின்ஸின் நல்பலண்ணத்துடன்
ஒத்துப்யொகிறது.
- திருமதி பென்னட்டின் ஆற்றல்கள் அவளுனடய உொயங்களின் யதால்வியினால் எதிர்மனறயாகத்
தீர்க்கப்ெட யவண்டும்.
- எலிசபெத் ஆழ்மனதில் டார்சினயப் ெின்பதாடர்கிறாள்.
- திருமதி பென்னட் ஆழ்மனதில் எலிசபெத்திற்காக டார்சினயக் கடுனமயாகக் யகாருகிறாள்.
- திரு பென்னட்டின் சின்னத்தனம் அவரது பெருந்தன்னமயினால் ஈடுகட்டப்ெட யவண்டும்.
- திருமதி பரனால்ட்ஸ் மிகவும் சிறந்த யநர்மனறயான சிறு கதாொத்திரம் ஆவாள்.
- கனடச்சிறுவனின் சிறு கதாொத்திரத்னத யேன், எலிசபெத், ெிலிப்ஸ், யோன்ஸ்
யொன்றவர்களுடன் பதாடர்புெடுத்தி ஒரு முழுனமயான நிகழ்வாக உருவாக்க முடியும்.
- திரு பென்னட் நூலகத்திலிருந்து பவளிவருவயதாடு மட்டுமல்லாமல் பெம்ெர்லிக்கும் பசல்கிறார்.
- யமாிக்கு சுதந்திரம் யதனவப்ெடுகிறது.
- கிட்டியின் இருமனலயும்கூட பென்னட் தம்ெதியினாினடயய இருக்கும் முரண்ொட்டின் ஒரு
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பவளிப்ொடாக விளக்கலாம்.
- எலிசபெத் தனது தாயானர வரும்ெடி அனைத்து பநதர்பீல்டிலிருந்து கடிதம் எழுதுகிறாள்.
டார்சி எலிசபெத்னத மணம் புாிய யவண்டும் என்று தீவிரமாகக் யகாரும் தாயார் வருவனத அவள்
விரும்புகிறாள்.
அவளது விேயத்திற்குப் ெிறகு டார்சி எலிசபெத்துடன் நடனமாட முன்வருகிறான்.
அதற்குப் ெிறகு உடனடியாக அவள் அங்கிருந்து புறப்ெடுகிறாள், விக்கானமத் பதருவில்
சந்திக்கிறாள்.
- ெிங்கிலி தன்னனத் யதர்ந்பதடுக்க யவண்டும் என்று லிடியா விரும்புகிறாள்.
அடுத்து, காலின்ஸ் அவனள யநாக்கி வர யவண்டும் என்று கடுனமயாக அவனனத் தூண்டுகிறாள்.
விக்கானம வரவனைத்தது அவயளயாகும்.
அவன் எலிசபெத்தின் மீது ஆர்வம் காட்டியபொழுது, அவள் அவனுக்காகக் காத்திருக்கிறாள்.
டார்சினயக் கண்டு ெயந்த அவள் அவனன அனடவதற்கு முயற்சிக்கயவ இல்னல.
- திருமதி பென்னட்டின் ஒரு கவனல பசாத்து ெற்றியயத ஆகும்.
அவளது அனைப்பு காலின்ன அனைத்து வருகிறது.
யேன் மற்றும் எலிசபெத்தின் மீது நல்பலண்ணம் பகாண்டிருந்த சார்பலட்டிடம் காலின்ஸ்
பசல்கிறான்.
பநதர்பீல்ட் மற்றும் பெம்ெர்லி அவர்களுக்குக் கினடப்ெதற்காக அவள் லாங்ெர்னனப்
பெறுகிறாள்.
- திருமதி பென்னட் கணவனர நூலகத்திற்கு அனுப்புகிறாள்.
அவள் காலின்ன வரவனைக்கிறாள்.
அவள் எனதயும் பொருட்ெடுத்துவதில்னல.
அவள் லிடியானவப் ெினரட்டனுக்கு அனுப்புகிறாள்.
விஷயங்கனள நகர்த்துவதற்காக அவள் தன்னுனடய வைியில் தன்னால் இயன்ற அதிகெட்சத்னதச்
பசய்கிறாள்
அவள் ெிங்கிலினய மீண்டும் வரவனைக்கிறாள், அவர்கள் இருவனரயும் தனியாக இருக்க
விடுகிறாள்.
அதற்குப் ெிறகு அவள் டார்சியிடம் திருமண யவண்டுயகாள் விடுக்க ‘யகாெமாகக் யகாருகிறாள்’.
- திரு பென்னட் நூலகத்திற்குச் பசல்கிறார்.
அவர் லிடியானவப் ெினரட்டனுக்கு அனுப்புகிறார்.
அவர் பொறுப்னெ எடுத்துக்பகாள்கிறார்.
அவர் ெணத்னத திருப்ெித் தருவதற்கு செதம் யமற்பகாள்கிறார்.
டார்சினய ஏற்றுக்பகாண்ட ெிறகு அவர் அவனன மறுக்கிறார்.
அவர் லாங்ெர்னிலிருந்து பவளியயறி பெம்ெர்லிக்குச் பசல்கிறார்.
இந்த முனறகளின் மூலம் அவர் இறுதி விஷயத்திற்குப் ெங்களிக்கிறார்.
- இனவ ஏன் வருகின்றன என்ெனத ஒருவர் அறிய முடியாது.
கூறப்ெட்டாலும், யகள்வி மனதில் எழுவதில்னல.
மனதில் ஒரு யகள்வி எை அனுமதிக்கும் அளவிற்கு அது தன்னுணர்யவாடு இருப்ெதில்னல.
இது அருளுக்கான மனிதனது அணுகுமுனறயாகும்.
அருள் பமௌனமாகச் சாதிக்கிறது.
மனிதன் தன்னன அறிந்யத அருளிடமிருந்து விலகிச் பசல்கிறான்.
சூட்சுமமாக மாறுவது அனனத்து ொரம்ொியத்னதயும் விட்டு முன்யன பசல்வதாகும்.
கிருஷ்ணாவதாரம் உயர்ந்தது.
அவாிடம்கூட பமௌனத்திற்குப் ெின்னால் உள்ள பமௌனம் இல்னல.
நமது தற்பொழுனதய நினலயில் நாம் ஒரு ‘தனித்துவத்னத’ வந்தனடய யவண்டும்.
அது திருமண உறுதி விடுவிக்கப்ெட, நிறுத்தி னவக்கப்ெட, ரத்து பசய்யப்ெடுவதிலிருந்து
காப்ொற்றும்.
அது ஸ்தூல நினலயில் இருப்ெதால் ஒரு யதால்வி ஏற்ெட்டு சாிபசய்யப்ெடுகிறது.
அது சூட்சும நினலயில் இருந்தால் எந்த யதால்வியும் ஒருயொதும் ஏற்ெடாது.
இத்தனகய தனித்துவத்தின் னசத்திய யநர்மனறயான சூைலில், கடந்தகால குனறகள் தற்பொழுனதய
நினறவுகளாகக் காணப்ெடும்.
இதுதான் அவளுனடய நிந்தனனனயக் களங்கமின்னமயாக டார்சினயப் ொர்க்க னவக்கிறது.
திருமண யவண்டுயகாளில் காலின்ஸின் அவமதிப்பு லாங்ெர்னுக்குப் ெதிலாக பெம்ெர்லினய
அளிக்கிறது.
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‘ெரவாயில்னல’ என்ெது யதாற்றத்னதப் ெற்றியது.
'அைகான கண்கள்' என்ெது கண்கள் வைியாகத் யதான்றும் ஆன்மானவப்ெற்றியது.
‘என்னுடன் வால்ட்ஸ்’ என்ெது யமலும் ஒரு ெடியாகும்.
நடனம் பநருங்கி வருவதாகும்.
டார்சி தனது கடிதத்னத முடிக்கட்டும்.
இப்யொனதக்குப் யொதுமானது.
அனவ யாவும் தீர்க்கப்ெட்டு விட்டன.
“எனக்கு திருமண யவண்டுயகாள் விடு’.
யேன் தவம் பசய்கிறாள்.
அவள் எதிர்ொர்ப்னெக் னகவிடுகிறாள்.
அவள் ெிங்கிலினயக் ‘னகவிடுகிறாள்’.
அவன் நண்ெனாக மாறுகிறான்.
அவன் டார்சிக்கு ஒருயொதும் துயராகம் பசய்வதில்னல.
எலிசபெத் ஒருயொதும் டார்சிக்குத் துயராகம் பசய்வதில்னல.
எலிசபெத் ெிங்கிலினய யேனுக்கு அளிப்ெதால் யேன் டார்சினய நிராகாிக்கிறாள்.
திருமண உறுதினயப் ெற்றிக் கூறுவதற்காக யேன் தாயாாிடம் வினரந்து பசல்கிறாள்.
யேனுக்கும் அவளுனடய தாயானரத் தாங்கிக்பகாள்ள முடியவில்னல.
யேனும் விக்காமின் திருமணம் முடிந்த ெிறகு அவனனப் ொர்க்க விரும்புகிறாள்.
காரலின் யொட்டியாளராக இருப்ெதால் அைகான கண்கனளப் ெற்றிய பசய்தினயப் பெறுகிறாள்.
அவளுனடய தீவிரத்தினால் அவள் அவர்கள் பநருங்கி வர உதவுகிறாள்.
முதலில் வரயவற்பு அனறயில் நடப்ெதன் மூலமும், அடுத்து பெம்ெர்லியில் டார்சினய வருத்தப்ெட
னவப்ெதன் மூலமும் அவர்கள் பநருங்கிவர உதவினாள்.
யேனிடம் தன்னன மாற்றிக் பகாள்கிறாள், ெின்னர் எலிசபெத்திடமும் தன்னன மாற்றிக்
பகாள்கிறாள்.
ோர்ேியானானவ அவள் ொராட்டுவது, எலிசபெத்திடம் அவனளப் ெற்றிய நல்பலண்ணத்னத
ஏற்ெடுத்துகிறது.
டார்சினய காரலின் புகழ்கிறாள், எலிசபெத் அவனனக் யகலி பசய்கிறாள்.
பெம்ெர்லிக்கு அவள் பசல்வது அவளுனடய ெலனில் மீதமுள்ளதாகும்.
Different Levels of Calling
What is generally known as calling is from Mind’s surface.
It is a calling from Memory.
A serious deeper calling is from thinking or thoughts of thinking.
Deeper still it is from the faculty of thinking.
Thinking is one major faculty of Mind.
Calling from all the faculties is calling from the whole Mind.
The next depth is emotions.
There too several levels exist.
Last one calls from the body.
Beyond that calling is done by the embodied being.
Below the gross mind one goes to the subtle inner mind and calls from there.
Beyond that is the subconscious.
Subliminal is universal and one can call from there too.
Atma, Purusha, Ishwara can be centres of calling.
The Supreme is the only thing left out beyond.
On the surface itself the calling can issue from the finite or ego or the plane of Mind or Time.
From the subliminal, one calls from the psychic.
The psychic can rise to the surface and can call from there.
Beyond the Muni can call in Silence.
Rishi and yogi can call more powerfully.
Krishna’s call is from the Overmind.
When your eye is in trouble, you can MOVE your concentration to the eye and commission the calling from
there.
Similarly we can call from any part of the body.
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It is possible to call from any one of the subtle centres or from all the centres simultaneously.
Calling from the centre behind the heart is the FINAL.
One can identify with the cosmos and call for it from it.
Even from the Transcendence one can call.
No calling is possible when you are identified with the Supreme or the Brahman
Calling can be conscious, subconscious or even unconscious.
The conscious in the Inconscient too can call.
அனைப்ெின் பவவ்யவறு நினலகள்.
பொதுவாக அனைப்பு மனதின் யமற்ெரப்ெிலிருந்து எழுவதாகும்.
இது ஞாெகத்திலிருந்து எழும் அனைப்ொகும்.
தீவிரமான ஆைமான ஒரு அனைப்பு சிந்தனனயிலிருந்யதா அல்லது சிந்திக்கும்
எண்ணங்களிலிருந்யதா எழுகிறது.
யமலும் ஆைமாக இது சிந்திக்கும் திறனிலிருந்து எழுகிறது.
சிந்திப்ெது மனதின் ஒரு பொிய திறன் ஆகும்.
அனனத்து திறனமகளிலிருந்தும் அனைப்ெது முழு மனதிலிருந்தும் அனைப்ெதாகும்.
அடுத்த ஆைம் உணர்ச்சிகள் ஆகும்.
அங்கும்கூட ெல்யவறு நினலகள் உள்ளன.
இறுதியான அனைப்பு உடலிலிருந்து எழுகிறது.
அதனனத் தாண்டி பொதிந்திருக்கும் ேீவனிலிருந்து அனைக்கப்ெடுகிறது.
ஸ்தூல மனதின் கீழ் ஒருவர் சூட்சும அக மனதில் நுனைந்து அங்கிருந்து அனைப்னெ
யமற்பகாள்கிறார்.
அதனனத் தாண்டி இருப்ெது ஆழ்மனதிலிருந்து அனைப்ெது.
அடிமனம் உலகளாவியது, அங்கிருந்தும் ஒருவர் அனைக்கலாம்.
ஆத்மா, புருஷா, ஈஸ்வரா ஆகியனவ அனைப்ெின் னமயங்களாக இருக்கலாம்.
இதற்கு அப்ொல் எஞ்சியிருப்ெது ெிரம்மம் மட்டுயமயாகும்.
யமற்ெரப்ெில்கூட அனைப்பு அளவுக்குட்ெட்டதிலிருந்யதா, அகந்னதயிலிருந்யதா, மன
நினலயிலிருந்யதா அல்லது காலத்தின் நினலயிலிருந்யதா எைலாம்.
அடிமனதில் ஒருவர் னசத்தியத்திலிருந்து அனைக்கிறார்.
னசத்தியம் யமல் மனதிற்கு உயர்ந்து அங்கிருந்து அனைக்கலாம்.
இதனனத் தாண்டி முனி பமௌனத்தில் அனைக்கலாம்.
ாிஷியும் யயாகியும் யமலும் சக்திவாய்ந்த முனறயில் அனைக்கலாம்.
கிருஷ்ணரது அனைப்பு பதய்வ மனதிலிருந்து எழுந்தது.
நமது கண்ணில் ெிரச்சினன இருப்ெின், நாம் மனக்குவியனல கண்ணுக்கு நகர்த்தி அங்கிருந்து
அனைப்னெ யமற்பகாள்ளலாம்.
இயதயொல் நாம் நம் உடலின் எந்த ொகத்திலிருந்தும் அனைப்னெ யமற்பகாள்ளலாம்.
எந்த ஒரு சூட்சும னமயத்திலிருந்யதா அல்லது ஒயர யநரத்தில் அனனத்து னமயங்களிலிருந்யதா
அனைப்ெது சாத்தியம்.
இருதயத்தின் ெின்னால் உள்ள னமயத்திலிருந்து அனைப்ெது முடிவானது.
ெிரெஞ்சத்துடன் ஒருவர் அனடயாளப்ெடுத்திக்பகாண்டு அதற்காக அங்கிருந்து அனைக்கலாம்.
ெிரம்ம நினலயிலிருந்தும் ஒருவர் அனைக்கலாம்.
சுப்ாீம் அல்லது ெிரம்மத்துடன் ஒருவர் அனடயாளப்ெடுத்திக் பகாண்டிருக்கும் பொழுது எந்த
அனைப்பும் சாத்தியமில்னல.
அனைப்பு தன்னுணர்யவாயடா, ஆழ்மனதியலா அல்லது தன்னுணர்வற்யறா இருக்கலாம்.
ேட இருளில் இருக்கும் நனவுபூர்வமான நினலயும் அனைப்னெ யமற்பகாள்ளலாம்.
The wonder of Man and Woman
65. “To live with him on any other term than marriage?”
Lydia is a WOMAN in the purest original sense of the word that came to us as fish wife.
From there she has travelled a very great distance of civilizing culture to become the chaste woman of
high bred looks.
She is the high bred woman which has chastised her looks.
Lydia is a wonder of woman’s raw energy that kidnaps Men in the dozens.
At the first meeting the deepest unconditioned perception of Wickham listening to Lydia’s boisterous
voice felt the irresistible pull and asked Elizabeth if anyone can ever escape her sisters.
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In the end he implemented his first response.
In partly civilised parts, the Loud Voice of a woman is her mating call.
With more of civilised appearance, modern researchers have found the smile is the sophisticated call of the
female animal to the male hulk.
Culture grows inside and refuses to express as visible symptoms.
Where the woman fails like Jane, Charlotte advocate explicit expression.
Darcy perceives that Jane smiles too much.
Profusion of smiles is the perception of the implied ‘call’.
At one end woman is the true goddess of the adoration of Man.
At another end the Puranic dictionary found her live flesh.
Every Man needs a woman and she happily serves that need.
The beauty is our society has in it a representation of its every age.
It is seen nakedly in Money where NO one has any compunction to amass Money by violent theft.
They preside over governments.
அந்தப்புரம் of hundreds of woman are the pride of possession of Man. It is in such a situation Akbar
failed to intimidate அனார் லி to give up his son.
ஆண் மற்றும் பெண்ணின் அதிசயம்.
“திருமணம் பசய்துபகாள்ளாமல் அவனுடன் வாை அவள் ஒத்துக் பகாண்டிருப்ொளா?”
முரட்டுத்தனமாக சண்னடயிடும் குணமுள்ள பெண்மணியாக லிடியா இருக்கிறாள்.
அங்கிருந்து அவள், நா ாிகம் மிகுந்த பெண்மணியாக மாற, நா ாிக கலாச்சாரத்தில் மிகவும் அதிக
தூரம் ெயணித்திருக்கிறாள்.
அவள் உயர் வளர்ப்புப் பெண் ஆவாள், அது அவளது யதாற்றத்னதத் திருத்தும் யநாக்கத்யதாடு
தண்டித்தது.
ெல ஆண்கனளக் கடத்தக்கூடிய திறன்ெனடத்த பெண்ணின் அப்ெட்டமான ஆற்றலின் அதிசயமாக
லிடியா விளங்குகிறாள்.
முதல் சந்திப்ெில் லிடியாவின் உற்சாகமான குரனலக் யகட்டு தவிர்க்க முடியாத ஈர்ப்ெினன
உணர்ந்த விக்காமின் ஆழ்ந்த ெதப்ெடாத புாிதலினால், அவளுனடய சயகாதாிகளிடமிருந்து
எவயரனும் தப்ெிக்க முடியுமா என்று எலிசபெத்திடம் யகட்கிறான்.
இறுதியில் அவன் தனது முதல் ெதினல பசயல்ெடுத்தினான்.
ஓரளவிற்கு நா ாிகம் மிகுந்த ெகுதிகளில், ஒரு பெண்மணியின் உரத்த குரல் உடல் உறவிற்காக
இருக்கும்.
யமலும் நா ாிகமான யதாற்றத்தில், புன்னனகயய ஆணிற்கு பெண் விடுக்கும் நவீனமான அனைப்பு
என அண்னமக்கால ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.
கலாச்சாரம் அகத்தில் வளர்கிறது, புலப்ெடும் அறிகுறிகளாக பவளிப்ெட மறுக்கிறது.
யேனனப் யொன்ற பெண் யதால்வியுறும் இடத்தில், சார்பலட் பவளிப்ெனடயான
பவளிப்ொட்டினன ஆதாிக்கிறாள்.
யேன் அதிகமாக சிாிப்ெனத டார்சி உணர்கிறான்.
புன்னனக மலர்வது மனறமுகமான ‘அனைப்ொக’ உணரப்ெடுகிறது.
ஒரு முனனயில் பெண் ஆணின் வணக்கத்திற்குாிய உண்னமயான பதய்வம் ஆவாள்.
மற்பறாரு முனனயில் அவளது உடனலயய ஆண் காண்கிறான் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன.
ஒவ்பவாரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண் யதனவப்ெடுகிறாள், பெண் மகிழ்ச்சியுடன் அனதப் பூர்த்தி
பசய்கிறாள்.
அதன் ஒவ்பவாரு காலத்தின் ஒரு ெிரநிதித்துவத்னத சமூகம் பகாண்டுள்ளது என்ெயத சமூகத்தின்
அைகாகும்.
தீவிரமான திருட்டின் மூலம் ெணத்னதக் குவிப்ெதற்கு எவருக்கும் எந்த வித மனவுறுத்தலும்
இல்லாமல் இருப்ெனத ெணத்தில் அப்ெட்டமாகப் ொர்க்கலாம்.
அவர்கள் அரசாங்கத் தனலனமப் ெதவியில் இருப்ெர்.
நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் இருக்கும் அந்தப்புரம் ஆணின் பெருனமக்குாிய இடமாக இருந்தது.
இது யொன்ற ஒரு சூழ்நினலயில், தன்னுனடய மகனன விட்டுக் பகாடுப்ெதற்கு அனார்கலினய
அச்சுறுத்துவதில் அக்ெர் யதால்வி அனடந்தார்.
Reality of humanity
Our view of Man or woman is moral or social. It is human.
The Christian forgiveness is the noblest sentiment ever conceived.
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He who has betrayed by repented conscience rises to sainthood.
But, if you are not a saint, but a good human being you can understand the depth of human nature in a
deeply genuine act of forgiveness.
The truth is forgiving is not human.
It is true forgiving if the nature is transformed.
Even Overmental gods are incapable of transformation.
Transformation is a power of Supermind.
In human beings forgiving however genuine it is finds the human energy suppressed in the subconscient
organising itself in the opposite.
It has no exception where it surfaces.
One who does see a line of such transformation is meant for yoga.
It is the greatness of Jane Austen that saw Darcy should not be exposed to Jane.
At Netherfield Lizzy saw that Darcy was offended by Bingley’s joke and checked her laughter.
In one week Darcy retaliated by asking Bingley to forget Jane.
Elizabeth’s free expression of opinion to Lady Catherine brought her to Longbourn to abuse her.
Man may forget offences, life will not.
The wisdom of இனி பசாற் ள் is the ultimate wisdom.
Culture does not express as fully as in Sweet words.
இன் பசாலாலன்ைி இருநீர் வி னுல ம் வன் பசாலால் என்றும் மாைாயத.
It is best called unforgiving offence.
Equally so sweet words, though flattery, bring a reply, ‘Let me see in the Kitchen’.
As offence is unforgiving, sweetness is unfailing.
Even as empty hypocrisy it can get a world Prize.
Man is great, woman is greater still, but he is a brute and she can excel him even there.
Morality is not honoured by Man or woman in their inner make up.
மனித குலத்தின் நிதர்சனம்.
ஆண் அல்லது பெண்னணப்ெற்றிய நமது ொர்னவ தார்மீகாீதியானது அல்லது சமூகாீதியானது.
இது மனிதத் தன்னமயுனடயது.
கிருஸ்துவ மன்னிப்பு இதுவனர நினனத்துப் ொர்க்கப்ெடாத உன்னதமான உணர்வாகும்.
துயராகம் இனைத்தவர் திருந்திய மனசாட்சியால் மகானின் நினலக்கு உயர்கிறார்
ஆனால், நாம் ஒரு மகானாக இல்லாமல், ஒரு நல்ல மனிதனாக இருந்தால், மன்னிக்கும் ஆைமான
உண்னமயான ஒரு பசயலில் மனித சுொவத்தின் ஆைத்னத நம்மால் புாிந்துபகாள்ள முடியும்.
மன்னிப்ெது மனிதத் தன்னம அல்ல என்ெயத உண்னம.
சுொவம் திருவுருமாற்றப்ெட்டது எனில் அது உண்னமயான மன்னிப்ொகும்.
பதய்வயலாக கடவுளர்களுக்குக்கூட திருவுருமாறுவது என்ெது இயலாத ஒன்று.
திருவுருமாற்றம் சத்திய ேீவியத்தின் ஒரு சக்தியாகும்.
மனிதர்களின் மன்னிப்பு எவ்வளவுதான் உண்னமயாக இருந்தாலும், ஆழ்மனதில் புனதந்திருக்கும்
மனித சக்தி யநபரதிராக முனறப்ெடுத்திக் பகாள்ளும்.
யமபலழும் இடத்தில் இதற்கு எந்த விதிவிலக்கும் இல்னல.
இத்தனகய திருவுருமாற்றம் இயலுெவர் யயாகத்திற்குாியவர் ஆவார்.
யேனிடம் டார்சினய பவளிப்ெடுத்தக் கூடாது என்ெது யேன் ஆஸ்டினுனடய உயர்வாகும்.
பநதர்பீல்டில் ெிங்கிலியின் நனகச்சுனவயால் டார்சியின் மனம் புண்ெட்டனத எலிசபெத்
காண்கிறாள், அவளுனடய சிாிப்னெக் கட்டுப்ெடுத்துகிறாள்.
யேனன மறந்துவிடும்ெடி ெிங்கிலினயக் யகட்டுக்பகாள்வதன் மூலம் டார்சி ஒரு வாரத்தில் ெதிலடி
பகாடுக்கிறான்.
யலடி காதாினிடம் எலிசபெத் தன்னுனடய கருத்தினனச் சுதந்திரமாக பவளிப்ெடுத்தியது அவனள
நிந்திக்க காதாினன லாங்ெர்னுக்கு அனைத்து வந்தது.
மனிதன் தவறுகனள மறந்துவிடலாம், வாழ்க்னக மறக்காது.
இனிய பசாற்களின் ஞானம் முடிவான ஞானமாகும்.
இனினமயான வார்த்னதகள் பவளிப்ெடுத்துவதுயொல், கலாச்சாரம் முழுனமயாக பவளிப்ெடுத்தாது.
இன் பசாலாலன்ைி இருநீர் வி னுல ம் வன் பசாலால் என்றும் மாைாயத.
மன்னிக்க முடியாத குற்றபமன்று இதனன அனைக்கலாம்.
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இயத யொல இனினமயான வார்த்னதகள், புகழ்ச்சியாக இருப்ெினும், ‘சமயலனறயில் ொர்க்கியறன்’
என்ற ெதினலக் பகாண்டுவரும்.
குற்றம் மன்னிக்காதது யொல இனினம யதால்வி அனடயாது.
பவற்று யொலித்தனமாகக்கூட அது ஒரு உலகப் ொிசினனப் பெறலாம்.
ஆண் உயர்ந்தவன், பெண் அனதவிட உயர்ந்தவள், ஆனால் அவன் ஒரு முரடன், பெண்
அவனனவிட முரட்டுத்தனம் உனடயவளாகவும் இருப்ொள்.
ஒழுக்க பநறி, ஆணாயலா அல்லது பெண்ணாயலா அவர்களது உள் அனமப்ெிலிருந்து
மதிக்கப்ெடுவதில்னல.
Varieties of relations
At the ball the moment Elizabeth accuses Darcy of injustice to Wickham, Sir Lucas gives Darcy the idea
of Jane’s wedding.
Coming out of the dance Caroline tells her of Wickham.
Elizabeth meets Jane and Charlotte.
Collins discovers Darcy and goes to him.
Elizabeth now consciously knows of Collins’ intention of proposal.
To give Elizabeth Pemberley, Charlotte must get Longbourn. To give Jane Netherfield, Darcy breaks the
relationship. It is his way of giving Pemberley to Elizabeth.
Elizabeth’s Wickham – Lucas’ wedding – Darcy’s alertness – Collins’ impertinence – Charlotte’s solicitude
as seen in the text disclose the subconscious preparation of the atmosphere for a later conscious
precipitation of events.
Elizabeth intentionally prodded Darcy.
Can we interpret it as her paving her way to Pemberley?
Her oblivious acceptance of Darcy’s offer itself appears to be her consent to such a course.
Wickham was already aware of Lydia’s NOISE.
He finds her the previous day and plants the seed for this course.
Hence the significance of the four coming together on the road.
It is Lydia and Kitty who first spotted Wickham on the road.
Wickham in the town, Collins in his place have ‘sensed’ Darcy and Bingley coming to Meryton.
So, Caroline’s office of informing Elizabeth about Wickham has its own significance to be discovered yet.
Lydia’s NOISE is her call to Men, not necessarily any one Man.
It is here Mrs. Bennet defies Darcy.
To see the events in ‘conscious’ sequence and set them in the subconscious significance having in Mind the
later sequels is the method of approach.
The role of Mrs. Philips must be explained.
Mr. Bennet cannot be excluded.
The picture must be complete.
Mrs. Bennet
The upward movement in her life and her further ambitions along that line, weigh upon her nerves so
much that unless she constantly talks, she feels oppressed.
Her anxiety to avail of Collins, before Bingley is fixed, she does not know will cancel one of them, as the
energy available is not enough for two accomplishments.
It cancelled one finally and postponed the other for a year.
Both the cancellation and postponement made Lydia’s wedding possible.
As and when Wickham enters the house, a letter from Caroline comes, is significant for
1) Wickham is a negative influence on them.
2) Caroline spoke against him in the ball the previous day, so her letter is attracted by his visit.
3) Lizzy brings Wickham to finally oust Collins, which serves the removal of Darcy and Bingley too.
4) Charlotte began in the ball to pay attention to Collins and by instinct comes to Longbourn as soon as
Collins gives up Lizzy, almost instantaneously.
5) Mr. Bennet is more than triumphant in his wife’s failure with Collins. Also because she did it on
her own.
6) Mrs. Bennet is more particular about Charlotte NOT marrying than Lizzy marrying.
She is the negative encouragement to Charlotte.
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Her instantaneous coming is equalled by Mrs. Bennet’s unwarranted insistent desire to cancel
Charlotte’s chances.
7) Lydia’s mind was on Bingley.
It was she who first sighted Wickham.
She advanced to Collins by her rudeness.
See she is remaining in the room with Collins along with Charlotte.
Mr. Collins finally rejecting Elizabeth is a step towards – at once – Charlotte.
உறவுகளின் ெல்யவறு வனககள்.
நடன அரங்கில் விக்காமிற்கு, டார்சி அநீதி இனைத்து விட்டதாக எலிசபெத் குற்றம் சாட்டிய
உடயனயய, யேனுனடய திருமணத்னதப் ெற்றிய ஒரு யயாசனனனய சர் லூகாஸ் டார்சிக்கு
அளிக்கிறார்.
நடனம் முடிந்து பவளியய வரும்பொழுது காரலின் அவளிடம் விக்கானமப் ெற்றி கூறுகிறாள்.
எலிசபெத் யேன் மற்றும் சார்பலட்னடச் சந்திக்கிறாள்.
காலின்ஸ் டார்சினயக் கண்டுெிடித்து அவனிடம் பசல்கிறான்.
காலின்ஸின் திருமண யவண்டுயகாள் விடுக்கும் எண்ணத்னதப் ெற்றி எலிசபெத் இப்பொழுது
தன்னுணர்யவாடு அறிந்துபகாள்கிறாள்.
எலிசபெத்திற்குப் பெம்ெர்லினய வைங்குவதற்கு சார்பலட்டிற்கு லாங்ெர்ன் கினடக்க யவண்டும்.
யேனுக்கு பநதர்பீல்னட அளிப்ெதற்காக டார்சி உறனவ முறிக்கிறான். இது எலிசபெத்திற்குப்
பெம்ெர்லினய வைங்கும் அவனது வைியாகும்.
கனதயில் காணப்ெடும் 'எலிசபெத்தின் விக்காம்', 'லூகாஸின் திருமணம்', 'டார்சியின் எச்சாிக்னக
உணர்வு', 'காலின்ஸின் துடுக்குத்தனம்', 'சார்பலட்டின் அக்கனற', இனவ யாவும் நிகழ்வுகனள
ெின்னர் தன்னினனயவாடு துாிதப்ெடுத்துவதற்கான சூைலின் ஆழ்மன ஆயத்தத்னத
பவளிப்ெடுத்துகிறது.
எலிசபெத் டார்சினய யவண்டுபமன்யற தூண்டினாள்.
பெம்ெர்லிக்குள் அவள் நுனைவதற்கு அவள் எடுக்கும் முயற்சி என நாம் இதனன எடுத்துக்
பகாள்ளலாமா?
டார்சியின் உதவினய அவள் தன்னன அறியாமயலயய ஏற்றுக்பகாள்வது இத்தனகய ஒரு
யொக்குக்கு அவளது ஒப்புதல் யொலத் யதான்றுகிறது.
லிடியாவின் கூக்குரனலப் ெற்றி விக்காமிற்கு ஏற்கனயவ பதாிந்திருந்தது.
அவன் அவனள முந்னதய தினம் காண்கிறான், இந்தப் யொக்கிற்கு வினதனய வினதக்கிறான்.
ஆகயவ நால்வரும் ஒன்றாக சானலயில் வருவதன் முக்கியத்துவம்.
லிடியாவும், கிட்டியும்தான் முதலில் விக்கானம சானலயில் கண்டனர்.
அவ்வூாில் இருந்த விக்காமும், தன்னுனடய இடத்தில் இருந்த காலின் ும், டார்சியும் ெிங்கிலியும்
பமாிடனுக்கு வருவனத உணர்ந்தனர்.
எனயவ, விக்கானமப் ெற்றி எலிசபெத்திடம் காரலின் பதாிவிப்ெதன் முக்கியத்துவம் இன்னமும்
கண்டுெிடிக்கப்ெடவில்னல.
லிடியாவின் கூக்குரல் ஆண்களுக்கான அனைப்ொகும், ஒரு குறிப்ெிட்ட ஆணுக்கான அனைப்பு
அல்ல.
இங்குதான் திருமதி பென்னட் டார்சினய எதிர்க்கிறாள்.
ெின்னால் வரும் பதாடர் நிகழ்வுகனள மனதில் பகாண்டு, நிகழ்வுகனள யமல்மன பதாடர்
நிகழ்வுகளாகக் காண்ெதும், அவற்னற ஆழ்மன முக்கியத்துவத்தில் அமர்த்துவதும் அணுகுமுனறயின்
பசயல்முனறயாகும்.
திருமதி ெிலிப்ஸ் வகிக்கும் ெங்கு விளக்கப்ெட யவண்டும்.
திரு பென்னட் விலக்கப்ெடக் கூடாது.
காட்சி முழுனமயாக இருக்க யவண்டும்.
திருமதி பென்னட்.
அவளது வாழ்க்னகயில் யமல் யநாக்கிய இயக்கமும், அதனனத் பதாடர்ந்து அயத வாினசயில்
அவளது யமலும் இலட்சியங்களும், அவளுனடய உணர்வில் மிகவும் தாக்கத்னத ஏற்ெடுத்துகின்றன,
அவள் பதாடர்ந்து யெசாமல் இருந்தால் ஒடுக்கப்ெட்டவளாக உணர்கிறாள்.
ெிங்கிலி உறுதியாவதற்கு முன்பு காலின்ன ப் பெறுவதற்கான அவளது ஆர்வம், இரண்டு
சாதனனகளுக்கான சக்தி அவளிடம் இல்லாததால், அவர்கள் இருவாில் ஒருவனர இைக்க யநாிடும்
என்று அவளுக்குத் பதாிவதில்னல.
அது ஒன்னற இறுதியாக ரத்து பசய்தது, மற்பறான்னற ஒரு வருடத்திற்குத் தள்ளிப் யொட்டது.
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இரத்தானதும், தள்ளிப்யொனதும் லிடியாவின் திருமணத்னதச் சாத்தியமாக்கியது.
விக்காம் வீட்டிற்குள் நுனையும்பொழுது காரலினிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வருவதன் முக்கியத்துவம்.
1) விக்காம் அவர்களுக்கு ஒரு எதிர்மனறயான ொதிப்ொக இருந்தான்.
2) முந்னதய நாளன்று காரலின் நடன அரங்கில் அவனுக்கு எதிராகப் யெசினாள், அதனால்
அவளுனடய கடிதம் அவனது வரவால் ஈர்க்கப்ெடுகிறது.
3) காலின்ன பவளியயற்ற எலிசபெத் இறுதியாக விக்கானமக் பகாண்டு வருகிறாள், இது டார்சி
மற்றும் ெிங்கிலினய அகற்ற உதவுகிறது.
4) நடனத்தில் சார்பலட் காலின்ஸின் மீது கவனம் பசலுத்த ஆரம்ெித்தாள், எலிசபெத் அவனனக்
னகவிட்ட உடயனயய உள்ளுணர்வினால் சார்பலட் உடனடியாக லாங்ெர்னுக்கு வருகிறாள்.
5) காலின்ஸ் விஷயத்தில் தன்னுனடய மனனவிக்கு ஏற்ெட்ட யதால்வியில் திரு பென்னட் பவற்றிப்
பெருமிதம் அனடகிறார். இனத அவளாகயவ ஏற்ெடுத்தியதால் அவ்வாறு உணர்ந்தார்.
6) எலிசபெத் திருமணம் பசய்துபகாள்வனத விட சார்பலட்டிற்கு திருமணம் நனடபெறக்
கூடாது என்ெதில் திருமதி பென்னட் ஆர்வமாக இருக்கிறாள்.
அவள் சார்பலட்டிற்கு எதிர்மனறயாக ஊக்கமளிப்ெவளாக இருக்கிறாள்.
சார்பலட்டின் உடனடி வருனக, அவளது வாய்ப்புகனள ரத்து பசய்வதற்கு திருமதி பென்னட்டின்
யதனவயற்ற வலியுறுத்தலால் சமநினலப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
7) லிடியாவின் மனம் ெிங்கிலியின் மீதிருந்தது.
8) அவள்தான் விக்கானம முதலில் ொர்த்தாள் .
அவளது நா ாிகமற்ற பசயலின் மூலம் அவள் காலின்ன யநாக்கிச் பசன்றாள்.
சார்பலட்டுடன் யசர்ந்து அவளும் காலின் ுடன் அனறயில் எஞ்சியிருப்ெனதப் ொர்க்கலாம்.
இறுதியாக திரு காலின்ஸ் எலிசபெத்னத நிராகாிப்ெது சார்பலட்னட யநாக்கி உடனடியாக எடுத்து
னவக்கும் அடியாகும்.
Beyond the Subconscious
It is my view that Elizabeth who had the aspiration for Pemberley had not enough psychological strength to
adorn that seat of power, if granted.
The rationale of Lady Catherine (as Lady Arabella and Lady Lufton) drove her to confront Elizabeth
in the hope of extracting a promise and this gave Elizabeth the strength she needed to preside over
Pemberley.
To extend that logic to Mrs. Bennet we can say she inflicted Collins on Elizabeth so that she in refusing
Longbourn would qualify for Pemberley.
Mr. Bennet thus ‘blesses’ Elizabeth that Wickham would jilt her.
To Bingley his implicit submission to Darcy is more valuable than his love for Jane.
At Lambton, he would not ask Elizabeth about Jane.
He talks to her about Netherfield when no one was listening.
He traced the likeness of Jane in Elizabeth but dare not mention her name.
Even in Longbourn later, he had not come out of his utter submission till Darcy gave him the permission.
The neo rich value the status of ancient aristocracy as high as royalty.
The prestige of royalty survives the groom’s publishing a book on the escapade with the Queen. By
dishonouring it, Royalty rises in delicate fame as it is the democrats who name their kids after royalty
and hunger for the nail parings of royalty. Royalty is human divinity. Their very degradations are the
fine feathers in their social crown.
Science has moved into that niche today.
Money enjoys that flavor and fragrance in fullness.
This is MAN’s rationality.
Man loves to be humiliated by Royalty, the Scientists, the Holy Rich.
The power of the Form is so fully powerful.
They come to believe in their sacredness, in their inviolability, in their ‘riches’.
A pretty woman does feel she is Chaste and above Chastity.
ஆழ்மனனதத் தாண்டி
பெம்ெர்லி மீது ஆர்வம் இருந்த எலிசபெத்திற்கு, அது வைங்கப்ெட்டிருந்தால், அந்த அதிகார
ஆசனத்னத அலங்காிக்க யொதுமான மன வலினம இருக்கவில்னல என்ெது ஒரு கருத்தாகும்.
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யலடி காதாினுனடய வியவகம் எலிசபெத்திடமிருந்து ஒரு வாக்குறுதினயப் பெறுவதற்கான
நம்ெிக்னகயில் அவனள எதிர்பகாள்ளத் தூண்டியது, இது பெம்ெர்லிக்கு எேமானியாக மாற
யதனவப்ெடும் வலினமனய எலிசபெத்திற்கு வைங்கியது.
இந்த தர்க்கத்னத திருமதி பென்னட்டிற்கு நீட்டிக்க, எலிசபெத் லாங்ெர்னன மறுப்ெதன் மூலம்
பெம்ெர்லிக்குத் தகுதி பெற இயலும் என்ெதற்காக எலிசபெத் மீது காலின்ன சுமத்துகிறாள் என்று
கூறலாம்.
திரு பென்னட் இவ்வாறு எலிசபெத்னத விக்காம் னகவிடுவான் என ‘ஆசீர்வதிக்கிறார்’.
டார்சிக்கு மனறமுகமாக அடிெணிவது, யேன் மீதிருக்கும் காதனலவிட ெிங்கிலிக்கு யமலும் மதிப்பு
வாய்ந்ததாக உள்ளது.
லாம்ப்டனில், அவன் யேனனப் ெற்றி எதுவும் எலிசபெத்திடம் யகட்ெதில்னல.
யாரும் யகட்காதயொது அவன் அவளிடம் பநதர்பீல்னடப் ெற்றிப் யெசுகிறான்.
எலிசபெத்திடம் யேனனப் ொர்க்கும் அவனுக்கு, அவளுனடய பெயனர உச்சாிக்கவும்
னதாியமில்னல.
ெின்னர் லாங்ெர்னில்கூட, டார்சி அனுமதிக்கும்வனர அவனுக்கு அடி ெணிந்யத இருந்தான்.
புதுப் ெணக்காரர்கள் ெனைய உயர்குடியினனர அரச குடும்ெத்னதப் யொல் உயர்வாக
மதிக்கின்றனர்.
அரச குடும்ெத்தின் பகௌரவம், அரசியுடன் ஓடிப்யொனனதப் ெற்றி மணமகன் எழுதிய
புத்தகத்னதயும் மீறி நினலத்து நிற்கிறது. அதற்கு மாியானத வைங்காது, அரச குடும்ெம் நாசூக்கான
புகைில் உயர்கிறது, ஏபனனில் மக்கள் அரச குடும்ெத்தினாின் பெயனர தங்களது குைந்னதகளுக்குச்
சூட்டுகின்றனர், அவர்கனளப் யொல் இருக்கவும் ஏங்குவர். அரச குடும்ெம் மனித பதய்வீகம்.
அவர்களது தரம் குனறவது அவர்களது சமூகாீதியான கிாீடத்தில் யநர்த்தியான சிறகாக
விளங்குகிறது.
விஞ்ஞானம் அந்த முக்கிய இடத்திற்கு இன்று நகர்ந்துள்ளது.
ெணம் அந்த சுனவ மற்றும் வாசத்னத முழுனமயாக அனுெவிக்கிறது.
இது மனிதனின் ெகுத்தறிவு.
அரச குடும்ெம், விஞ்ஞானிகள், பெரும் பசல்வந்தர்களால் அவமானப்ெடுவனத மனிதன்
விரும்புகிறான்.
யதாற்றத்தின் சக்தி மிகவும் முழுனமயாக சக்திவாய்ந்ததாக உள்ளது.
அவர்களுனடய புனிதத்தன்னம, மீறத்தகாத தன்னம, அவர்களது பசல்வம் ஆகியவற்றின் மீது
மக்கள் நம்ெிக்னக பகாள்கின்றனர்.
ஒரு அைகான பெண்மணி தான் தூய்னமயானவள், தூய்னமக்கும் யமலானவள் என்று உணர்கிறாள்.
Transformation– Suspicion
Transformation is a great subject whose power is not known.
Does any lady know her ugly face can be transformed into a beautiful one?
Every man in America, and only there, knows that life in his country does have the power to transform it
into a wealthy one.
Mr. Bennet’s sarcasm ruined his family.
I am vastly interested in its possibility of transformation.
Sarcasm is a social poison that can blight every possibility to come up in the society.
Suspicion is the faculty that sarcasm effectively uses.
In cultured affluent districts, one can neither find the one nor the other.
Both flourish among insecure districts of unstable comforts.
Fear of losing what one has renders one suspicious and he fortifies himself with sarcastic defence.
With respect to one’s strong sensitivities, possessions especially the psychological possessions, one is
oblivious and unconscious as he is possessed by it – tenth man, broken pencil, sun’s movement, prestige
of social superiority, inverted Self-importance.
My interest is not its presence, but its transformation as in Bennet.
Mr. Bennet is a British gentleman of aristocratic honour degenerated into a petty mean petulant sarcastic
suspicious humour.
Over a period of twenty five years his family gradually deteriorated in the least meaningful members and
precipitated the tragedy.
Suspicion and Sarcasm matured into elopement and ruin.
Life in such districts abounds in such mishaps, misadventures and minor major tragedies.
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Those there who have effectively and permanently overcome the lasting social insecurities are
powerfully buried in such psychologically vitiated virtues and arrive at the Mantra of Life. Their very
assured success is an eternal damnation of everlasting perdition. In South India the richest community of
நாட்டுக்ய ாட்றை பசட்டி ார் ள் are its personification. They are the wealthiest. Mr. Bennet takes the
first step and only the first step of transformation and its success is tremendous. His decision is almost a
secret.
Devotees who know of transformation and have seen its power in their lives are eminently qualified to
know this process and are welcome to practice. Incidentally one can construct a scheme of
transformation of poverty into prosperity on this pattern.
For the priest who lost his knowledge in the rituals, the warrior who has subsided into power not won by a
fight, this method is fully and powerfully applicable.
If Sarcasm uses suspicion as its instrument, what are its very opposites?
Generosity of trust born out of self-giving resulting in pleasant expansiveness are its opposite, but
they are the end attitudes, at the end of ten steps.
First Step – As Mr. Bennet – Consciousness responsibility.
II – Its direct psychological consequence of wishing of NOT to pain anyone else even if they deserve it.
III – Do whatever one can do to rectify the error.
IV – Accept NO help even if offered unsolicited.
V – Know (Mrs. Bennet’s lapses were made possible by him) the defects of others originated in him.
VI – The knowledge that his weakness nourished the weakness of others should now generate the
knowledge that his own Mental strength expressed as social steadiness will make the present
offender’s life rightly happy and cheerful. Darcy does it. Lizzy subconsciously does it and makes Lydia
happy.
VII - It brings Elizabeth its material rewards of elegantly furnished Pemberley rooms alongside Caroline’s
sarcasm. Lydia became a wife and Wickham’s position materially, socially and psychologically is
salvaged.
VIII – Consciously reverse the external defects and inner attitudes.
IX – Gardiner was relieved, Darcy took over in return of Love.
X – Full real appreciation of Darcy’s goodness will fully vindicate Mr. Bennet. Had his inner
appreciation made Darcy his psychological mentor, Mr. Bennet who was frightened of him would have
adored his values as one adores the knowledge of a genius.
In the story all family members exhibit an extraordinary restraint from finding fault with Lydia and
Wickham.
It is truly inconceivable in any family in 1789.
Mr. Bennet inwardly took the right first step.
The whole family took externally the right first step.
Both of which are social miracles.
The rest of the steps are partly external and partly inward.
Lizzy, without the inner change, but as an external indulgence of her rejected infatuation had her
hand kissed, saying it is not unwelcome.
The cultural preservations of not exposing Darcy to Jane by Bingley and Elizabeth are the small significant
events in the ‘subtle’ plane that can bring about this transformation if everyone continued inwardly and
externally.
In a way Jane’s refusal to condemn Bingley reversed the situation.
What she did to him she must do to Caroline, and Elizabeth took the first step in that direction towards Lady
Catherine.
For Mr. Bennet to understand his wife, dissolve his sarcasm and suspicion and offer her
opportunities of social maturity by his own example is not impossible. Lady Arabella, Gresham all
underwent that process as Lady Lufton on the surface. Mr. Bennet must rise to the inner occasion. Roger
subconsciously earned that wealth for Mary. It is his doing it consciously for Mary. If Gresham, at some
point like Mr. Bennet, realizes his absurd submission to his wife, it would be theoretically possible for
Roger to do so and his own son would have excelled him in accomplishment.
Jane Austen on her own came to the verge of such transformation. Trollope had no such idea by the
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wildest stretch of our imagination. Centering criticism in twenty five novels with this unexpressed
magnificent goal in view the Principles of literary criticism will powerfully emerge and establish
themselves. Management ideas for a small family, a single man WELL developed on these lines as
infallible processes will be truly GREAT.
திருவுருமாற்றம்- சந்யதகம்.
திருவுருமாற்றம் ஒரு மிக உயர்ந்த விஷயம் ஆகும், அதனுனடய சக்தி பதாியவில்னல.
தனது அைகில்லாத முகத்னத அைகுனடயதாக மாற்ற முடியும் என்ெது எந்த ஒரு பெண்ணுக்காவது
பதாியுமா?
அபமாிக்காவில் உள்ள, அபமாிக்காவில் மட்டுயம உள்ள ஒவ்பவாரு மனிதனுக்கும், அவனுனடய
நாட்டில் இருக்கும் வாழ்க்னகக்கு அனதச் பசல்வ வளமுனடயதாக மாற்றும் சக்தி உண்டு என்ெது
பதாியும்.
திரு பென்னட்டின் குதர்க்கமான யெச்சு அவரது குடும்ெத்னத அைித்தது.
அதன் மாற்றத்திற்கான சாத்தியத்தில் எனக்கு அதிக அளவு ஆர்வம் இருக்கிறது.
குதர்க்கம் சமூகத்தில் எைக்கூடிய ஒவ்பவாரு சாத்தியத்னதயும் அைிக்கக் கூடிய ஒரு
சமூகாீதியான விஷமாகும்.
சந்யதகத்னத குதர்க்கம் திறம்ெட ெயன்ெடுத்துகிறது.
ெண்ெட்ட வளம் மிகுந்த மாவட்டங்களில் சந்யதகம், குதர்க்கம் ஆகிய இரண்னடயுயம ஒருவரால்
காண முடியாது.
நினலயற்ற வசதிகள் பகாண்ட ொதுகாப்ெற்ற மாவட்டங்களில் இரண்டுயம தனைக்கின்றன.
தன்னிடம் இருப்ெனத இைந்து விடும் ெயம் ஒருவனரச் சந்யதகப்ெட னவக்கிறது, கிண்டலின்
தற்காப்ெின் மூலம் அவர் தன்னனப் ெலப்ெடுத்திக்பகாள்கிறார்.
ஒருவாின் வலுவான உணர்திறன், உனடனமகள், குறிப்ொக மனாீதியான உனடனமகனளப்
பொறுத்தவனர, ெத்தாவது மனிதன், உனடந்த எழுதுயகால், சூாியனின் இயக்கம், சமூக
யமன்னமயின் பகௌரவம், தனலகீைான சுய முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றினால் அவர்
ஆட்பகாள்ளப்ெட்டிருப்ெதால் அறியாமலும், உணராமலும் இருக்கிறார்.
எனது ஆர்வம் அது இருப்ெதில் அல்ல, பென்னட்டிடம் நிகழ்ந்தனதப்யொல அதன்
திருவுருமாற்றத்தில் ஆகும்.
திரு பென்னட் அற்ெத்தனம், சின்னத்தனம், எாிச்சல், குதர்க்கம் சந்யதகம் நினறந்த ொஸ்யம்
பகாண்ட மனிதராக தரம் தாழ்ந்த ெிரபுத்துவ மாியானதக்குாிய ஆங்கில கனவான் ஆவார்.
இருெத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் அவரது குடும்ெம் அதன் அர்த்தமற்ற உறுப்ெினர்களிடம் ெடிப்ெடியாக
யமாசமனடந்து, யெராெத்னத துாிதப்ெடுத்தியது.
சந்யதகமும், குதர்க்கமும் ஓடிப்யொவதாகவும் அைிவாகவும் முதிர்ச்சி பெற்றது.
இத்தனகய மாவட்டங்களில் வாழ்க்னக இதுயொன்ற இனடயூறுகள், ஆெத்துகள், சிறிய மற்றும்
பொிய துயரங்களால் நினறந்துள்ளது.
நீடித்த சமூக ொதுகாப்ெின்னமனய திறம்ெடவும் நிரந்தரமாகவும் சமாளித்த அங்கிருந்தவர்கள்,
இதுயொன்ற மயனாாீதியான சீர்குனலந்த நல்பலாழுக்கங்களில் தீவிரமாக ஆழ்ந்து வாழ்வின்
மந்திரத்னதப் பெறுகின்றனர். பதன்னிந்தியாவின் ெணக்கார சமூகமாக விளங்கும் நாட்டுக்
யகாட்னட பசட்டியார்கள் இனதப் ெிரதிெலிக்கின்றனர். அவர்கள்தான் இருப்ெவர்களியலயய
பசல்வந்தர்கள் ஆவர்.
திரு பென்னட் முதல் அடினய எடுத்து னவக்கிறார், திருவுருமாற்றத்தின் முதல் அடினய மட்டுயம
எடுத்து னவக்கிறார், அதன் பவற்றி அொிமிதமாக இருந்தது. அவருனடய தீர்மானம் கிட்டத்தட்ட
இரகசியமாகயவ இருந்தது.
திருவுருமாற்றத்னதப் ெற்றி அறிந்திருக்கும் மற்றும் அதன் சக்தினயத் தங்களது வாழ்வில்
கண்டிருக்கும் அன்ெர்கள் இந்தச் பசயல்முனறனயப் ெற்றி அறிந்துபகாள்ள மிகவும் தகுதி
வாய்ந்தவர்கள். அவர்கள் இனதப் ெின்ெற்றலாம். இந்த முனறயில் வறுனமனய சுபீட்சமாக மாற்றும்
ஒரு திட்டத்னத ஒருவரால் கட்டனமக்க முடியும்.
சடங்குகனளப் ெற்றிய அறிவினன இைந்த பூசாாிக்கும், யொாில் பவற்றி பெறாததால் அதிகாரத்னத
இைந்த யொர்வீரனுக்கும் இந்த முனற முழுனமயாகவும், சக்திவாய்ந்ததாகவும் பொருந்தும்.
குதர்க்கம் சந்யதகத்னத அதன் கருவியாகப் ெயன்ெடுத்திக் பகாண்டால் அதன் யநர்மாறானனவ
எனவ?
சுய அர்ப்ெணத்திலிருந்து ெிறக்கும் நம்ெிக்னகயின் பெருந்தன்னம, இதன் வினளவாக எழும்
இனினமயான விாிவாக்கம் இரண்டும் அவற்றிற்கு யநபரதிரானனவ ஆகும் ஆனால் ெத்து ெடிகளின்
முடிவில் அனவயய முடிவான அணுகுமுனறகள் ஆகும்.
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I -திரு பென்னட் யமற்பகாண்டனதப் யொல, முதல் ெடி தன்னினனயவாடு கூடிய பொறுப்ொகும்.
II – யவறு எவனரயும், அவர் அதற்கு ஏற்றவராக இருந்தாலும்கூட, யவதனனப்ெடுத்தாமல் இருக்க
விரும்புவயத இதன் யநரடி மயனாாீதியான வினளவு.
III – ெினைனயச் சாி பசய்வதற்கு ஒருவரால் இயன்றனதச் பசய்ய யவண்டும்.
IV – யகட்காமயலயய அளிக்கப்ெட்டாலும் எந்த உதவினயயும் ஏற்றுக்பகாள்ளக் கூடாது.
V – அவாிடம் உருவான மற்றவர்களின் குனறொடுகனளத் பதாிந்துபகாள்ள யவண்டும்.
(திருமதி பென்னட்டின் குனறொடுகள் அவரால் சாத்தியமாயின) .
VI – அவரது ெலவீனம் மற்றவர்களின் ெலவீனத்னத வளர்த்தது என்கிற அறிவு, சமூக
நினலத்தன்னமயாக பவளிப்ெடுத்தப்ெடும் தனது மன வலினம தற்பொழுது தவறு பசய்ெவாின்
வாழ்க்னகனய சாியாக மகிழ்ச்சியாகவும், குதூகலமாகவும் மாற்றும் எனும் அறினவ உருவாக்க
யவண்டும். டார்சி இனதச் பசய்கிறான். எலிசபெத் ஆழ்மனதில் இனதச் பசய்கிறாள், லிடியானவ
சந்யதாஷமனடயச் பசய்கிறாள்.
VII - காரலினுனடய கிண்டலுடன் யசர்ந்து இது எலிசபெத்திற்கு யநர்த்தியாக அலங்காிக்கப்ெட்ட
அனறகனளக் பகாண்ட பெம்ெர்லினயப் ொிசாக அளித்தது. லிடியா ஒரு மனனவியாக ஆனாள்,
விக்காமின் நினலனம பொருள்ாீதியாகவும், சமூக மற்றும் மனாீதியாகவும் மீட்படடுக்கப்ெட்டது.
VIII – தன்னுணர்யவாடு புற குனறொடுகனளயும் அக அணுகுமுனறகனளயும் மாற்றிக்பகாள்ள
யவண்டும்.
IX – கார்டினர் விடுவிக்கப்ெட்டார், காதலுக்காக டார்சி பொறுப்யெற்றான்.
X – டார்சியின் நற்குணத்தின் முழுனமயான உண்னமயான ொராட்டு திரு பென்னட்னட
முழுனமயாக நியாயப்ெடுத்தும். அவரது அகாீதியான ொராட்டு டார்சினய அவரது மனாீதியான
வைிகாட்டியாக மாற்றியிருந்தால், டார்சினயக் கண்டு ெயந்து யொயிருந்த திரு பென்னட் ஒரு
யமனதயின் அறினவப் யொற்றுவனதப்யொல், அவனது ெண்புகனளப் யொற்றியிருப்ொர்.
கனதயில் குடும்ெ அங்கத்தினர்கள் அனனவரும் லிடியா மற்றும் விக்காம் மீது குற்றம்சாட்டாமல்
அசாதாரணமான கட்டுப்ொட்னட பவளிப்ெடுத்துகின்றனர்.
1789-ஆம் ஆண்டில் இது உண்னமயில் எந்தபவாரு குடும்ெத்திலும் நினனத்துப் ொர்க்க முடியாதது.
திரு பென்னட் அகத்தில் சாியான முதல் அடினய எடுத்து னவத்தார்.
பவளியில் குடும்ெம் முழுவதும் சாியான அடினய எடுத்து னவத்தது.
இனவ இரண்டுயம சமூக அற்புதங்கள் ஆகும்.
மீதமுள்ள அடிகள் ஓரளவிற்கு பவளிப்புறத்திலும், ஓரளவிற்கு உட்புறத்திலும் உள்ளன.
எலிசபெத், அக மாற்றம் இல்லாமல், அவள் நிராகாித்த யமாகத்தின் புற ஈடுொடாக, அது
வரயவற்கத்தகாதது அல்ல என்று கூறி தன் னகயில் முத்தமிட அனுமதித்தாள்.
ெிங்கிலியும் எலிசபெத்தும் டார்சினய, யேனிடம் காட்டிக்பகாடுக்காத கலாச்சாரப் ெண்புகனள
அனனவரும் அகத்திலும் புறத்திலும் பதாடந்தார்கள் எனில், இது இந்தத் திருவுருமாற்றத்னதக்
பகாண்டு வரும் சூட்சும நினலயிலிருக்கும் சிறிய முக்கியமான நிகழ்வுகள் ஆகும்.
ஒரு வனகயில் ெிங்கிலிக்குக் கண்டனம் பதாிவிக்க யேன் மறுப்ெது நினலனமனய மாற்றியது.
அவனுக்கு அவள் பசய்தனத காரலினுக்கும் அவள் பசய்ய யவண்டும், யலடி காதாினன யநாக்கி
எலிசபெத் அந்தத் தினசயில் முதல் அடினய எடுத்து னவத்தாள்.
திரு பென்னட் தன்னுனடய மனனவினயப் புாிந்துபகாண்டு, அவரது கிண்டல் மற்றும் சந்யதகத்னத
அகற்றி தனது உதாரணத்தின் மூலமாகயவ சமூக முதிர்ச்சிக்கான வாய்ப்ெினன அவளுக்கு
அளிப்ெது சாத்தியமற்றதல்ல. யலடி அரபெல்லாவும், கிரஷாமும் யமற்ெரப்ெில்
யலடி லுப்டனனப்யொல் அந்த பசயல்முனறக்கு உட்ெட்டனர். திரு பென்னட் அக சந்தர்ப்ெத்திற்கு
உயர யவண்டும். யராேர் ஆழ்மனதில் யமாிக்காக அந்த பசல்வத்னத ஈட்டினார். அவர் அனத
யமாிக்குத் தன்னுணர்யவாடு பசய்கிறார். திரு பென்னட்னடப்யொல் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் திரு
கிபரஷாம் தனது மனனவியிடம் தான் அெத்தமாக அடிெணிவனத உணர்ந்தால், யராேருக்கு
அவ்வாறு பசய்வது சாத்தியமாகும், அவரது மகன் அவனரவிடச் சிறப்ொக சாதித்திருப்ொன்.
யேன் ஆஸ்டின் தானாகயவ இதுயொன்ற மாற்றத்தின் முனனக்கு வந்தாள்.
திராலப்ெிற்கு இத்தனகய ஒரு எண்ணம் இருந்ததாக நாம் நினனத்துப் ொர்க்கயவ முடியாது.
இந்த பவளிப்ெடுத்தப்ெடாத அற்புதமான குறிக்யகாளுடன் இருெத்தி ஐந்து நாவல்களில்
விமாிசனத்னத னமயப்ெடுத்துவது இலக்கிய விமாிசனத்தின் யகாட்ொடுகள் சக்திவாய்ந்த முனறயில்
பவளிப்ெட்டு தங்கனள நினல நிறுத்திக்பகாள்ளும்.
தவறில்லாத பசயல்முனறயாக இந்த முனறயில் சிறப்ொக உருவாக்கப்ெட்ட ஒரு தனி
மனிதனுக்கான யமலாண்னம யயாசனனகள், ஒரு சிறிய குடும்ெத்திற்கு உண்னமயில் மிக
உயர்ந்தனவயாகும்.
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The process of Victory and Failure is the same
It appears it needs a confirmation, that the process of victory or failure or any work accomplished or not, is
the same and it is present all over Time and Space.
Jane’s wedding, Lydia’s wedding, Elizabeth’s wedding, Charlotte’s wedding all passed through the
Same Process.
It is the process of Survival, Growth, Development, Evolution.
It is the process in Transcendence, cosmos, Individual.
It is the same in ascent and descent.
Extract that process and offer it as Education of Life to Children as an external confirmation of their
subconscious inner possession, No human problem can then survive.
It is the process of Aspiration releasing abundant Energy to be directed to the goal as Force that is organized
into Power to precipitate into results.
The secret is one should always be above. Finding oneself below, he will be ruled by karma. Above it
is the Real-Idea, below it is the idea divorced from will.
To be above, Man should awaken in his Soul by his effort.
He can allow Grace to descend on him letting his Mind become the Mind of Light, which makes
evolution miraculous.
In life the other Man’s point of view, Self-giving, the wider view, the next higher plane, the Good, True,
Beautiful, in short, the idea of variable delight raising the Psychic to the surface are the processes.
At the vital it is inspiration, at the Mental it is revelation rising from below, Spirit offers Grace, the
Supreme offers Super Grace rendering life an adventure of consciousness and joy.
No longer eternity is squandered on a beat of Time, but Eternity renders every Beat into Infinity raising
space and Time to the Spirit evolving.
Heaven’s call is no longer rare.
Earth becomes Heaven, calling as well as listening.
Yama the god of Darkness dissolves.
God of Light is born.
Infinity, Creativity, Originality.
பவற்றி மற்றும் யதால்விக்கான பசயல்முனற ஒன்யறதான்.
பவற்றி அல்லது யதால்விக்கான அல்லது எந்த ஒரு யவனலயும் நினறயவற்றப்ெட்டதா இல்னலயா
என்ெதற்கான பசயல்முனற ஒன்யறதான் எனவும், இது காலம் மற்றும் இடம் முழுவதிலும் உள்ளது
எனவும் ஒரு உறுதிப்ெடுத்தல் அதற்குத் யதனவ எனத் யதான்றுகிறது.
யேன், லிடியா, எலிசபெத், சார்பலட் ஆகியயாாின் திருமணங்கள் அனனத்தும் ஒயர
பசயல்முனறனயக் கடந்யத பசன்றன.
உயிர்வாழ்தல், வளர்ச்சி, முன்யனற்றம், ொிணாமம் ஆகியவற்றின் பசயல்முனற இது.
ெிரம்ம ஆத்மா, ெிரெஞ்சம், தனிநெர் ஆகியவற்றின் பசயல்முனற இது.
ொிணாமம் மற்றும் சிருஷ்டியில் இது ஒன்யறயாகும்.
அந்தச் பசயல்முனறனய குைந்னதகளுக்கு அவர்களது ஆழ்மன அகத் திறனன
உறுதிப்ெடுத்துவதுயொல், வாழ்வின் கல்வியாக வைங்கினால் எந்த வித மனிதப் ெிரச்சினனயும்
இருக்காது.
முடிவுகனள வினரவுெடுத்த, இலக்கினன யநாக்கி சக்தியாக பசலுத்தப்ெட்டு, யவண்டிய ஏராளமான
ஆற்றனல பவளியிடும் ஆர்வத்தின் பசயல்முனறயாகும் இது.
ஒருவர் எப்பொழுதும் யமல்நினலயில் இருக்க யவண்டும் என்ெயத இரகசியம் ஆகும். கீழ் நினலயில்
இருப்ெவர் கர்மத்தால் ஆளப்ெடுவார்.
யமயல அது உண்னமயான எண்ணம், கீயை அது மன உறுதியிலிருந்து ெிாிந்த எண்ணமாகும்.
யமயல இருப்ெதற்கு மனிதன் அவனுனடய முயற்சியால் ஆன்மாவில் விைிப்புற யவண்டும்.
அவனது மனனத ஒளியின் மனமாக மாறனவத்து, அருள் அவனிடம் இறங்க அவன் அனுமதிக்க
யவண்டும், இது ொிணாமத்னத அற்புதமாக்கும்.
வாழ்க்னகயில் அடுத்தவர் கண்யணாட்டம், சுய அர்ப்ெணம், அகண்ட ொர்னவ, அடுத்த உயர் நினல,
நல்லனவ, உண்னமயானனவ, அைகானனவ, சுருக்கமாகக் கூறினால் னசத்தியத்னத யமற்ெரப்புக்கு
உயர்த்தும் மாறுெட்ட மகிழ்ச்சி எனும் கருத்து ஆகியனவ பசயல்முனறகள் ஆகும்.
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உணர்வு நினலயில் இது ஒரு உத்யவகம், மன அளவில் இது கீைிருந்து யமபலழும் பவளிப்ொடு,
ஆன்மா அருனள வைங்குகிறது, இனறவன் உயர்ந்த அருனள வைங்கி, வாழ்னவ ேீவியம் மற்றும்
மகிழ்ச்சியின் அனுெவமாக மாற்றுகிறது.
இனியும் நித்தியத்துவம் வீணாக்கப்ெடுவதில்னல, ஆனால் நித்தியத்துவம் ஒவ்பவாரு துடிப்னெயும்
அனந்தமாக மாற்றி காலத்னதயும் இடத்னதயும் பவளிவரும் ஆன்மாவாக உயர்த்துகிறது.
பசார்க்கத்தின் அனைப்பு இனி அாிதானது அல்ல.
பூமி பசார்க்கமாகிறது, அனைப்ெதற்கும், யகட்ெதற்கும்.
இருளின் கடவுளான யமன் மனறகிறார்.
ஒளியின் கடவுள் யதான்றுகிறார்.
அனந்தம், ெனடப்ொக்கத் திறன், தனித்தன்னம.
Brahman in creative life
• Time is a creative plane.
• Virgin time becomes creative in the Hour.
• The hour in time is virginally creative.
• A moment is a moveless moment.
• Creation is Brahman, the subject seeing Himself as object.
• Cosmos is the virgin where the Brahman emerges as creation.
• Society is in space.
• Society is the human space in cosmic time.
• Human space emerging in cosmic time is society.
• Social existence is human creativity.
• Human existence is social creativity.
• Earth is the social substance.
• Life is the consciousness of society.
• The essence of consciousness is substance.
• The essence of consciousness and substance is MAN.
• Civil is the opposite of military.
• The civil vibration can institutionalise itself as civilisation.
• Beyond the standing army military cannot institutionalise itself.
• Everywhere essence collects as culture.
• Emerging behaviour is essence of culture.
• Man’s exchange with the collective is the Finite teasing the Infinite into motion.
• Original has no origin.
• Creativity can be lifeless.
• Infinity can appear as finite.
• Man is the micro unit of the wider collective.
• Society that has million children is the eternal virgin.
• Virginity, chastity, purity once there cannot lose themselves.
• She who can lose her virginity is no virgin in the beginning.
• Truth never loses itself.
• Truth can become falsehood, but cannot lose itself.
• Falsehood is the Truth of its false appearance.
• Falsehood cannot be original.
• Pain is there because Man enjoys pleasure as pain.
• மானமுள்ைவனுக்கு அவமானம் வராது.
• நிறல ானது தன் நிறலற இழக் வில்றல.
• நிறல ாறமக்குாி நிறல நிறல ின் உண்றம நிறல.
• இல்லாதவன் யதடுவது அந்தஸ்து.
• இருப்ெவனுக்கு இருப்ெது இரவு ெ லா ிருப்ெது.
• ெிைர் தீண்டும் நிறல, நிறல ல்ல, நிறல ாறம.
• தண்ணீர் ிணற்ைிலில்றல, பூமி ிலில்றல, பநருப்ெில்உள்ைது.
• எவரும் தீண்ைமுடி ாதது உள்ைம் பெற்ை உண்றம ின் உறுதி.
• அழியுயமா என்ை ெ ம் அழிவுக்குண்டு, அனந்தத்திற் ில்றல.
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• One does not station in this or that. Station stationed itself in him.
• Ignorant man seeking gets greater ignorance.
• Wife secured is never lost.
• Unsecured wife is constantly lost.
• Family is he.
• He is the family of which she is the centre.
• He becoming she is the family.
• Family, if it is there, cannot be ruined.
• Whoever knows the loss of vacuum?
• Perversity is the perverse height of knowledge.
• Evil is what Man is enamoured of as dark intensity.
• Slavery is freedom institutionalising itself in its Non-being.
• Slavery gives life to freedom.
• Abolition of slavery is the birth of Freedom all over the world at a higher plane of Mind.
• Illiteracy enslaves Mind.
Individuality, Creativity, Originality
• Essence is what spirit feels by the activity of space and movement of time.
• Essence is an experience of time-space.
• Space-time experience is of Nature.
Time-space experience is of the Spirit.
Spiritual experience is there where time is one with space.
• Experience of time passing through space is that of Nature.
• Nature is the objective state of spirit.
• Substance exists between the inner and outer.
• Essence is there in the conscious substance, but it is real essence beyond.
• Collective is the sum total of the individual.
• It is not the whole below.
• Above it is the whole of the collective.
• Collective below is gross.
• Collective above is whole and is subtle.
• Essence is there in the individual as well as collective.
• Collective essence in the individual is the basis of Individuality.
• Partially it can be outside or inside or a whole below or above.
• Only the essence above that is subtle is our UNIT.
• Collective life becomes collective existence in that unit.
• Existence of society is gross, unformed and unformulated.
• History is existence in Space representing Time.
• History that is Time is the essence of history.
• It has the fragrance of the emerging Spirit.
• We call it civilisation.
• Civilisation retains violence as sweet benevolent strength.
• Culture is its essence.
• Culture at our level keeps the hair black in ripe old age.
• Culture’s strength is recognised by the collective.
• Its fragrance is of human goodness.
• It is infinite that grows by giving.
• Market today knows it.
• Steve made it respond.
• Move into that MARKET, be in tune with it, you will be of the size of the world.
• Education gives history its own essence to become civilisation.
• There is ‘education’ in all transitions.
• Social wisdom, acting as its essence, to officiate in transition, is Education.
• Education is at the level of memory, thinking, understanding, Drishti, intuition and knowledge.
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• As we rise, the essence of education too rises.
• Rising essence of education is Mental culture.
• Culture moving from Mind to Spirit becomes evolution.
• Evolution is the cultural influence of education in transition.
• Baby – child – teenage – adolescent – adult - middle age – old age are stages.
• We give the education of the first level till the end.
• The last level of education can be given at the first level.
• All levels can be telescoped into affectionate attention.
• Affection merges with attention in attraction.
• Attraction for one’s sake is selfish.
• Attraction for another’s sake is selfless.
• Attraction for the sake of the Divine is yoga in relationship.
• Attraction maturing into affection occurs in a cultural atmosphere.
• Family is of several levels.
• Economic, social, security, stability, psychological, cultural levels have family.
• Organisation is a principle of Mind.
• Of course, there is vital organisation.
• Organisation is based on a principle.
• Vital organisation is based on fellow feeling..
• Vital organisation accepts a leader, not a discipline.
• Organisation links various systems or activities.
• Man enters an organisation to obey its rules.
• No organisation will obey a Man, it can accept a principle.
• To organise is to act in concert.
• Society is an organisation.
• Existence is an organisation of energies.
• Force is an organisation of directed energies.
• Form organises divided substances.
• Variation accepting oneness is organisation.
• It is a oneness capable of repetition without variation.
• Variation seeking relations in variable oneness is organisation.
• Organisation in space is a stable static arrangement.
• Organisation in time is a fixed sequence of periodicity.
• Organisation of consciousness is Self-awareness.
• Consciousness of organisation makes it self-aware.
• Self is a Form. Mind organises in vision.
• Form is an organisation in substance by the dividing Mind.
• Organisation capable of deorganising itself is its evolving consciousness.
• Field is limited space of similar or same character.
• Field is physical.
• A vital field is called a plane.
• A Mental field is a concept.
• Field that is of earth is figuratively extended to other planes.
• Field is a physical character of Mother Earth of sameness.
• Maturity is essence of consciousness becoming essence of substance.
• Maturity is a movement from outside to inside.
• It is a movement of Matter to Spirit.
• Essence of Spirit moving to essence of Matter completing its reverse journey is maturity.
• In Silence that movement begins with roaring noise and ends in Silence beyond Silence.
• Maturity is a movement that combines involution and evolution.
• In maturity the Divine expresses as Man.
• Maturity in thought is pregnant silence.
• Maturity of accomplishment accomplishes anything by thought.
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• நிறனயவ வழிொடு; நிறனவு பச ல்; நிறனவு நிறல ாகும்.
• பெண்றண நிறல ா நிறனக்கும் ஆண் மனித முழுறம.
• முதிர்ந்த மனம் ருறம ான குற .
• முதிர்ச்சி தைர்ச்சி ின் வலிறம.
• வைர்ச்சி ால் வரும் தைர்ச்சி முதிர்ச்சி ாவது ெண்பு.
• உவற ின் உச்சம் உள்ைத்தின் துள்ைல்.
• பெண்ணில் உருகும் ஆணின் பெண்றம.
• பெண்றம ின் சி ரம் ஆண்றம ின் திருவுருமாற்ைம்.
• பெண் பெண்ணானால், ஆண் ஆணானால் வாழ்வு பதய்வீ வாழ்வாகும்.
• அதி ாரம் ஆன்மீ அழிவு.
• ஆறச நல்லறத ஆொசமாக்கும்.
• அ ிலம் உள்யை, ஆறச பவைிய .
• ைார்சிக்குப் ெிாி ம், அவளுக்கு ஆறச.
• மனம் உ ர்ந்து மாறுவது மாற்ைம்.
• ெிச்றசக் ாரப் ொர்ப்ொனுக்கு ய ட் ாதபதல்லாம் தரும் சூழல்.
• வீரமற்ை சத்ாி றன வீராயவசம் ப ாள்ைச் பசய்யும் சூழல் அது.
• அல்ெம் அனந்தமா ி பச ல்ெட்டு ஆயவசமா எழுவது அன்றன சூழல்.
• உறழப்ொைி ின் ஞ்சத்தனம் உல ப் ெிரசித்திப் பெற்ைது.
• அொிமிதம் அனந்தமானால் அடுத்த தறலமுறை ில் பெருந்தன்றம உருவாகும்.
• உலற ய ஒருவனில் மைப்ெவள் உள்ளுணர்வில் உருவம் பெற்ைவள்.
• பதய்வத்றத உல ில் ாணாதவன் பசார்க் த்தில் ம க் முருவான்.
• ஆணுக்கு பெண் பதய்வம்.
• பெண்ணுக்கு ெிள்றை பதய்வம்.
• பதய்வம் ஆணில் பெண்றண உருவாக்கு ிைது.
• உள்ைது உண்றம.
• உருப்ெடி ானது உல ிற்கு உண்றம.
• Wonder is a pleasant expansive non-understanding Joy.
• Mind is a subordinate instrument of Supermind.
• It is a dividing instrument.
• It is a partial instrument having the potential of fullness.
• It can go up to the Absolute and see one aspect of it.
• It enters into the Transcendence to see one of the three parts as a whole.
• It converts by its senses spirit into Matter.
• It can represent Matter to Sachchidananda.
• It can represent anything to itself as a mental representation.
• Mental representation is to see the whole as a part and mistake that part as a whole when it loses the higher
causal, subtle planes and is engrossed in the gross physical plane.
• Mind can create any Illusion and represent it as anything.
• Mind can pass for the soul or even Brahman.
• Mind is the apprehending dimension of the Supermind.
• Mind can also comprehend.
• Mind that divides can also aggregate.
• Mind creates life.
• Mind can also create Matter.
• Mind can change its view.
• Changing its view it can dissolve Matter.
• Mind is an instrument of Supermind acting in aspects of Time and Space which are extensions of Spirit of
which Supermind is the most evolved part.
• The reversal of involution is the seat of secret of creation.
• It is there at both ends of infinite and finite.
• To be able to see it in one end so that it reveals the other end is vision.
• To be able to see Mind in all aspects of existence is vision.
• To see the world in Mind is its reverse.
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• The reverse and obverse together is insight, intuition, integral knowledge.
• Acme is the figurative peak.
• The mountain has a peak.
• The pride of the peak is the result of work.
• Work is the human mountain.
• Its result is social accomplishment.
• Man’s psychological success is society’s work accomplishment.
• Accomplishment is for the accomplished Man.
• Man is accomplished in his body becoming mind.
• Life is a widespread sea.
• Its existence is the calm profound depths.
• The waves are its glad laughter.
• The sea admits of no division even in the surface and depth.
• Man is a human particle in the social sea.
• The Life Divine is the horoscope of the universe.
• Who is the astrologer and what is astrology?
• Man is the astrologer and his thinking is astrology.
• Man is loyal to Man, he is a loyal slave to woman.
• The one thing the woman loves in Man is his total betrayal.
He betrays her by refusing to be loyal.
She longs to be murdered by man.
Man’s murder of the woman who loves him is their utter identification.
No woman will be loyal to a Man who is not capable of total betrayal.
Domestic disharmony is a bargaining for fuller disloyalty.
• Socially Man is responsible to the woman.
• Biologically the responsible man deprives her of her chance of longing for him.
• Marriages are made in heaven because heaven is divorced from earth.
• The greatest good on earth is readiness to take poison.
• Poison is the amrita of life.
• Parents adore the children that deserted them.
• Violence, beating, quarrel are the savour of life.
• It looks perverse but is there anything so sweet as perversity.
• Dogs have died on their master’s grave, not man or woman on human grave.
• The death of the man gives the wife the widow’s glow.
• Man’s utter freedom at the wife’s death is so great that he can never suppress a laughter.
• Death is sweetness of life.
ஆக் பூர்வமான வாழ்க்ற ில் ெிரம்மன்.
• ாலம் ஒரு ஆக் பூர்வமான நிறல ாகும்.
• தூய்றம ான யநரம் இறைவன் வரும் தருணத்தில் ஆக் பூர்வமா மாறு ிைது.
• ாலத்தில் யநரம் தூ ெறைப்ொற்ைலுறை து.
• ஒரு தருணம் ஒரு அறசவற்ை தருணமாகும்.
• ெறைப்பு ெிரம்மம் ஆகும், அ ம் தன்றன புைமா க் ாண் ிைது.
• ெிரெஞ்சம், ெிரம்மன் சிருஷ்டி ா பவைிப்ெடும் தூய்றம ஆகும்.
• சமூ ம் இைத்தில் உள்ைது.
• சமூ ம் ெிரெஞ்ச ாலத்தில் மனித இைமாகும்.
• மனிதனுனடய இைம் ெிரெஞ்ச ாலத்தில் பவைிப்ெடுவது சமூ ம் ஆகும்.
• சமூ வாழ்வு மனித ெறைப்ொற்ைல் ஆகும்.
• மனித வாழ்வு சமூ ெறைப்ொற்ைல் ஆகும்.
• பூமி சமூ ாீதி ான சாராம்சம் ஆகும்.
• வாழ்வு சமூ த்தின் ேீவி ம் ஆகும்.
• ேீவி த்தின் சாரம் உள் மனதின் ஆழ்ந்த ெகுதி ஆகும்.
• ேீவி ம் மற்றும் சாரத்தின் சாராம்சம் மனிதன் ஆவான்.
• சமுதா ம் இராணுவத்திற்கு எதிர்ப்ெதம் ஆகும்.
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• சமுதா அதிர்வு தன்றனய நா ாி மா நிறுவிக்ப ாள்ைலாம்.
• ெறைக்குப் ெின்னால் இராணுவம் தன்றன நிறுவனம மாக் ிக்ப ாள்ை முடி ாது.
• எல்லா இைங் ைிலும் சாராம்சம் லாச்சாரமா ச் யசர் ிைது.
• உருவாகும் நைத்றத ெண்ொட்டின் சாராம்சம் ஆகும்.
• சமுதா த்துைனான மனிதனின் ொிமாற்ைம் அைவுக்குட்ெட்ைது எல்றல ற்ைறத இ க்
றவப்ெதாகும்.
• மூலத்திற்கு ஆரம்ெ இைம் எதுவும் இல்றல.
• ெறைப்ொற்ைல் ேீவனின்ைி இருக் லாம்.
• அனந்தம் அைவுக்குட்ெட்ைதுயொல் யதாற்ைமைிக் லாம்.
• மனிதன் ெரந்த சமுதா த்தின் ஒரு சிைி ெிாிவாவான்.
• ெல லட்சக் ணக் ான குழந்றத றை உறை சமூ ம் நிரந்தரமான ன்னித்தன்றம வாய்ந்தது.
• ன்னித்தன்றம, ற்பு, தூய்றம இருப்ெின் அறவ தங் றை இழக் முடி ாது.
• ன்னித்தன்றமற இழக் இ லும் ஒருத்தி ஆரம்ெத்தியலய
ன்னித்தன்றம ப ாண்ைவள்
அல்ல.
• உண்றம ஒருயொதும் தன்றன இழக் ாது.
• உண்றம பொய்றம ா மாைலாம், ஆனால் தன்றன இழக் ாது.
• பொய்றம அதன் பொய் ான யதாற்ைத்தின் உண்றம ாகும்.
• பொய்றம மூலமா இருக் முடி ாது.
• மனிதன் இன்ெத்றத வலி ா அனுெவிப்ெதால் வலி உள்ைது.
• மானமுள்ைவனுக்கு அவமானம் வராது.
• நிறல ானது தன் நிறலற இழக் வில்றல.
• நிறல ாறமக்குாி நிறலய நிறல ின் உண்றம நிறல.
• இல்லாதவன் யதடுவது அந்தஸ்து.
• இருப்ெவனுக்கு இருப்ெது இரவு ெ லா ிருப்ெது.
• ெிைர் தீண்டும் நிறல நிறல ல்ல, நிறல ாறம ஆகும்.
• தண்ணீர் ிணற்ைிலில்றல, பூமி ிலில்றல, பநருப்ெில் உள்ைது.
• எவரும் தீண்ைமுடி ாதது உள்ைம் பெற்ை உண்றம ின் உறுதி.
• அழியுயமா என்ை ெ ம் அழிவுக்குண்டு, அனந்தத்திற் ில்றல.
• ஒருவர் இதியலா அல்லது அதியலா இருப்ெதில்றல. இருத்தல் தன்றனய அவாிைம் இருத்திக்
ப ாள் ிைது.
• அைி ாறம ில் இருக்கும் மனிதன் நாடும்பொழுது யமலும் அதி அைி ாறமற ப் பெறு ிைான்.
• பெைப்ெட்ை மறனவி ஒருயொதும் இழக் ப்ெடுவதில்றல.
• பெைப்ெைாத மறனவி நிரந்தரமா இழக் ப்ெடு ிைாள்.
• அவன்தான் குடும்ெம்.
• அவன் குடும்ெம், அவள் அதன் றம ம் ஆவாள்.
• அவன் அவைா மாறுவது குடும்ெம் ஆகும்.
• குடும்ெம் என ஒன்று இருப்ெின் அறத அழிக் முடி ாது.
• பவற்ைிைத்தின் இழப்பு ாருக்குத் பதாியும்?
• வக் ிரம் அைிவின் வக் ிரமான உச்சமாகும்.
• தீறம தீவிர இருைா மனிதறன வசீ ாிக் ிைது.
• அடிறமத்தனம் அதன் அசத்தில் சுதந்திரம் தன்றன நிறுவனம மாக் ிக் ப ாள்வதாகும்.
• அடிறமத்தனம் சுதந்திரத்திற்கு வாழ்வைிக் ிைது.
• அடிறமத்தனத்றத ஒழிப்ெது, மனதின் ஒரு உ ர்ந்த நிறல ில் உல ம் முழுவதும் சுதந்திரம்
ெிைப்ெதாகும்.
• ல்வி ைிவு இல்லாதது மனறத அடிறமப்ெடுத்து ிைது.
• தனித்துவம், ெறைப்ொற்ைல், சு ஆற்ைல்.
• இைத்தின் பச ல்ொடு மற்றும் ாலத்தின் இ க் ம் மூலம் ஆன்மா உணருவயத சாராம்சம் ஆகும்.
• சாராம்சம் ாலம்- இைத்தின் ஒரு அனுெவம் ஆகும்.
• இைம்- ாலத்தின் அனுெவம் இ ற்ற க்குாி து.
ாலம்- இைத்தின்அனுெவம் ஆன்மாவுக்குாி து.
ாலம் இைத்துைன் ஒன்ைா இருக்கும் இைத்தில் ஆன்மீ அனுெவம் ிறைக்கும்.
• இைத்தின் வழி ா
ைந்து பசல்லும் ாலத்தின் அனுெவம் இ ற்ற யுறை து.
• இ ற்ற ஆன்மாவின் புை நிறல ாகும்.
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• சாரம் அ த்திற்கும் புைத்திற்கும் இறைய உள்ைது.
• சாராம்சம் தன்னுணர்யவாடு கூடி சாரத்தில் உள்ைது, ஆனால் இது அப்ொல் உள்ை
உண்றம ான சாராம்சம் ஆகும்.
• சமூ ம் தனிநொின் கூட்டுத் பதாற ாகும்.
• அது ீழிருக்கும் முழுறம அல்ல.
• யமயல அது சமூ த்தின் முழுறம ாகும்.
• ீழுள்ை சமூ ம் ஸ்தூலமாகும்.
• யமயல உள்ை சமூ ம் முழுறம ானது மற்றும் சூட்சுமமானது.
• சாராம்சம் தனிநொிைமும் சமூ த்திலும் உள்ைது.
• தனி நொிைம் உள்ை சமூ த்தின் சாராம்சம் தனித்துவத்தின் அடிப்ெறை ாகும்.
• அது ெகுதி ா பவைிய ய ா அல்லது உள்யைய ா இருக் லாம். முழுறம ா அது ீயழய ா
அல்லது யமயலய ா இருக் லாம்.
• சூட்சுமமா அதற்கு யமலிருக்கும் சாராம்சம் மட்டுயம நமது ெிாிவாகும்.
• அந்தப் ெிாிவில் சமூ வாழ்வு சமூ ப் பெருவாழ்வா மாறு ிைது.
• சமூ த்தின் பெருவாழ்வு ஸ்தூலமானது, உருவா ாதது, மற்றும் வடிவறமக் ப்ெைாதது.
• வரலாறு ாலத்றதக் குைிக்கும் இைத்திலிருக்கும் பெரு வாழ்வாகும்.
• ாலமா இருக்கும் வரலாறு வரலாற்ைின் சாராம்சம் ஆகும்.
• இது பவைிவரும் ஆன்மாவின் வாசத்றதக் ப ாண்டுள்ைது.
• இறத நாம் நா ாி ம் என்ைறழக் ியைாம்.
• நா ாி ம் வன்முறைற இனிறம ான இரக் முள்ை வலிறம ா த் தக் றவத்துக் ப ாள் ிைது.
• ெண்ொடு அதன் சாராம்சம் ஆகும்.
• நமது நிறல ின் ெண்ொடு வ தான ாலத்திலும் தறலமுடிற க் ருறம ா றவத்திருக் ிைது.
• லாச்சாரத்தின் ெலம் சமூ த்தால் அறை ாைம் ாணப்ெடு ிைது.
• அதன் வாசம் மனித நற்குணம் ஆகும்.
• ப ாடுப்ெதன் மூலம் வைரும் அனந்தமாகும் இது.
• இன்று சந்றத இறத அைிந்துள்ைது.
• ஸ்டீவ் ோப்ஸ் அறதப் ெதிலைிக் றவத்தார்.
• அந்தச் சந்றத ில் நுறழந்து, அதனுைன் இணக் மா இருந்தால் நாம் உல த்தின் அைவில்
இருப்யொம்.
• ல்வி வரலாற்றை நா ாி மா மாற்ை அதன் சாரத்றத அைிக் ிைது.
• எல்லா மாற்ைங் ைிலும் ‘ ல்வி’ உள்ைது.
• சமூ ஞானம் மாற்ைத்தில் ெணி ாற்றுவதற் ா அதன் சாரமா ச் பச ல்ெடுவது உ ர்ந்த
ல்வி ாகும்.
• ஞாெ ம், சிந்தறன, புாிதல், திருஷ்டி, யநரடி ஞானம் மற்றும் அைிவு ஆ ி நிறல ைில் ல்வி
உள்ைது.
• நாம் உ ரும்பொழுது ல்வி ின் சாரமும் உ ர் ிைது.
• ல்வின் சாரம் உ ர்வது மனதின் ெண்ொைாகும்.
• ெண்ொடு மனதிலிருந்து ஆன்மாவுக்கு ந ரும்யொது ொிணாம வைர்ச்சி ா மாறு ிைது.
• ொிணாமம் மாற்ைத்தில் ல்வி ின் ெண்ொடுாீதி ான தாக் மாகும்.
• ற க்குழந்றத- குழந்றத- ெருவ வ து- வைரும் ெருவம்- வ து வந்யதார்- நடுத்தர வ தினர்முதுறம ஆ ி றவ ட்ைங் ைாகும்.
• நாம் முதல் நிறலக் ல்விற இறுதிவறர வழங்கு ியைாம்.
• இறுதி நிறலக் ல்விற முதல் நிறல ியலய வழங் லாம்.
• எல்லா நிறல றையும் ொசமுள்ை வனமா சுருக் லாம்.
• ொசம் ஈர்ப்ெில் வனத்துைன் இறண ிைது.
• ஒருவாின் பொருட்டு ாண்ெிக் ப்ெடும் ஈர்ப்பு சு நலமானது.
• மற்ைவருக் ான ஈர்ப்பு சு நலமற்ைது.
• பதய்வீ த்திற் ான ஈர்ப்பு உைவுமுறை ில் ய ா ம் ஆகும்.
• ஈர்ப்பு ொசமா முதிர்ச்சி றைவது ஒரு ெண்ொட்டுச் சூழலில் நறைபெறு ிைது.
• குடும்ெம் ெல்யவறு நிறல ைில் உள்ைது.
• பொருைாதாரம், சமூ ம், ொது ாப்பு, உறுதித்தன்றம, உைவி ல், ெண்ொடு ஆ ி நிறல றை
உறை து குடும்ெம்.
• அறமப்பு மனதின் ஒரு ப ாள்ற ஆகும்.
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• நிச்ச மா உணர்வின் அறமப்பு உள்ைது.
• அறமப்பு ஒரு ப ாள்ற ற அடிப்ெறை ா க் ப ாண்ைது.
• உணர்வுாீதி ான அறமப்பு ச உணர்றவ அடிப்ெறை ா க் ப ாண்ைது.
• உணர்வுாீதி ான அறமப்பு ஒரு தறலவறர ஏற்றுக் ப ாள் ிைது, ஒரு ட்டுப்ொட்டிறன
ஏற்ெதில்றல.
• அறமப்பு ெல்யவறு அறமப்பு முறை றைய ா அல்லது பச ல்ொடு றைய ா இறணக் ிைது.
• மனிதன் ஒரு அறமப்ெினுள் அதன் விதி ளுக்குக் ீழ்ப்ெடிவதற் ா நுறழ ிைான்.
• எந்த ஒரு அறமப்பும் ஒரு மனிதனுக்குக் ீழ்ப்ெடி ாது, அது ஒரு ப ாள்ற ற ஏற்றுக்ப ாள்ளும்.
• ஒழுங் றமப்ெது இணக் மா ச் பச ல்ெடுவதாகும்.
• சமூ ம் ஒரு அறமப்ொகும்.
• வாழ்வு சக்தி ைின் ஒரு அறமப்ொகும்.
• சக்தி இ க் ப்ெட்ை ஆற்ைல் ைின் ஒரு அறமப்ொகும்.
• வடிவம் ெிாிக் ப்ெட்டுள்ை பொருட் றை முறைப்ெடுத்து ிைது.
• ஒற்றுறமற ஏற்றுக்ப ாள்ளும் மாறுொடு அறமப்ொகும்.
• இது மாறுொடு இல்லாமல் மீண்டும் மீண்டும் பசய் க்கூடி ஆற்ைலுறை ஒரு ஒற்றுறம ாகும்.
• மாறுெட்ை ஒற்றுறம ில் பதாைர்பு றை நாடும் மாறுொடு அறமப்ொகும்.
• இைத்தில் முறைப்ெடுத்துவது ஒரு நிறல ான அறச ாத ஏற்ொைாகும்.
• ாலத்தில் முறைப்ெடுத்துவது குைிப்ெிட்ை ால இறைபவைி ின் ஒரு நிறல ான பதாைர்
வாிறச ாகும்.
• ேீவி த்றத முறைப்ெடுத்துவது சு விழிப்புணர்வாகும்.
• அறமப்ெின் ேீவி ம் அதற்கு சு விழிப்புணர்றவ அைிக் ிைது.
• சு ம் ஒரு வடிவம் ஆகும். மனம் ொர்றவ ில் முறைப்ெடுத்து ிைது.
• வடிவம், ெிாிக்கும் மனதால் உருவாகும் பொருைில் ஒரு அறமப்ொகும்.
• தன்றன முறைப்ெடுத்திக்ப ாள்வறத மாற்ைிக்ப ாள்ளும் திைனுறை அறமப்பு, அதன் வைர்ந்து
வரும் ேீவி மாகும்.
• ைம் என்ெது ஒத்த அல்லது ஒயர குணத்றதக் ப ாண்ை வறர றுக் ப்ெட்ை இைம் ஆகும்.
• ைம் ேைநிறலக்குாியது.
• ஒரு உணர்வுாீதி ான ைம் ஒரு நிறல என்று அறழக் ப்ெடு ிைது.
• ஒரு மனாீதி ான ைம் ஒரு ருத்து ஆகும்.
• பூமிற ச் சார்ந்த ைம் மற்ை நிறல ளுக்கு அறை ாைபூர்வமா நீட்டிக் ப்ெட்டுள்ைது.
• ஒயர தன்றமயுறை தாய் மண்ணின் ேைநிறலத் தன்றமய
ைம் ஆகும்.
• ேீவி த்தின் சாரம் பொருைின் சாரமா மாறுவயத முதிர்ச்சி ஆகும்.
• முதிர்ச்சி பவைி ிலிருந்து உள்யை பசல்லும் ஒரு இ க் ம் ஆகும்.
• இது ேைத்திலிருந்து ஆன்மாவுக்குச் பசல்லும் ஒரு இ க் ம் ஆகும்.
• ஆன்மாவின் சாரம் ேைத்தின் ஆன்மாவிற்கு ந ர்ந்து, அதனுறை எதிர்ப் ெ ணத்றதப் பூர்த்தி
பசய்வயத முதிர்ச்சி ஆகும்.
• பமௌனத்தில் அந்த இ க் ம் பெரும் சத்தத்துைன் ஆரம்ெித்து, பமௌனத்திற்கு அப்ொலுள்ை
பமௌனத்தில் முடிவறை ிைது.
• முதிர்ச்சி, சிருஷ்டிற யும் ொிணாமத்றதயும் இறணக்கும் ஒரு இ க் ம் ஆகும்.
• முதிர்ச்சி ில் இறைவன் மனிதனா பவைிப்ெடு ிைான்.
• எண்ணத்தில் முதிர்ச்சி பசைிவான பமௌனம் ஆகும்.
• சாதறன ின் முதிர்ச்சி எறதயும் எண்ணத்தின் மூலம் சாதிக் ிைது.
• நிறனயவ வழிொடு; நிறனவு பச ல்; நிறனவு நிறல ாகும்.
• பெண்றண நிறல ா நிறனக்கும் ஆண் மனித முழுறம.
• முதிர்ந்த மனம் ருறம ான குற .
• முதிர்ச்சி தைர்ச்சி ின் வலிறம.
• வைர்ச்சி ால் வரும் தைர்ச்சி முதிர்ச்சி ாவது ெண்பு.
• உவற ின் உச்சம் உள்ைத்தின் துள்ைல்.
• பெண்ணில் உருகும் ஆணின் பெண்றம.
• பெண்றம ின் சி ரம் ஆண்றம ின் திருவுருமாற்ைம்.
• பெண் பெண்ணானால், ஆண் ஆணானால் வாழ்வு பதய்வீ வாழ்வாகும்.
• அதி ாரம் ஆன்மீ அழிவு.
• ஆறச நல்லறத ஆொசமாக்கும்.
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• அ ிலம் உள்யை, ஆறச பவைிய .
• ைார்சிக்குப் ெிாி ம், அவளுக்கு ஆறச.
• மனம் உ ர்ந்து மாறுவது மாற்ைம்.
• ெிச்றசக் ாரப் ொர்ப்ொனுக்கு ய ட் ாதபதல்லாம் தரும் சூழல்.
• வீரமற்ை சத்ாி றன வீராயவசம் ப ாள்ைச் பசய்யும் சூழல் அது.
• அல்ெம் அனந்தமா ி பச ல்ெட்டு ஆயவசமா எழுவது அன்றன சூழல்.
• உறழப்ொைி ின் ஞ்சத்தனம் உல ப் ெிரசித்தி பெற்ைது.
• அொிமிதம் அனந்தமானால் அடுத்த தறலமுறை ில் பெருந்தன்றம உருவாகும்.
• உலற ய ஒருவனில் மைப்ெவள் உள்ளுணர்வில் உருவம் பெற்ைவள்.
• பதய்வத்றத உல ில் ாணாதவன் பசார்க் த்தில் ம க் முருவான்.
• ஆணுக்குப் பெண் பதய்வம்.
• பெண்ணுக்குப் ெிள்றை பதய்வம்.
• பதய்வம் ஆணில் பெண்றண உருவாக்கு ிைது.
• உள்ைது உண்றம.
• உருப்ெடி ானது உல ிற்கு உண்றம.
• அற்புதம் ஒரு இனிறம ான விாிவான புாிந்துப ாள்ை முடி ாத ம ிழ்ச்சி.
• மனம் சத்தி ேீவி த்தின் ஒரு துறணக் ருவி ாகும்.
• இது ஒரு ெிாிக்கும் ருவி.
• இது முழுறம ின் திைறனக் ப ாண்ை ஒரு ெகுதி ான ருவி ஆகும்.
• இது ெிரம்மம்வறர பசல்லலாம், அதன் ஒரு அம்சத்றதப் ொர்க் லாம்.
• மூன்று ெகுதி ைில் ஒன்ைிறன முழுறம ா க் ாண்ெதற் ா இது ெரமாத்மாவினுள் நுறழ ிைது.
• இது அதன் புலன் ைால் ஆன்மாறவ ேைமா மாற்று ிைது.
• இது சச்சிதானந்தத்திற்கு ேைத்தின் ெிரதிநிதி ா இருக் லாம்.
• இது தனக்ய எதனுறை ஒரு மனாீதி ான ெிரதிநிதித்துவமா வும் இருக் லாம்.
• மனாீதி ான ெிரதிநிதித்துவம் முழுறமற ப் ெகுதி ா ப் ொர்ப்ெது, மற்றும் அந்தப் ெகுதி உ ர்ந்த
ாரண, சூட்சும நிறல றை இழந்து, ஸ்தூல ேை நிறல ில் மூழ் ி ிருக்கும்பொழுது அறத முழுறம
எனத் தவைா ப் புாிந்துப ாள்வதுமாகும்.
• மனம் எந்த ஒரு மாற ற யும் உருவாக் ி அறத எதா யவண்டுமானாலும்
ெிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தலாம்.
• மனம் ஆன்மாவா யவா அல்லது ெிரம்மனா யவாகூை ருதப்ெைலாம்.
• மனம் சத்தி ேீவி த்தின் புை ொிமாணம் ஆகும்.
• மனதால் புாிந்துப ாள்ைவும் முடியும்.
• ெிாிக்கும் மனதால் யசர்க் வும் முடியும்.
• மனம் வாழ்றவ உருவாக்கு ிைது.
• மனதால் ேைத்றதயும் உருவாக் முடியும்.
• மனதால் அதன் ொர்றவற மாற்ை முடியும்.
• அதன் ொர்றவற மாற்றும்யொது அதனால் ேைத்றதக் றரக் முடியும்.
• மனம் என்ெது ாலம் மற்றும் இைத்தின் அம்சங் ைில் பச ல்ெடும் சத்தி ேீவி த்தின் ஒரு
ருவி ாகும், இறவ ஆன்மாவின் நீட்டிப்பு ைாகும், இதில் மி வும் வைர்ந்துள்ை ெகுதி சத்தி
ேீவி ம் ஆகும்.
• சிருஷ்டி ின் தறல ீழ் மாற்ைம் ெறைப்ெின் இர சி த்தின் இருப்ெிைமாகும்.
• இது அனந்தம் மற்றும் வரம்புக்குட்ெட்ைதன் இரு முறன ைிலும் உள்ைது.
• மறு முறனற பவைிப்ெடுத்தும் வற ில் அதன் ஒரு முறனற ப் ொர்க் இ ல்வது
ொர்றவ ாகும்.
• வாழ்வின் அறனத்து அம்சங் ைிலும் மனறதப் ொர்க் இ ல்வது ொர்றவ ாகும்.
• மனதில் உலற ப் ொர்ப்ெது அதன் யநர்மாைானது.
• யநர்மாைானதும், அதற்கு எதிரானதும் யசர்ந்தது உள்ளுணர்வு, யநரடி ஞானம், பூரண அைிவு
ஆகும்.
• உச்ச ட்ைம் என்ெது அறை ாைமான உச்சி ாகும்.
• மறலக்கு ஒரு உச்சி உள்ைது.
• உச்சி ின் பெருமிதம் யவறல ின் ெலனாகும்.
• யவறல மனித மறல ஆகும்.
• இதன் ெலன் சமூ சாதறன ஆகும்.
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• மனிதனது மனாீதி ான சாதறன சமுதா ப் ெணி ின் சாதறன ாகும்.
• சாதறன திைனுள்ை மனிதனுக் ானது.
• உைல் மனமா மாறுவதில் மனிதன் சாதிக் ிைான்.
• வாழ்க்ற ஒரு ெரந்து விாிந்த ைல்.
• அது அறமதி ான ஆழ்ந்த ஆழங் ைில் உறை ிைது. அறல ள் அதன் ம ிழ்ச்சி ான சிாிப்பு.
• யமற்ெரப்பு மற்றும் ஆழத்தில்கூை ைல் ெிாிவிறனற அனுமதிப்ெதில்றல.
• சமூ க் ைலில் மனிதன் ஒரு மனிதத் து ள் ஆவான்.
• ‘தி றலப் டிறவன்’ ெிரெஞ்சத்தின் ோத ம் ஆகும்.
• யோஸ் ர் ார், யோதிைம் என்ைால் என்ன?
• மனிதன்தான் யோதிைர், அவனது சிந்தறன யோதிைம் ஆகும்.
• மனிதன் மனிதனிைம் விசுவாசமா இருக் ிைான், அவன் பெண்ணுக்கு ஒரு விஸ்வாசமான
அடிறம ா இருக் ிைான்.
• ஆணிைம் பெண் யநசிக்கும் ஒரு விஷ ம் அவனது முழுறம ான நம்ெிக்ற த் துயரா ம் ஆகும்.
அவைிைம் விசுவாசமா இருப்ெதற்கு மறுப்ெதன் மூலம் அவன் அவளுக்குத் துயரா ம் பசய் ிைான்.
அவள் ஆணினால் ப ாறல பசய் ப்ெடுவதற்கு ஏங்கு ிைாள்.
தன்றன யநசிக்கும் பெண்றண ஆண் ப ாறல பசய்வது அவர் ைது முழு அறை ாைம் ஆகும்.
முழுறம ா துயரா ம் பசய்யும் திைனில்லாத ஆணிைம் எந்தப் பெண்ணாலும் விசுவாசமா இருக்
முடி ாது.
குடும்ெ சுமு மின்றம முழுறம ா விஸ்வாசம் இன்ைி இருப்ெதற் ான ஒரு யெரமாகும்.
• சமூ ாீதி ா ஆண் பெண்ணிைம் பொறுப்புள்ைவனா இருக் ிைான்.
• உைல்ாீதி ா பொறுப்புள்ை ஆண், அவனுக் ா அவள் ஏங்கும் வாய்ப்ெிறன அவளுக்கு
அைிப்ெதில்றல.
• பசார்க் ம் பூமி ிலிருந்து வில ி இருப்ெதால் திருமணங் ள் பசார்க் த்தில்
நிச்ச ிக் ப்ெடு ின்ைன.
• பூமி ில் மி ப் பொி நல்ல விஷ ம் விஷத்றத உட்ப ாள்ைத் த ாரா இருப்ெயத ாகும்.
• விஷம் வாழ்வின் அமிர்தமாகும்.
• தங் றைக் ற விட்ை குழந்றத றைப் பெற்யைார் ள் யொற்று ின்ைனர்.
• வன்முறை, அடிப்ெது, சண்றை ிடுவது ஆ ி றவ வாழ்வின் தனிச்சுறவ ைாகும்.
• இது வக் ிரமா த் யதான்று ிைது, ஆனால் வக் ிரத்றதப்யொன்ை இனிறம ான ஏயதனும்
ஒன்று உள்ைதா?
• நாய் ள் தங் ைது எேமானர் ைின் ல்லறை ில் உ ிர் விட்டுள்ைன, ஆயணா அல்லது
பெண்யணா மனிதனது ல்லறை ில் உ ிர் விட்ைதில்றல.
• ஆணின் மரணம் பெண்ணிற்கு விதறவ ின் ஒைிற வழங்கு ிைது.
• மறனவி ின் இைப்பு ஆணுக்கு அைிக்கும் முழுறம ான சுதந்திரத்தில் அவனால் ஒரு
புன்சிாிப்றெ ஒருயொதும் அைக் யவ முடி ாது.
• மரணம் வாழ்வின் இனிறம ாகும்.
Acts have significance
The key word of Superconscient is light.
The key word of subconscient is life.
The key word of life is Act.
The significances of an Act is as many as the significances of life.
1. Acts are amoral.
2. A good act as well as a bad act helps Man to progress.
3. Acts repeat.
4. Seen keenly the aspects of the act are in the repetition.
5. An act is Time expressing in Space.
6. Thought is an act of Mind.
7. Emotion is a vital act.
8. There are occasions when you cannot escape doing an act.
English is a language of a gentleman and does not lend itself to abusing you can only say “you” which is நீ
as well as நீங்க, cannot call the other man நீ. It is a cultured society where one cannot publicly act in a mean
way.
9. Acts can become effectively moral if the doer is so moral.
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Since 1958 if I happen to come to Ashram it would be a Darsan Day of which I was unaware. In that year
there were twenty two Darsan Days. In 1957 elections I took a medical certificate to avoid the election duty.
In 1962 election came on Darsan Day. I had to miss the Darsan for the first time since I came in 1958.
Mother cancelled the next three darsans! Life is sensitive. Whether it wants to punish or not, it does want to
Act. In 1947 a friend wanted to know what Practicals would be there for his exam. I introduced him to the
lab attendant who told him and the friend passed. In 1950 I had to do two practicals for the exam. In the
first I felt I bungled. The teacher supervising there wanted to help. I did not avail of his help and did not
appear for the other practical. When the marks came I found I had passed in the first practical but failed in
the exam as I did not appear for the other practical. Past consecration pays attention to all these as Deep
Dyana does. Not only acts, but thoughts repeat, even acts of which we were unaware if they had taken place
around us will repeat.
பச ல் ளுக்கு முக் ி த்துவம் உண்டு.
ெிரம்மத்தின் முக் ி மான வார்த்றத ஒைி ாகும்.
ஆழ்மனதின் முக் ி மான வார்த்றத வாழ்வாகும்.
வாழ்வின் முக் ி மான பசால் பச லாகும்.
ஒரு பச லின் முக் ி த்துவங் ள் வாழ்வின் முக் ி த்துவங் ள்யொல் உள்ைன.
1. பச ல் ள் ஒழுக் மற்ைறவ.
2. ஒரு நல்ல பச லும், ஒரு ப ட்ை பச லும் மனிதன் முன்யனை உதவு ிைது.
3. பச ல் ள் மீண்டும் மீண்டும் எழு ின்ைன.
4. பச லின் அம்சங் ள் மீண்டும் மீண்டும் எழுவது தீவிரமா ப் ொர்க் ப்ெடு ிைது.
5. ஒரு பச ல், ாலம் மற்றும் இைத்தில் பவைிப்ெடுவதாகும்.
6. எண்ணம் மனதின் ஒரு பச லாகும்.
7. உணர்ச்சி ஒரு உணர்வின் பச ல் ஆகும்.
8. ஒரு பச றலச் பசய் ாமல் இருக் முடி ாத சந்தர்ப்ெங் ள் உள்ைன.
ஆங் ிலம் ஒரு ண்ணி மான பமாழி ாகும், நம்றம ‘நீங் ள்’ என்யை அறழக்கும், ஒருறம ில் ‘நீ’
என்று நம்றம மாி ாறத ில்லாமல் அறழக் முடி ாது. இது ஒருவர் பவைிப்ெறை ா
சின்னத்தனமா நைந்துப ாள்ை முடி ாத ஒரு ெண்ெட்ை சமூ மாகும்.
ஒரு பச றலச் பசய்ெவர்அவ்வாறு ஒழுக் த்யதாடு இருந்தால், அச்பச லும் திைம்ெை ஒழுக் மா
இருக்கும்.
1958 முதல் நான் ஆசிரமத்திற்கு வரும் நாபைல்லாம் தாிசன நாட் ைா இருந்தன. ஆனால் எனக்கு
அறதப் ெற்ைி எதுவும் பதாி ாமல் இருந்தது. அந்த வருைம் இருெத்தி இரண்டு தாிசன நட் ள்
இருந்தன.1957-ல் யதர்தல் ெணிற த் தவிர்ப்ெதற் ா நான் மருத்துவச் சான்ைிதழ் வாங் ியனன்.
1962-ஆம் ஆண்டு யதர்தல் தாிசன நாைியலய அறமந்தது. 1958-ற்குப் ெிைகு முதன் முதலா தாிசன
நாறை நான் தவைவிடும் வாய்ப்பு அன்று முதல் முறை ா எழுந்தது. அடுத்த மூன்று தாிசனங் றை
அன்றன ரத்து பசய்தார். வாழ்க்ற மி வும் கூர்வுணர்வுறை து. அது தண்டிக் விரும்பு ிையதா
இல்றலய ா, அது பச ல்ெை விரும்பு ிைது.
1947-ல் ஒரு நண்ெர் எந்தப் ொியசாதறன ‘ெிராக்டி ல்ஸ்’ யதர்வில் வரும் என்ெறதத்
பதாிந்துப ாள்ை விரும்ெினார், நான் அவறர ொியசாதறனக்கூை உதவி ாைருக்கு அைிமு ம்
பசய்து றவத்யதன், அவருறை உதவி ால் அவர் யதர்வில் யதர்ச்சி பெற்ைார். 1950-ஆம் ஆண்டில்
எனக்கு இரண்டு ‘ெிராக்டி ல்ஸ்’ பசய் யவண்டி இருந்தது. முதல் யதர்வில் நான் சாி ா ச்
பசய் வில்றல. அங் ிருந்த யெராசிாி ர் எனக்கு உதவ முன் வந்தார் அறத நான்
ஏற்றுக்ப ாள்ைவில்றல. இரண்ைாவது யதர்வுக்கு நான் பசல்லவில்றல. முடிவு ள் வந்தயொது நான்
முதல் யதர்வில் யதர்ச்சி பெற்ைிருந்யதன், இரண்ைாவறத எழுதாத ாரணத்தினால் அதில் யதால்வி
அறைந்திருந்யதன். ஆழ்ந்த தி ானத்றதப் யொலயவ ைந்த ால சமர்ப்ெணம் இறவ
அறனத்திற்கும் வனம் பசலுத்து ிைது. பச ல்ெடுவயதாடு எண்ணங் ள் மீண்டும் எழு ின்ைன,
நாம் அைி ாத நம்றமச் சுற்ைி நைந்த விஷ ங் ளும் மீண்டும் எழு ின்ைன.
Infinity at Play
The phenomenon of a very small resource accomplishing several times more than the greatest
resource, is a known phenomenon, though it has not caught the attention of the human thinking and surely
as a tool for human accomplishment. What first came to the Memory are two experiences of history one by
UK and the other by USA. A tiny nation established a global empire. Men of No resources, working like
the tortoise, overtook the entire world in 1945.One who is interested in this aspect of life can readily
gather endless number of instances. Standing at the other end of the Scale outdistancing all other examples
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is Yoga of India – the practice of achieving the maximum using minimum resources. In a sense the
experience of the Academy in the last two years is ONE man’s work out of dedication and devotion. The
principle here is:
If called in to play INFINITY always answers whether it is in Time or Space, object, person or thought.
The stratification of social power is such that one at one level CANNOT even know what obtains at the
higher level. The caste system in India has about a few hundred levels and the Harijan is outside the system,
being an Outcaste. Since the advent of Dravida Kazhagam and Dravida Munetra Kazhagam திருக்குைள் is
assiduously popularised through schools, colleges, press, platform, film, etc. for nearly sixty years. Today
its appreciation among the Harijans is less than NIL. Imagine two thousand years ago a Harijan wrote it
and Will Durant’s legend – I have not heard it – has that all the non-Harijan Pandit drowned on seeing God
sanctioning the sanctity of திருக்குைள். It is an example of the infinitesimal accomplishing on the scale of
infinity. The Principle employed is the central ideal of ‘Human Aspiration’ evidenced by the story of the
tortoise’s perseverance. Integral yoga is ahead of all of them.
Consecration as a TOOL of learning is one such.
Consecration condenses the essence of centuries and millenniums into ONE single Mental Attitude. Calling
Her fixes it on to the human mind. His modesty is inconceivable who learnt it from the British gentleman.
He gave hundreds of such tools to humanity without pronouncing on their great merit. To prose and
poetry HE did it, equipped them with THAT.
பச ல்ெடும் அனந்தம்.
ஒரு மி ச் சிைி வைம், மி ப் பொி வைத்றதக் ாட்டிலும் ெல மைங்கு அதி மாக சாதிப்ெது நாம்
அைிந்த ஒரு நி ழ்வாகும். ஆனால் இது நம்மால் வனிக் ப்ெடுவதில்றல, நிச்ச மா மனித
சாதறன ின் ஒரு ருவி ா நமது வனத்றத ஈர்ப்ெதில்றல. முதலில் நிறனவுக்கு வருவன
இங் ிலாந்து மற்றும் அபமாிக் வரலாற்ைின் இரண்டு அனுெவங் ைாகும். ஒரு சிைி நாடு
உல ைாவி சாம்ராஜ் த்றத நிறுவி து.
எந்த வைமும் இல்லாத மனிதர் ள் ஆறம யவ த்தில் பச ல்ெட்டு 1945-ஆம் வருைம் உல ம்
முழுவறதயும் ஆண்ைனர். வாழ்க்ற ின் இந்த அம்சத்தில் ஆர்வமுள்ை ஒருவர், உைனடி ா
அைவற்ை நி ழ்வு றை எண்ணிப் ொர்க் முடியும். மற்ை அறனத்து உதாரணங் றையும்விை
அைவுய ாலின் மறு முறன ில் யமயலாங் ி நிற்ெது இந்தி ாவின் ய ா ம் ஆகும்- இது குறைந்த
ெட்ச வைங் றைப் ெ ன்ெடுத்தி அதி ெட்சத்றத அறையும் நறைமுறை ஆகும். ஒரு வற ில்
ைந்த இரண்டு ஆண்டு ைில் அ ாபைமி ின் அனுெவம் ஒரு தனி மனிதனது அர்ப்ெணிப்ெினாலும்
முழு ஈடுொட்டுைனும் பசய் ப்ெட்ை யவறல ாகும். இதிலிருக்கும் தத்துவம்: பச ல்ெை
அறழக் ப்ெட்ைால் ாலத்தியலா, இைத்தியலா, பொருைியலா, நொியலா அல்லது எண்ணத்தியலா,
அனந்தம் எங் ிருந்தாலும் அங் ிருந்து ெதிலைிக்கும்.
ஒருவர் ஒரு நிறல ில் இருக்கும்யொது உ ர்ந்த நிறல ில் என்ன பெறு ிைார் என்ெறதக்கூை
அைி முடி ாத வற ில் சமூ சக்தி ின் அடுக்கு ள் உள்ைன. இந்தி ாவில் ோதி அறமப்பு ைில்
சுமார் சில நூறு நிறல ள் உள்ைன. ஹாிேன் தாழ்த்தப்ெட்ைவனா இருப்ெதினால் ோதி
அறமப்ெிற்கு பவைிய இருக் ிறான். திராவிைக் ழ மும், திராவிை முன்யனற்ைக் ழ மும்
யதான்ைி ெிைகு திருக்குைறை ெள்ைி ள், ல்லூாி ள், பசய்தித் தாள் ள், யமறை ள், திறரப்ெைம்
யொன்ை இைங் ைில் அறுெது வருைங் ைா ப் ெிரெலமாக் ி வரு ின்ைனர்.
இன்று ஹாிேனர் ளுக் ிறைய அதறனப்ெற்ைி புாிதல் மி வும் குறைவா யவ உள்ைது.
இரண்ைா ிரம் ஆண்டு ளுக்கு முன்பு ஒரு ஹாிேன் இறத எழுதி றதக் ற்ெறன பசய்து
ொர்க் லாம் – இறதப் ொர்த்த ஹாிேன் அல்லாத ெண்டிதர் ள் ைவுள் அதற்கு அைித்த
புனிதத்றதக் ண்டு ஆச்சாி மறைந்தனர். மி ச் சிைி து அைவற்ை அைவில் சாதிப்ெதன்
உதாரணமாகும் இது. இங்கு ெ ன்ெடுத்தப்ெடும் ப ாள்ற , ‘மனிதனின் எழுச்சி' எனும்
அத்தி ா த்தின் றம இலட்சி மாகும், இது ஆறம ின் விைாமு ற்சி ின் றத ால்
நிரூெிக் ப்ெடு ிைது. பூரண ய ா ம் அறவ அறனத்திற்கும் அப்ொல் உள்ைது.
ற்றுக்ப ாள்வதன் ஒரு ருவி ா சமர்ப்ெணம் இத்தற
ஒன்ைாகும்.
சமர்ப்ெணம் நூற்ைாண்டு ைின் மற்றும் ஆ ிரம் ஆண்டு ைின் சாரத்றத ஒரு ஒற்றை மனாீதி ான
அணுகுமுறை ா ச் சுருக்கு ிைது. அன்றனற அறழப்ெது மனித மனதில் அறத நிறல
நிறுத்து ிைது. ஆங் ியல
னவானிைமிருந்து ெ வான் ற்றுக் ப ாண்ை அைக் ம் நிறனத்தும்
ொர்க் முடி ாதது. இது யொன்ை நூற்றுக் ணக் ான உொ ங் றை அவற்ைின் உ ர்ந்த
சிைப்ெிறனக் கூைாமல் மனித குலத்திற்கு அவர் அைித்துள்ைார். உறரநறை மற்றும் பசய்யுளுக்கு
அவர் அதறனச் பசய்துள்ைார், அவற்ைிற்குப் ெிரம்மத்தின் சிைப்ெிறன அைித்துள்ைார்.
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The Moment
Life is full of The Moment is what is known to the perceptive.
It can be seen as a Moral Moment, but seen as it should be seen it contains any or all the following
characteristics to the chosen.
- The greatest comes to you seeking when you are not seeking and Man’s idealism avoids it.
- A foolish generosity gives away more than once what you alone can benefit from and not others.
- To please selfishness in any is a heinous crime.
- One walks through life while several cyclones surround him — (Hurricane in San fransisco).
- Man loves to murder for the joy of murder. Can you indulge his urge?
- Shameless selfish urges would NOT come to you, if they do not reflect what is buried in you.
- Cultural RESTRAINTS of impossible dimensions are witnessed only by the great – Is not everyone so
great.
- The greatest of Truths are not spoken, when spoken are not explained, when explained it is NOT is
received — This is the Silent Will in Deep Silence
Silently expressing all the time.
- One is a recipient of grace, one is the eternal source of Grace, one is Grace inside and outside, the
atmosphere is Grace, Atma is Grace, it is the Spirit of Grace because Spirit is GRACE, there is nothing
excepting Grace, it is Grace acting as Grace in an atmosphere of Grace as Grace alone can act, Squandering
Eternity on a beat of Time, Heaven’s call is rare, rarer the heart that heeds are the sordid realities of life.
Man cannot be shown this reality sufficiently.
Unconsciousness is Real.
His Birth is left unseen.
Her Grace is unrecognised.
Napa is the Seat of This Grace.
One who avails of it is Lucky.
Consider the following statements in all details with respect to the story:1) High culture stoops too low to rise to the greatest height.
The process here, its significance in principle and practice.
2) Energy can only be energetic. Its accomplishment is destruction.
Sincerity of purpose delivers its high goals even through depravity.
3) Love of submission is equaled only by love of domination.
Any attitude can serve the social evolution. Sincerity indicates itself.
Bingley refuses to think without Darcy’s permission. He subordinates even his subconscious impulses
to Darcy’s MEAN tricks.
“I am too willing, you cannot ravish me” – Aunt cloe.
4) All cultures have the ultimate wisdom.
Each culture in following its professed ideals settles its level of sight.
5) Superstition is comprehensive and compelling. At its borders of infinite superstition reverses itself to
assert the truth inside itself.
Violence does deliver ‘kindness one needs’.
6) Love of what eludes is irresistible.
Man’s endeavour of honesty is to be resourcefully dishonest.
Woman always outwits him in this pursuit.
Man celebrates his total defeat as total victory and styles it as surrender.
7) To secure Pemberley one offers Longbourn.
Longbourn is Charlotte’s Pemberley.
Collins is her Darcy in the deepest of life’s significances.
8) Lady Catherine is at pains to unite Darcy and Elizabeth.
The French Revolution unites the gentle farmer with aristocracy.
9) The French Aristocracy prompts the population to behead them.
France is revolutionary, England is evolutionary as trade interposed itself between Monarchy and
Democracy.
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10)The greatest accomplishment of Royalty is the discovery that its greatness cannot be lost.
Popularity is the popular love of Superstitious ignorance as we see the aspiring worker, aspiring to be
the capitalist, launches a movement for the abolition of capitalism.
Shankara was born in Communism.
அத்தருணம்.
வாழ்க்ற 'தருணங் ைால்' நிறைந்துள்ைது என்ெது புலனுணர்வுக்குத் பதாிந்தயத ாகும்.
இதறன ஒரு அைபநைி ின் தருணமா ப் ொர்க் லாம், ஆனால் எந்தபவாரு அல்லது அறனத்து
ெண்பு றையும் ப ாண்டுள்ைது என்ெதால், ொர்க் யவண்டி விதத்தில் ொர்க் யவண்டும்.
- நாம் யதடிப் யொ ாதபொழுது மி ப் பொி து நம்றம நாடி வரு ிைது, மனிதனது இலட்சி ம்
அறதத் தவிர்க் ிைது.
- மற்ைவர் ளுக்குப் ெ னைிக் ாத, நாம் மட்டுயம ெலன் பெைக்கூடி றத முட்ைாள்தனமான
பெருந்தன்றம ஒரு முறைக்கு யமல் ற விட்டு விடு ிைது.
- எந்த ஒரு விஷயத்திலும் சு நலத்றதத் திருப்திப்ெடுத்துவது ஒரு ப ாடூரமான குற்ைமாகும்.
- ெல சூைாவைி ள் ஒருவறரச் சூழ்ந்தாலும் அவர் வாழ்க்ற ற க் ைந்து பசல் ிைார்- (ஸான்
ெிரான்சிஸ்ய ாவில் சூைாவைி)
- ப ாறல பசய்தால் ிறைக்கும் சந்யதாஷத்திற் ா மனிதன் ப ாறல பசய் விரும்பு ிைான்.
அவனது உந்துதல் றை நாம் ெின்ெற்ை முடியுமா?
- பவட் மற்ை சு நலமான உந்துதல் ள் நம்மிைம் புறதந்துள்ைவற்றைப் ெிரதிெலிக் ாவிட்ைால்,
நம்மிைம் எழாது.
- சாத்தி மற்ை ொிமாணங் றைக் ப ாண்ை லாச்சாரக் ட்டுப்ொடு றை உ ர்ந்தவர் ள் மட்டுயம
ாண் ின்ைனர்- அறனவரும் அந்த அைவிற்கு உ ர்ந்தவர் ள் இல்றல ா?
- மி ப் பொி உண்றம ள் யெசப்ெடுவதில்றல, யெசப்ெட்ைாலும் விைக் ப்ெடுவதில்றல,
விைக் ப்ெட்ைாலும் பெற்றுக் ப ாள்ைப்ெடுவதில்றல- இதுயவ எல்லா யநரங் ைிலும் அறமதி ா
தன்றன பவைிப்ெடுத்தும் ஆழ்ந்த பமௌனத்தில் உள்ை பமௌன உறுதி ாகும், .
- ஒன்று அருறைப் பெறும் ஒன்ைாகும், ஒன்று அருைின் நித்தி ஆதாரம் ஆகும், ஒன்று அ ம் புைம்
இரண்டிலும் அருள் ஆகும், சூழல் அருள் ஆகும், ஆத்மா அருள் ஆகும், ஆன்மா அருள் என்ெதால்
இது அருைின் ஆன்மாவாகும், அருறைத் தவிர யவபைதுவும் இல்றல, அருைின் சூழலில் அருள்
மட்டுயம பச ல்ெை முடியும் என்ெதால், அருள்தான் அருைா ச் பச ல்ெடு ிைது, யநரத்தின்
துடிப்ெில் நித்தி த்துவறத வீணாக்கு ிைது, பசார்க் த்தின் அறழப்பு அாிதானது, வாழ்வின்
யமாசமான நிதர்சனங் ைின் வனத்றத ஈர்க்கும் இத ம் யமலும் அாிதானது.
இந்த நிதர்சனத்றதப் யொதுமான அைவிற்கு மனிதனிைம் ாண்ெிக் முடி ாது.
தன்னுணர்வற்று இருப்ெது உண்றம.
ெ வானது ெிைப்பு ாணப்ெைாமல் விைப்ெட்ைது.
அன்றன ின் அருள் அறை ாைம் ாணப்ெடுவதில்றல.
நாொ இந்த அருைின் இைம் ஆகும்.
இதறனப் பெற்றுக்ப ாள்ெவர் அதிர்ஷ்ைசாலி ாவார்.
றதற ப் பொறுத்து ீழ்க் ண்ை கூற்று றை விவரமா க் ருத யவண்டும்.
1) உ ர்ந்த ெண்ொடு மி ப் பொி உ ரத்றத அறைவதற் ா மி வும் தாழ்ந்த நிறலக்கு
இைங்கு ிைது.
இங்குள்ை பச ல்முறை, ப ாள்ற மற்றும் நனடமுறை ில் அதன் முக் ி த்துவம்.
2) ஆற்ைல், ஆற்ைல் வாய்ந்ததா மட்டுயம இருக் முடியும்.
இதன் சாதறன அழிவாகும்.
யநாக் த்தின் யநர்றம அதன் உ ர்ந்த இலக்கு றை சீரழிவின் மூலம்கூை வழங்கு ிைது.
3) அடிெணியும் அன்ெிற்குச் சமமா இருப்ெது ஆதிக் ம் பசலுத்தும் அன்பு மட்டுயம.
எந்த அணுகுமுறையும் சமூ ப் ொிணாம வைர்ச்சிக்கு உதவ முடியும்.
யநர்றம தானா யவ சுட்டிக் ாட்டு ிைது.
ைார்சி ின் அனுமதி ின்ைி ெிங் ிலி சிந்திப்ெதற்கு மறுக் ிைான். தன்னுறை ஆழ்மன
தூண்டுதல் றையும்கூை அவன் ைார்சி ின் அற்ெத்தனமான தந்திரங் ளுக்கு அடிெணி ச்
பசய் ிைான்.
“நான் மி வும் த ாரா இருக் ியைன். நீங் ள் என்றன நிறலகுறல றவக் முடி ாது”- Aunt cloe
4) அறனத்து லாச்சாரங் ளுக்கும் முடிவான ஞானம் உண்டு.
ஒவ்பவாரு லாச்சாரமும் அதன் ஒப்புக்ப ாள்ைப்ெட்ை ப ாள்ற றைப் ெின்ெற்றுவதில் அதன்
ொர்றவ ின் நிறலற நிறலநிறுத்து ிைது.
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5) மூைநம்ெிக்ற விாிவானதா வும் வற்புறுத்துவதா வும் இருக்கும். எல்றல ற்ைதன் எல்றல ைில்
மூைநம்ெிக்ற தனக்குள்யைய உண்றமற உறுதிப்ெடுத்த, தன்றன மாற்ைி அறமத்துக்
ப ாள் ிைது.
வன்முறை ‘ஒருவருக்குத் யதறவப்ெடும் ருறணற ’ அைிக் ிைது.
6) தவிர்ப்ெதன் அன்பு தவிர்க் முடி ாததாகும்.
மனிதனின் யநர்றமக் ான மு ற்சி வைமா யநர்றம ற்று இருப்ெதாகும்.
இந்த மு ற்சி ில் பெண் எப்பொழுதும் ஆறண விஞ்சு ிைாள்.
ஆண் தனது முழுறம ான யதால்விற முழுறம ான பவற்ைி ா க் ப ாண்ைாடுவான், அதறன
சரணா தி என அறழப்ொன்.
7) பெம்ெர்லிற ப் பெறுவதற் ா ஒருவர் லாங்ெர்றன அைிக் முன்வரு ிைார்.
லாங்ெர்ன் சார்பலட்டிற்கு பெம்ெர்லி ாகும்.
வாழ்வின் ஆழ்ந்த முக் ி த்துவங் ைில் ாலின்ஸ்தான் அவளுக்கு ைார்சி ஆவான்.
8) ைார்சிற யும் எலிசபெத்றதயும் இறணப்ெதற்கு யலடி ாதாின் பெருமு ற்சி எடுக் ிைாள்.
ெிபரஞ்சுப் புரட்சி சாதாரண விவசா ிற உ ர்குடி ினருைன் இறணக் ிைது.
9) ெிபரஞ்சு உ ர்குடி ினர் தங் ைது தறலற த் துண்டிப்ெதற்கு மக் றைத் தூண்டினர்.
ெிரான்ஸ் புரட்சி ரமானது, முடி ாட்சி மற்றும் ேனநா த்திற் ிறைய வர்த்த ம் தன்றன
இருத்திக்ப ாண்ைதால் இங் ிலாந்து ொிணாம வைர்ச்சிக்குாி து.
10)அரச குடும்ெத்தினாின் மி ப் பொி சாதறன அவர் ள் தங் ைது ம த்துவத்றத இழக் முடி ாது
என்ெறதக் ண்டுெிடித்தயத ாகும்.
ெிரெலம் மூைநம்ெிக்ற ான அைி ாறம ின் மீதான ெிரெலமான அன்யெ ாகும். இறத நாம்
முதலாைி ா மாை ஆர்வம் ப ாண்டுள்ை ஒரு பதாழிலாைி, முதலாைித்துவத்றத ஒழிப்ெதற் ான
ஒரு இ க் த்றதத் பதாைங்குவதில் ாண் ியைாம். சங் ரர் ம்யூனிசத்தின் இறைய அவதாித்தார்.
Principle of Prosperity
Man’s positive endowments available if used for the family the results can be phenomenal.
To change one’s nature is not on the agenda.
But one cannot plead for Selfishness, jealously, etc.
All available good qualities, if not by all the members of the family at least by one who feels for the
family, if fully harnessed for its welfare and well being, in a positive atmosphere, great things can
result.
I feel here this is what happened.
Elizabeth to a great extent, her father fully did so.
Darcy, who is to become part of the family, did very much stopping on the borders of his own selfishness.
Mr. Bennet put his honour forward.
Lizzy withdrew partly from Wickham and longed for Lydia’s wedding.
She yearned for Jane’s happiness more.
Darcy did all he could to please her without expressing.
The results were phenomenal. Pemberley was the extra.
Principle: At any time positive energies are there.
Positive energies organized become dynamic.
Dynamic energies, if directed with knowledge can break through.
A breakthrough starts a similar movement at a higher level and can continue endlessly. Lydia’s wedding
resolved the conflict, released enough energy. Darcy’s confession released Bingley’s energies. His
engagement opened further scope. Lady Catherine’s disappointment removed her being an obstacle. Her
realising her own intense selfishness and speaking it out helped remove or at least mitigate his own
selfishness. His marriage was possible. In 1789 to conceive of these developments even the first of it, was
not within human imagination. Jane Austen did so. Her own wedded happiness was sacrificed for this
cosmic gain. In the circumstances apart from these three weddings, Lizzy’s silent goodwill for Charlotte
conferred marital status on her and made her inherit Longbourn which is Pemberley to her.
சுபீட்சத்தின் தத்துவம்.
மனிதனிைம் உள்ை யநர்மறை ான திைன் ள் குடும்ெத்திற் ா ப் ெ ன்ெடுத்தப்ெடும்யொது
ெலன் ள் அசாத்தி மா இருக்கும்.
ஒருவரது சுொவத்றத மாற்றுவது திட்ைத்தில் இல்றல.
ஆனால் ஒருவர் சு நலம், பொைாறம யொன்ைவற்ைிற் ா மன்ைாை முடி ாது.
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கினடக்கக்கூடிய அனனத்து நற்குணங்களும், குடும்ெத்தின் அனனத்து உறுப்ெினர்களிடம்
இல்லாவிட்டாலும், குடும்ெத்திற்காக சிந்திக்கும் ஒருவாிடமாவது இருப்ெின், அவர் அனதக் குடும்ெ
நலனுக்காகவும் நல்வாழ்விற்காகவும் ெயன்ெடுத்தினால் ஒரு யநர்மனறயான சூைலில் பொிய
ெலன்கனளப் பெறலாம்.
இங்கு இதுதான் நடந்தது என நினனக்கியறன்.
எலிசபெத் ஒரு பொிய அளவிலும் தகப்ெனார் முழுனமயாகவும் இவ்வாறு பசய்தார்.
குடும்ெத்தில் இனணயப்யொகும் டார்சி, அவனுனடய சுயநலத்தின் எல்னலகளில் நின்று பகாண்டு
பொிய அளவில் பசய்தான்.
திரு பென்னட் தன்னுனடய பகௌரவத்னத முன்னிறுத்தினார்.
எலிசபெத் விக்காமிடமிருந்து ஓரளவிற்கு விலகி, லிடியாவின் திருமணத்திற்காக ஏங்கினாள்.
யேனுனடய சந்யதாஷத்திற்கு அவள் அதிகமாக ஏங்கினாள்.
டார்சி எனதயும் பவளிப்ெடுத்தாமல் அவனளத் திருப்திப்ெடுத்த அவனால் இயன்ற அனனத்னதயும்
பசய்தான்.
முடிவுகள் அதிசயத்தக்கதாக இருந்தன. பெம்ெர்லி உொியாகக் கினடத்தது.
தத்துவம்: எந்த ஒரு யநரத்திலும் யநர்மனறயான ஆற்றல்கள் உள்ளன.
முனறப்ெடுத்தப்ெட்ட யநர்மனறயான ஆற்றல்கள் சக்தி வாய்ந்தனவயாக மாறுகின்றன.
சக்திவாய்ந்த ஆற்றல்கள் அறிவுடன் வைிநடத்தப்ெட்டால் திருப்பு முனனகளாக அனமயும்.
ஒரு திருப்புமுனன இயதயொன்றபதாரு இயக்கத்னத ஒரு உயர்ந்த நினலயில் ஆரம்ெிக்கிறது,
முடிவற்று பதாடருகிறது. லிடியாவின் திருமணம் சச்சரனவத் தீர்த்து னவத்தது, யொதுமான
ஆற்றனல பவளிப்ெடுத்தியது. டார்சி தன் தவற்னற ஒப்புக் பகாண்டது ெிங்கிலியின் ஆற்றல்கனள
விடுவித்தது. அவனது திருமணம் நிச்சயம் ஆனது யமலும் வாய்ப்ெிற்கு வைி வகுத்தது. யலடி
காதாினுனடய ஏமாற்றம் அவள் ஒரு தனடயாக இருப்ெனத அகற்றியது. அவள் தன்னுனடய
தீவிரமான சுயநலத்னத உணர்ந்து அனதப் ெற்றிப் யெசியது, அவனது சுயநலத்னத அகற்றயவா
அல்லது குனறக்கயவா உதவியது. அவனது திருமணம் சாத்தியமாயிற்று. 1789-ஆம் ஆண்டில் இந்த
நிகழ்வுகனள நினனத்துப் ொர்ப்ெது, குனறந்த ெட்சம் முதலாவனத நினனத்துப் ொர்ப்ெது, மனித
கற்ெனனத் திறனுக்குள் இருக்கவில்னல. யேன் ஆஸ்டின் அவ்வாறு பசய்தாள். இந்த பெரும்
ெலனுக்காக அவள் தன்னுனடய சந்யதாஷத்னதத் தியாகம் பசய்தாள். இந்தச் சூைலில் இந்த மூன்று
திருமணங்களுக்கு யமலாக, சார்பலட் மீதான எலிசபெத்தின் நல்பலண்ணம் அவளது திருமணத்னத
சாத்தியமாக்கியது. சார்பலட்டிற்குப் பெம்ெர்லியாக விளங்கிய லாங்ெர்னன அவளுக்கு அளித்தது.
Brahman in Life
Brahman is in Life. We must recognise it and Let it act in us.
He who does so is a Brahma Rishi. How can we do it?
The wonder of Brahman in this world is it acts at all levels in the measure it is recognised.
To put it in a nut shell?
As Brahman can be two opposites simultaneously (even infinite number of things) we must do it in our acts.
Refuse to exercise the power we have.
It is to have it and simultaneously NOT have it.
In one sense the story is an illustration of it.
It also illustrates the exception where one cannot refuse to use it.
To conceive of these two opposites in the Mind is difficult for the Mind.
Still, it is a very good place to begin with.
Mr. Bennet has the authority in the family.
He is free not to exercise it.
He is effective or not by his choice.
He is aware of his having the authority and not exercising it alternately.
His simultaneous awareness of both these capacities raises him higher than both and gives him the full
power of that authority when he does not actually exercise it.
Power exists or not.
Power alternates, realising it when exercised.
Power become more powerful even when it is not exercised when one is simultaneously aware of it.
From the highest integral Being of Brahman down to the least skill of answering a person, one can so move
up and acquire the temporary power permanently.
That is how human authority, capacity, power continuously rise in the individual as well as collective.
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It is one aspect of the Process of creation as the divided many and the differentiated Many that are still the
One.
Even here the conception, perception, sensation are the three stages.
Individuality forms at the level of sensation.
வாழ்வில் ெிரம்மன்.
ெிரம்மன் வாழ்வில் உள்ளது, நாம் அனத அனடயாளம் கண்டு, நம்மீது அது பசயல்ெட அனுமதிக்க
யவண்டும்.
அவ்வாறு பசய்ெவர் ஒரு ெிரம்ம ாிஷியாவார். நாம் எவ்வாறு அனதச் பசய்ய முடியும்?
இந்த உலகத்தில் ெிரம்மனின் அதிசயம், அது அனடயாளம் காணப்ெடும் அளவில் அனனத்து
நினலகளிலும் அது பசயல்ெடுகிறது என்ெயதயாகும்.
சுருக்கமாகக் கூற யவண்டுபமனில்?
ெிரம்மன் ஓயர சமயத்தில் இரண்டு யநபரதிரானனவயாக இருக்கக்கூடும் என்ெதால்
(அனந்தமாகவும் கூட இருக்கலாம்) நாம் அனத நமது பசயல்களில் பசய்ய யவண்டும்.
நம்மிடம் இருக்கும் அதிகாரத்னதப் ெயன்ெடுத்துவதற்கு மறுக்க யவண்டும்.
இது இருந்துபகாண்யட இல்லாமல் இருப்ெதாகும்.
ஒரு விதத்தில் இக்கனத இனத நமக்கு விளக்குகிறது.
ஒருவர் அனதப் ெயன்ெடுத்த மறுக்க முடியாத விதிவிலக்னகயும் இது விளக்குகிறது.
இந்த இரண்டு யநபரதிரானனத மனதில் நினனத்துப் ொர்ப்ெது மனதிற்குக் கடினமானதாகும்.
இருப்ெினும், பதாடங்குவதற்கு இது மிகவும் ஏற்றபதாரு இடமாகும்.
திரு பென்னட்டிற்கு குடும்ெத்தில் அதிகாரம் இருக்கிறது.
அனதப் ெயன்ெடுத்தாமல் இருப்ெதற்கான சுதந்திரம் அவருக்கு இருக்கிறது.
அவரது விருப்ெப்ெடி அவர் திறம்ெடவும் அவ்வாறு இல்லாமலும் இருக்கலாம்.
தனக்கு அதிகாரம் இருப்ெதும், அனத அவர் ெயன்ெடுத்தாமல் இருப்ெதும் அவருக்குத் பதாியும்.
இந்த இரண்டு திறன்களும் அவருக்கு ஒயர சமயத்தில் பதாிந்திருப்ெது, அவனர அனவ இரண்டிற்கும்
யமலாக உயர்த்துகிறது, அந்த அதிகாரத்தின் முழு சக்தினயயும் அவர் அனதப் ெயன்ெடுத்தாமல்
இருக்கும்யொது அவருக்கு அளிக்கிறது.
சக்தி இருக்கிறதா அல்லது இல்னலயா.
சக்தி மாறி மாறி இருக்கிறது, ெயன்ெடுத்தும்பொழுது அனத உணர்கிறது.
சக்தினயப் ெயன்ெடுத்தாமல் இருக்கும்பொழுது கூட, அயத சமயத்தில் அனத ஒருவர் உணரும்
பொழுது, அது யமலும் சக்தி வாய்ந்ததாக மாறுகிறது.
மிக உயர்ந்த பூரண ேீவனான ெிரம்மத்தில் பதாடங்கி, ஒரு நெருக்குப் ெதிலளிக்கும் குனறந்தெட்ச
திறனமவனர, ஒருவர் இவ்வாறு உயர்ந்து, தற்காலிக சக்தினய நிரந்தரமாகப் பெற முடியும்.
இவ்வாறுதான் மனித அதிகாரமும், திறனமயும், சக்தியும் பதாடர்ந்து தனி நொிலும், சமூகத்திலும்
உயருகின்றன.
ெிாிக்கப்ெட்ட ெலவும், யவறுெட்ட அயனகனும் இன்னமும் ஏகனில் இருப்ெது ெனடப்ெின்
பசயல்முனறயின் ஒரு அம்சமாகும்.
இங்கும்கூட நினனத்தல், புாிதல், உணர்தல் ஆகியனவ மூன்று கட்டங்கள் ஆகும்.
தனித்துவம் உணர்வு நினலயில் உருவாகிறது.
Page 330 The Life Divine
It is the truth of the Infinite affirming itself in the determinations of the finite.
(Page 330 The Life Divine)
A voter becoming an M.P. is the truth of democracy affirming itself in the determinations of a voter.
A prize is the promise of the lottery expressing in the luck of one Man.
The truth of Love that is delight affirming itself in the loyalty of a wife’s affection is Romance.
The infinite truth of Mathematics affirming itself in Ramanujam’s mental faculty is genius.
The truth of infinite market’s interaction with perfect technology affirming in Steve’s individuality is the
Ipod.
The psychological truth of social power’s totality affirming in one single integral person is
Individuality.
The truth of the emerging individual in freedom affirming itself in the meeting of Elizabeth – Lady
Catherine is Darcy’s second proposal.
The truth of the French Revolution affirming in her aristocratic honour is Mr. Bennet’s thought
becoming a reality of his own family life.
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The truth of Silent will affirming in the utter submission of Bingley is the confession of Darcy.
The truth of 2000 AD in woman’s freedom affirming in the shamelessness of Lydia’s physical dynamic
energy is her elopement.
The opulent truth of goodwill affirming in sister’s self-giving is Elizabeth’s solicitude for Jane’s
happiness.
The truth of self-effacing common sense of feminine goodwill of Charlotte affirming in the realities of
Meryton is Longbourn moving to her.
Because Mrs. Bennet conceived of Bingley’s wedding it could be executed by life.
The subconscious truth of Elizabeth’s infatuation for Wickham affirming in the captivating softness of
Wickham is his visit to Longbourn after his wedding.
The intense truth subconscious love of Darcy – Elizabeth affirming in the determinations of jealousy
of Wickham and Caroline, is her marriage with her.
‘தி னலப் டினவன்’ 330-ஆம் ெக்கம்
இது அனந்தத்தின் உண்னம அளவுக்குட்ெட்டதன் தீர்மானங்களில் தன்னன வலியுறுத்துவதாகும்.
(தி னலப் டினவன்’ 330-ஆம் ெக்கம்)
ஒரு வாக்காளர் ொராளுமன்ற அங்கத்தினர் ஆவது, ஒரு வாக்காளாின் தீர்மானங்களில்
ேனநாயகத்தின் உண்னம தன்னனயய உறுதிப்ெடுத்திக் பகாள்வதாகும்.
எதிர்ொராமல் கினடக்கும் ொிசு ஒரு மனிதனின் அதிர்ஷ்டத்னத பவளிப்ெடுத்துகிறது.
ஒரு மனனவியுனடய ொசத்தின் விசுவாசத்தில் தன்னன உறுதிப்ெடுத்திக்பகாள்ளும் ஆனந்தமாக
விளங்கும் அன்ெின் உண்னம, பெருங்காதலாகும்.
கணிதத்தின் எல்னலயற்ற உண்னம இராமானுேத்தின் மனத் திறனில் தன்னன
உறுதிப்ெடுத்திக்பகாள்வது யமதனமயாகும்.
எல்னலயற்ற சந்னதயின் உண்னம பூரணமான பதாைில் நுட்ெத்துடன் பதாடர்புபகாண்டு ஸ்டீவ்
ோப்ஸின் தனித்துவத்னத உறுதிப்ெடுத்தியது Ipod-ஐ உருவாக்கியது.
சமூக சக்தியின் முழுனமயின் உளவியல் உண்னம ஒரு பூரணமான தனி மனிதனிடம்
உறுதிப்ெடுத்துவது தனித்துவமாகும்.
எலிசபெத்திற்கும் யலடி காதாினுக்கும் இனடயிலான சந்திப்ெில் சுதந்திரத்தில் பவளிப்ெடும் தனி
மனிதனின் உண்னம தன்னனயய உறுதிப்ெடுத்திக்பகாள்வது டார்சியின் இரண்டாவது திருமண
யவண்டுயகாளாகும்.
ெிபரஞ்சுப் புரட்சியின் உண்னம அதன் ெிரபுத்துவ பகௌரவத்தில் உறுதிப்ெடுத்திக் பகாள்வது,
திரு பென்னட்டின் எண்ணம் அவரது குடும்ெ வாழ்வியலயய உண்னமயாவதாகும்.
பமௌன விறுப்புறுதியின் உண்னம ெிங்கிலியின் முழுனமயான அடிெணிதலில்
உறுதிப்ெடுத்திக்பகாள்வது டார்சியின் ஒப்புதல் ஆகும்.
பெண்ணின் சுதந்திரத்தில் கி.ெி 2000 ஆண்டின் உண்னம லிடியாவின் உடல்ாீதியான ஆற்றலின்
சக்தியின் பவட்கமின்னமயில் உறுதிப்ெடுத்திக்பகாள்வது, அவளுனடய ஓடிப்யொதல் ஆகும்.
சயகாதாியின் சுய அர்ப்ெணத்தில் உறுதிப்ெடுத்தும் நல்பலண்ணத்தின் வளமான உண்னம,
யேனுனடய மகிழ்ச்சிக்காக எலிசபெத்தின் அக்கனறயாகும்.
பமாிடனின் நிதர்சனங்களில் உறுதிப்ெடுத்திக்பகாள்ளும் சார்பலட்டின் சுயமாக இயங்கும்
இயல்ெறிவின் பெண்னமயுடன்கூடிய நல்பலண்ணம், லாங்ெர்னன அவளிடம் பகாண்டு வருகிறது.
திருமதி பென்னட் ெிங்கிலியின் திருமணத்னதக் கருத்தில் பகாண்டதால் வாழ்க்னகயால் அனதச்
பசயல்ெடுத்த முடிந்தது.
விக்காம் மீதான எலிசபெத்தின் யமாகத்தின் ஆழ்மன உண்னம அவனது கவரும் பமன்னமயில்
உறுதிப்ெடுத்தப்ெடுவது, அவனுனடய திருமணத்திற்கு ெிறகு அவனன லாங்ெர்னுக்கு அனைத்து
வருகிறது.
டார்சி-எலிசபெத் இனடயயயான தீவிரமான உண்னமயான ஆழ்மன காதல், விக்காம் மற்றும்
காரலினுனடய பொறானமனய உறுதிப்ெடுத்துவது, அவளுடன் அவனது திருமணத்னத
நினறயவற்றியது.
Secret of Grace in the Story
Man’s taste of ignorance is not only compelling but yields an irresistible JOY.
As his effort at it is imperfect Grace enters his life through the chinks.
Man’s voluntary limitation can be removed and Mind can become Mind of Light, evolution will become
miraculous.
Darcy’s love of arrogance is great.
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Wickham’s love of dissipation is total.
Elizabeth’s love of a handsome face is subconsciously comprehensive and compelling.
Lydia’s need for a husband is overpowering.
Mrs. Bennet’s dynamic energy to grab Men for her daughters is not only irresistible but possesses her.
Mr. Bennet’s seeking relief in sarcasm is total.
Nature finds chinks in Lizzy, Darcy, Bennet which Nature by external circumstances creates those openings
in the outer life.
What determines the results is the atmosphere.
Mr. and Mrs. Gardiner are the psychological catalysts of the reaction of social stability and upward
movement.
Nature has a way of delivering the goods of the higher atmosphere through ALL the initiatives of the
individual.
Rather, she has devised that method to perfection in each plane as contradiction, conflict, compromise,
reconciliation, harmony.
The thousands of statements of The Life Divine directly go into any story to describe the plot and events.
Rewriting Pride and Prejudice in the words of The Life Divine is the first step.
To fine tune it so as to let the creativity of the author, plot, events, energy, power, character, language,
aspiration, etc. emerge is a creative work of a working artist.
Even at the earlier levels it will be intellectually stimulating, artistically creative, Expressing Life-Response,
allowing the individual சுபாவா character to transform itself.
If persisted, the effort can end up creating a genius in such a devotee.
கனதயில் அருளின் இரகசியம்
மனிதனின் அறியானமயின் ருசி வற்புறுத்துவதாக மட்டும் இல்லாமல் தவிர்க்க முடியாத
மகிழ்ச்சினயயும் அளிக்கிறது.
அதில் அவனது முயற்சி பூரணமாக இல்லாத காரணத்தினால், அருள் அவனது வாழ்க்னகயில் ஒரு
சிறு இனடபவளியின் வைியாக நுனைகிறது.
மனிதனின் தன்னிச்னசயான வரம்னெ அகற்ற முடியும், மனம் ஒளியின் மனமாக மாற முடியும்,
ொிணாமம் அற்புதமாக மாறும்.
இறுமாப்ெின் மீதிருக்கும் டார்சியின் காதல் மிகப் பொியது.
அைிச்சாட்டியம் மீதிருக்கும் விக்காமின் காதல் முழுனமயானது.
அைகான முகத்தின் மீதான எலிசபெத்தின் காதல் ஆழ்மனதில் விாிவாகவும், வற்புறுத்துவதாகவும்
உள்ளது.
லிடியாவின் ஒரு கணவனுக்கான யதனவ மிக வலினமயாக உள்ளது.
தன்னுனடய மகள்களுக்காக கணவன்கனளத் யதடும் திருமதி பென்னட்டின் தீவிரமான ஆற்றல்
தடுக்க முடியாததாக மட்டுமல்லாமல், அவனள ஆட்பகாண்டும் உள்ளது.
திரு பென்னட் குதர்க்கத்தில் நிம்மதினய நாடுவது முழுனமயாக உள்ளது.
எலிசபெத், டார்சி மற்றும் பென்னட்டிடம் இயற்னக விாிசல்கனளக் காண்கிறது. அது இயற்னகனய
புறச் சூைல்களால் புற வாழ்வில் அந்த வாய்ப்புகனள உருவாக்க னவக்கிறது.
முடிவுகனளத் தீர்மானிப்ெது சூையலயாகும்.
கார்டினர் தம்ெதிகள் சமூக ஸ்திரத்தன்னம மற்றும் யமல்யநாக்கிய இயக்கத்தின் தாக்கத்தினன
மனாீதியாக வினரவுெடுத்துெவர்களாக உள்ளனர்.
தனி மனிதனின் அனனத்து தன்முனனப்புகளின் மூலம் உயர்ந்த சூைலின் பொருட்கனள வைங்க
இயற்னக ஒரு வைினயக் பகாண்டுள்ளது.
மாறாக, ஒவ்பவாரு நினலயிலும் முரண்ொடு, சச்சரவு, சமரசம், உடன்ொடு, சுமுகம் என அந்த
முனறனயப் பூரணமாக்கும் ஒரு முனறனய இயற்னக வைிவகுத்துள்ளது.
‘தி னலப் டினவன்'-ன் ஆயிரம் கூற்றுகள் எந்த ஒரு கனதயிலும் கனதக்கரு மற்றும் கனதயின்
நிகழ்வுகனள விவாிப்ெதற்கு யநரடியாக உதவும்.
‘தி னலப் டினவன்’-ன் அடிப்ெனடயில் 'Pride and Prejudice'-ஐ மீண்டும் எழுதுவது முதல் ெடியாகும்.
எழுத்தாளர், கனதக்கரு, நிகழ்வுகள், ஆற்றல், சக்தி, கதாொத்திரம், பமாைி, ஆர்வம் யொன்றவற்றின்
ெனடப்ொற்றல் பவளிப்ெடும் வண்ணம் அனத யநர்த்தியாக அனமப்ெது, ஒரு உனைக்கும்
கனலஞாின் ெனடப்புத் திறனாகும்.
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ஆரம்ெ நினலகளிலும்கூட அது அறிவார்த்தமாக தூண்டுவதாகவும், கனல நயத்துடன்
ஆக்கபூர்வமாகவும், வாழ்வின் எதிபராலினய பவளிப்ெடுத்தும் வண்ணமும், தனிப்ெட்டவரது
சுொவம் மற்றும் தன்னமனய திருவுருமாற்ற அனுமதிப்ெதாகவும் இருக்கும்.
இனதத் பதாடர்ந்தால், இம்முயற்சி அத்தனகய ஒரு அன்ொிடம் ஒரு யமனதனய உருவாக்க முடியும்.
Instantaneous Miraculousness
Grace can act at once fully if Man can give up his beliefs.
Man believes in his physical work, vital capacity, Mental conviction, spiritual attainments. Then his rule
works – it is human pace.
Though he is unable to give up his ways, in the measure he wishes to give them up, Grace can Act — But
he seeks the RESULT.
One human way of overcoming his taste of ignorance is to efficiently and effectively outlive it by
experiencing it.
Should such a decision be complete, there is the chance of Grace acting.
The atmosphere is the descent of Grace seeking chinks in his armour.
Man is tough.
• Age ossifies the body’s habits. Leaders are mostly older than their followers. One reason why
Gandhiji could not accept Sri Aurobindo is he was two years older than Him. So, he was ousted by a
thirty eight year Royal Member.
• Caroline’s tirade at Lizzy overpowers her – the vital enjoyment of power finds here foolish expression.
• Mrs. Bennet, after the elopement, wants all to go to Brighton.
It is irresistible.
To know the inhibiting power of such tendencies, habits one can see their power in him, their irresistibility,
etc.
Physical habits act without our knowings.
• Man’s capacity to IGNORE all his cardinal defects which he heartily vociferously condemns in others
is Total. There he relies on his age, status, wealth, education. In his decision becoming saturated to give an
instantaneous result, he must inside cross them in his present decision. Even a trice of success will reveal
the Power. Should he SEE that he will readily go back? That is the end of Grace’s initiative.
If not total sincerity, but sincerity in ONE act, will reveal MOTHER!
No one can say he is incapable of it now.
Is there a highest knowledge
Consciousness is higher than knowledge.
Being is higher than consciousness.
Existence is higher than Being.
What is our Aim?
Creation of Truth devoid of ignorance is so described.
Is it Brahman or higher than Brahman
As Brahman seeks it, let us take it as the highest desirable Aim.
How to get it?
To get it, we must know it.
Having known it and knowing how to get it, NOT to desire it is the very best way known to Mind, to attain
it.
The BOOK tells us what it is and how to become it.
It is a knowledge available.
Having acquired that knowledge and power, NOT to aspire for it is the method, if a method is
required.
Where do we begin?
Begin from where you are.
Today I am able to get by NOT wishing something which I got so far by wishing for it. It is the beginning.
The next step takes ages even as this one successful step took all my life of ripe old age.
The Time is abridged, even brought down to one day or one hour by NOT using it mercenarily.
That value, if sensed, comes or one becomes THAT.
Not to endeavour, Not to aspire is a greater method.
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It can be said it is only a negative method.
Of course, there is something higher than positive or negative.
Mind does not conceive or perceive or sense it.
Supermind does it at various levels of harmony, mutuality or unity.
Even to rise to Supermind is a desire or ambition or aspiration.
Capacity for Non-Aspiration comes when you know you are ALL.
It is to be Brahman in Himself or in creation.
It is a capacity of Self-determination.
உடனடியான அற்புதம்
மனிதன் தன்னுனடய நம்ெிக்னககனளக் னகவிட முடிந்தால் அருள் உடனடியாக முழுனமயாகச்
பசயல்ெடும்.
மனிதன் தன்னுனடய உடலின் யவனல, உணர்வின் ஆற்றல், மனதின் நம்ெிக்னக, ஆன்மீக
சாதனனகள் ஆகியவற்னற நம்புகிறான். ெிறகு அவனது சட்டயம பசயல்ெடுகிறது. இது
மனிதனுனடய யவகத்தில் பசயல்ெடுகிறது.
அவனால் தனது வைிகனளக் னகவிட முடியாவிட்டாலும், அவன் னகவிட விரும்பும் அளவில், அருள்
பசயல்ெடும்-ஆனால் அவன் ெலனன நாடுகிறான்.
அவனது அறியானமயின் ருசினய பவற்றிபகாள்வதற்கான ஒரு வைி, அனத அனுெவிப்ெதன் மூலம்
அனதத் திறம்ெடவும், திறனமயாகவும் விஞ்சிவிடுவதாகும்
இத்தனகய ஒரு தீர்மானம் முழுனமயாக இருந்தால் அருள் பசயல்ெட வாய்ப்புள்ளது.
அருள் கீைிறங்க மனிதனது கவசத்தில் இருக்கும் விாிசல்கனள நாடுவயத சூைல் ஆகும்.
மனிதன் கடினமானவன்.
• வயது உடல் ெைக்கங்கனள உறுதியாக்குகிறது. தனலவர்கள் பெரும்ொலும் பதாண்டர்கனளவிட
வயதில் மூத்தவர்களாக இருப்ொர்கள். காந்திேி ஸ்ரீ அரவிந்தனர ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாதற்கு ஒரு
காரணம் அவர் ெகவானனவிட வயதில் இரண்டு வயது மூத்தவராக இருந்தார். எனயவ அவர் ஒரு
முப்ெத்தி எட்டு வயதான அரச குடும்ெத்னதச் யசர்ந்தவரால் பவளியயற்றப்ெட்டார்.
• காரலின் எலிசபெத்னத வனசமாாி பொைிவது அவனள பவற்றிபகாள்கிறது-அதிகாரத்தின்
உணர்வுாீதியான இன்ெம் இங்கு முட்டாள்தனமாக பவளிப்ெடுகிறது.
• ஓடிப்யொகும் நிகழ்விற்குப் ெிறகு திருமதி பென்னட் அனனவரும் ெினரட்டனுக்குச் பசல்ல
யவண்டும் என்று விரும்புகிறாள்.
• இது தவிர்க்க முடியாததாக உள்ளது.
• இத்தனகய யொக்குகள், ெைக்கங்களின் தடுக்க முடியாத சக்தினய அறிந்துபகாள்ள, அவற்றின்
சக்தினயயும் தடுக்க முடியாத தன்னமனயயும் ஒருவர் தன்னிடத்தில் காணலாம்.
• உடல் ெைக்கங்கள் நமக்குத் பதாியாமயலயய பசயல்ெடும்.
• மற்றவர்கனள மனப்பூர்வமாகக் கண்டனம் பசய்யும் அத்தனன முக்கியமான குனறகளும் தன்னிடம்
இருப்ெனதப் புறக்கணிப்ெதற்கான மனிதனின் திறன் முழுனமயானது. அங்கு அவன் அவனுனடய
வயது, அந்தஸ்து, பசல்வ வளம், கல்வி ஆகியவற்னற நம்ெியுள்ளான். உடனடி முடினவ
அளிப்ெதற்காக அவனது தீர்மானம் நினறவுறுவதில் அவன் தனது தற்பொழுனதய தீர்மானத்னத
மனாீதியாகக் கடக்க யவண்டும். ஒரு சிறிதளவு பவற்றியும் சக்தினய பவளிப்ெடுத்தும். அவன்
அதனனக் கண்டால் உடனடியாக விலகிச் பசல்வான். அது அருளின் தன்முனனப்ெின் முடிவாக
இருக்கும்.
முழு உண்னமயயாடு இல்லாவிடினும் ஒரு பசயலில் உண்னம அன்னனனய பவளிப்ெடுத்தும்.
அது தன்னால் இயலாது என இப்பொழுது எவரும் பசால்ல முடியாது.
மிகவும் உயர்ந்த அறிவு ஒன்று உள்ளதா?
ேீவியம் அறினவவிட உயர்ந்தது.
ேீவன் ேீவியத்னதவிட உயர்ந்தது.
பெரு வாழ்வு ேீவனனவிட உயர்ந்தது.
நமது குறிக்யகாள் என்ன?
அறியானமயற்ற உண்னமயின் ெனடப்பு இவ்வாறு விவாிக்கப்ெட்டுள்ளது.
இது ெிரம்மமா அல்லது ெிரம்மத்னதவிட உயர்ந்ததா?
ெிரம்மம் அனத நாடுவதால் நாம் அனத மிக உயர்ந்த விரும்ெத்தக்க குறிக்யகாளாக எடுத்துக்
பகாள்ளலாம்.
அனத எவ்வாறு பெறுவது?
அனதப் பெறுவதற்கு நாம் அனதப் ெற்றி அறிந்திருக்க யவண்டும்.
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அனத அறிந்திருப்ெது, அனத எவ்வாறு பெறுவது என அறிந்திருப்ெது, அனதப் பெற
ஆனசப்ெடாமல் இருப்ெது, அனத அனடவதற்கான மனம் அறிந்திருக்கும் மிகச் சிறந்த வைியாகும்.
அது என்ன என்ெனதயும், எவ்வாறு அதுவாக மாறுவது என்ெனதயும் புத்தகம் நமக்குக் கூறுகிறது.
இது நமக்குக் கினடக்கப்பெறும் ஒரு அறிவாகும்.
அந்த அறினவயும் சக்தினயயும் பெற்ற ெின்னர், ஒரு பசயல்முனற யதனவ எனில், அதற்காக
ஆர்வப்ெடாமல் இருப்ெயத அந்தச் பசயல்முனறயாகும்.
நாம் எங்கு ஆரம்ெிப்ெது?
நாம் இருக்குமிடத்திலிருந்யத ஆரம்ெிக்க யவண்டும்.
இது நாள்வனர நான் விரும்ெியதன் மூலம் கினடத்தனவற்னற இன்று விரும்ொமயலயய என்னால்
பெற முடிகிறது. இதுயவ ஆரம்ெம் ஆகும்.
இந்த ஒரு பவற்றிகரமான ெடி எனது முதுனமயின் வாழ்நாள் முழுவனதயும் எடுத்துக்
பகாண்டதுயொல், அடுத்த கட்டத்திற்கு ெல யுகங்கள் யதனவ.
யநரம் சுருக்கப்ெட்டுள்ளது, அனத ஆதாய மனப்ொன்னமயுடன் ெயன்ெடுத்தாமல் இருப்ெதன் மூலம்
ஒரு நாள் அல்லது ஒரு மணி யநரமாகவும் குனறக்கப்ெட்டுள்ளது.
அந்த மதிப்பு உணரப்ெட்டால், அது கினடக்கப் பெறுகிறது அல்லது ஒருவர் அதாக மாறுகிறார்.
முயற்சி பசய்யாமல் இருப்ெது, ஆர்வப்ெடாமல் இருப்ெது யமலும் உயர்ந்த ஒரு பசயல்முனறயாகும்.
இது ஒரு எதிர்மனறயான முனற மட்டுயம என்று கூறலாம்.
நிச்சயமாக, நல்லது மற்றும் பகட்டது என்ெனதத் தாண்டிய உயர்ந்த ஒன்றுள்ளது.
மனம் அனதச் சிந்திப்ெதில்னல, புாிந்துபகாள்வதில்னல, உணருவதும் இல்னல.
சத்திய ேீவியம் அனத சுமுகம், ெரஸ்ெரம், ஒற்றுனம ஆகியவற்றின் ெல்யவறு நினலகளில்
பசய்கிறது.
சத்திய ேீவியத்திற்கு உயர யவண்டும் என்ெதும் ஒரு ஆனசயயா, இலட்சியயமா அல்லது ஆர்வயமா
ஆகும்.
ஆர்வப்ெடாமல் இருப்ெதற்குாிய திறன் நாயம அனனத்தும் என்று நாம் பதாிந்துபகாள்ளும் பொழுது
வருகிறது.
இது இனறவனிடத்தியலா அல்லது ெனடப்ெியலா ெிரம்மமாக இருப்ெதாகும்.
இது சுய நிர்ணயத்தின் திறனாகும்.
Translation of சமர்ப்ெணம்
Consecration is complete when consecration is consecrated.
What Man does is not consecration.
Consecration coming forward to consecrate itself is consecration.
As it is beyond words, it must go beyond Silence.
This yoga is not for Man.
Surrender is his. Yoga is for HIM.
When Man’s surrender is complete the consecration that rises is consecration.
Surrender is the fulfillment of consecration.
God in human life saturates with darkness and awakes in consecration.
The Dawn when Mother Earth awakes is God’s call.
The heart beats when the words are lost in their TRANCE.
The sensation of body will feel the right to it when the heart enters into லயம், trance.
This is beyond the body. It is the darkness of Matter the Inconscient.
The Unborn Self is the Origin of Brahman.
HIS birth is the birth of Brahman.
Only after Brahman is born, the soul’s life takes shape.
Man is not in the Origin or the Beginning or in the End.
Man acts as God in the intermediate stage.
Man unites the subconscient and Superconscient in him.
They unite dissolving the Man who unites them.
Yoga is to know the infinite parts of consecration.
Memory, thinking, imagination, decision, origin rise in Mind, heart, body and the Being.
There one sees consecration in procession. It is yoga.
Not to talk is Silence. To abolish the rising word inside is consecration.
The trance of consecration includes the trances where the word, emotion, sensation are in trance.
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Sweetness is the sweet sensation of the heart.
Should a disease rise, the chill of the Psychic at that spot, that part is reborn in spirit transformed.
Consecration can do that too. It is our Aim.
To so fully accept consecration that one forgets it is a desirable state where Mind dissolves losing its
movement.
Consecration can dissolve consecration too.
It is Man who consecrates, but the consecration can consecrate Man also.
Our method of learning is primitive, as we learn Facts.
But, it is the culmination of a great many steps in learning.
The physical learns by touch, it is less than minimal.
The vital learns by sensation. Instinct is its acme.
It may be very powerful, more powerful than thinking, but thinking is worlds ahead of it.
Thinking, by becoming a whole, can develop instinct at the higher level.
One may call it instinct of non-thinking.
Animal instinct cannot develop thinking at all.
If at all it does, it is suicide in the sense it will lose itself.
The first faculty of thinking is observation.
The first stage of observation is observation of Facts.
Next is the observation of Thought.
Can we trace all the intermediate steps? It will be great.
Even in Facts, there are objective facts, subjective facts, physical facts, vital facts, Mental facts,
Spiritual facts, Supramental facts.
Thought exists at all these above levels.
Facts coordinated is thought.
Thoughts when coordinated is an idea.
Higher than that is the Real-Idea
Each level of knowledge has its instrument.
Thus observation, coordination, Reason, Logic are the instruments of the process of learning.
All the above is in Mind.
Similar stages in vital, emotional, physical, spiritual planes are effectively present.
Emotional learning, a lower method to Mental learning, is a more comprehensive process of learning.
Sensational learning is still lower but it is more inclusive a process by its comprehensiveness.
Spiritual learning is a higher process than Mental learning.
For a similar reason, it is less effective than its lower processes.
But the spirit in Mind, vital, physical learns more totally.
Each level of learning has its special process of learning.
Facts ― Memorisation
Thoughts― Understanding
Ideas ― Thinking
Real – Idea ― Non-Thinking identity.
Memorisation needs repetition, thinking observation, idea thinking, Real-Ideas, receptivity of opening –
Sincerity.
Sincerity gives an opening of receptivity by surrender of thinking.
It is consecration.
To know NOT to seek knowledge is the surest and the greatest method of learning which requires Silence
in the Soul.
Those who think or understand or memorise cannot consecrate.
Initial success of consecration with the greatest difficulty overcomes thinking.
When it is overcome, thinking as a habit at the Mental, vital, physical level will persist.
No one ever knows the existence of these levels of learning.
Conditioning is a great discovery; de-conditioning is a greater discovery yet to be met with.
De-conditioning is a negative yogic process.
Positive yogic process at its higher level meets with its negative requirement.
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Is it possible to teach children higher methods of learning?
Memorisation needs compulsion and punishment.
Understanding can be created by unleashing interest.
Interest is of the pupil and of the subject.
Those are two shallow levels of interest.
Thinking must be born from inside by the pressure of massive understanding pressing from below.
Real-Idea is learnt by identity born of love.
Consecration can be taught in an atmosphere of Silence by one whose Mind is saturated with Silence to a
pupil who has opening and receptivity in the soul.
It is the sincerity of Learning.
சமர்ப்ெணத்தின் பமாைிபெயர்ப்பு
சமர்ப்ெணம், சமர்ப்ெணம் பசய்யப்ெடும்பொழுது சமர்ப்ெணம் முழுனம அனடகிறது.
மனிதன் பசய்வது சமர்ப்ெணம் அல்ல.
சமர்ப்ெணம் தன்னன சமர்ப்ெணம் பசய்ய முன்வருவயத சமர்ப்ெணம் ஆகும்.
இது வார்த்னதகளுக்கு அப்ொற்ெட்டு இருப்ெதால் இது பமௌனத்திற்கு அப்ொல் பசல்ல யவண்டும்.
இந்த யயாகம் மனிதனுக்குாியது அல்ல.
சரணாகதி அவனுனடயது. யயாகம் ெகவானுக்குாியது.
மனிதனுனடய சரணாகதி முழுனம அனடயும்பொழுது எழும் சமர்ப்ெணயம சமர்ப்ெணம் ஆகும்.
சரணாகதி சமர்ப்ெணம் நினறவனடவதாகும்.
மனித வாழ்வில் கடவுள் இருளில் பசறிவனடந்தும் சமர்ப்ெணத்தில் விைிப்புடனும் இருக்கிறார்.
பூமித் தாய் விைிப்புறும் விடியல் யநரம் கடவுளின் அனைப்ொகும்.
அவற்றின் நிஷ்னடயில் வார்த்னதகள் இைக்கப்ெடும்பொழுது இதயம் துடிக்கிறது.
இதயம் லயத்தில் நுனையும்பொழுது உடலின் உணர்வு அதற்கான உாினமனய உணரும்.
இது உடனலத் தாண்டி உள்ளது. இது ேட இருளான ேடத்தின் இருளாகும்.
ெிறந்திராத சுயம் ெிரம்மனின் ஆதியாகும்.
அவனது ெிறப்பு ெிரம்மத்தின் ெிறப்ொகும்.
ெிரம்மன் ெிறந்த ெிறயக ஆன்மாவின் வாழ்வு உருப் பெறுகிறது.
மனிதன் மூலத்தியலா, ஆரம்ெத்தியலா அல்லது முடிவியலா இல்னல.
இனடப்ெட்ட கட்டத்தில் மனிதன் கடவுளாகச் பசயல்ெடுகிறான்.
மனிதன் தன்னிடம் ஆழ்மனனதயும் ெரமாத்மானவயும் இனணக்கிறான்.
அவற்னற இனணக்கும் மனிதனனக் கனரத்து அனவ இனணகின்றன.
சமர்ப்ெணத்தின் எல்னலயற்ற ெகுதிகனள அறிந்துபகாள்வயத யயாகம் ஆகும்.
ஞாெகம், சிந்தனன, கற்ெனன, தீர்மானம், யதாற்றம் ஆகியனவ மனம், இதயம், உடல் மற்றும்
ேீவனில் எழுகின்றன.
அங்கு ஒருவர் சமர்ப்ெணத்தின் ெவனினயக் காண்கிறார். அது யயாகமாகும்.
யெசாமல் இருப்ெது பமௌனம் ஆகும். அகத்தில் எழும் வார்த்னதனய நீக்குவது சமர்ப்ெணம் ஆகும்.
சமர்ப்ெணத்தின் நிஷ்னட, நிஷ்னடயில் இருக்கும் வார்த்னத, உணர்ச்சி, உணர்வு ஆகியவற்றின்
நிஷ்னடகனள உள்ளடக்கியதாகும்.
இனினம இதயத்தின் இனினமயான உணர்வாகும்.
ஒரு வியாதி அதிகாித்தால், அந்த இடத்தில் னசத்தியத்தின் குளிர்ச்சி, அந்தப் ெகுதி திருவுருமாறிய
ஆன்மாவில் மீண்டும் ெிறக்கிறது.
சமர்ப்ெணமும் அனதச் பசய்யலாம். அதுயவ நமது குறிக்யகாளாகும்.
இனத ஒருவர் மறந்துவிடும் அளவிற்கு இவ்வாறு முழுனமயாக சமர்ப்ெணத்னத ஏற்றுக் பகாள்வது,
மனம் அதன் இயக்கத்னத இைந்து கனரந்துவிடும் ஒரு விரும்ெத்தக்க நினலயாகும்.
சமர்ப்ெணத்தால் சமர்ப்ெணத்னதக்கூட கனரக்க முடியும்.
சமர்ப்ெணம் பசய்வது மனிதயனயாகும், ஆனால் சமர்ப்ெணம் மனிதனனயும் சமர்ப்ெணம் பசய்யும்.
நாம் விஷயங்கனள மட்டுயம கற்றுக்பகாள்வதால் நமது கற்கும் முனற ெனைனமயானதாகும்.
ஆனால் இது கற்றலில் ெல ெடிகளின் உச்ச நினலயாகும்.
உடல் பதாடுதலின் மூலம் கற்றுக்பகாள்கிறது, இது குனறந்தெட்சத்னதவிடக் குனறவானது.
உணர்வு நுண்ணுணர்வின் மூலம் கற்றுக்பகாள்கிறது. யநரடி ஞானம் அதன் உச்சமாகும்.
இது மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக இருக்கலாம், சிந்திப்ெனதவிட சக்திவாய்ந்தாக இருக்கலாம், ஆனால்
சிந்திப்ெது அதனனக் காட்டிலும் மிகவும் முன்யன உள்ளது.
சிந்திப்ெது ஒரு முழுனமயாக ஆவதன் மூலம் உயர்ந்த நினலயில் யநரடி ஞானமாக மாறலாம்.
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சிந்தனனயற்று இருப்ெதன் உள்ளுணர்வு என்று இதனன ஒருவர் அனைக்கலாம்.
விலங்கின் உள்ளுணர்வு சிந்தனனனய வளர்த்துக்பகாள்ளயவ முடியாது.
அது அவ்வாறு பசய்தாலும்கூட, அது தன்னனயய இைந்துவிடும் என்கிற அளவில் அது
தற்பகானலக்குச் சமமாகும்.
சிந்திப்ெத்தன் முதல் திறன் கவனிப்பு.
கவனிப்ெின் முதல் கட்டம் விஷயங்கனளக் கவனிப்ெதாகும்.
அடுத்தது எண்ணத்னதக் கவனிப்ெது.
அனனத்து இனடப்ெட்ட ெடிகனள நம்மால் கண்டுெிடிக்க முடியுமா? அது மிகவும் சிறப்ொக
இருக்கும்.
உண்னமகளில்கூட புறநினல உண்னமகள், அகநினல உண்னமகள், ேடநினல உண்னமகள்,
உணர்வின் உண்னமகள், மனதின் உண்னமகள், ஆன்மீக உண்னமகள், சத்திய ேீவிய உண்னமகள்
ஆகியனவ உள்ளன.
யமற்கூறிய அனனத்து நினலகளிலும் எண்ணம் உள்ளது.
ஒருங்கினணக்கப்ெட்ட உண்னமகள் எண்ணமாகும்.
எண்ணங்கள் ஒருங்கினணக்கப்ெடும்யொது கருத்தாகிறது.
இதனன விட உயர்ந்தது முழு எண்ணமாகும்.
அறிவின் ஒவ்பவாரு நினலயும் அதன் கருவினயக் பகாண்டுள்ளது.
இவ்வாறு கவனித்தல், ஒருங்கினணப்பு, நியாயப்ெடுத்தல், தர்க்கம் ஆகியனவ கற்றுக்பகாள்வதன்
பசயல்முனறயின் கருவிகள் ஆகும்.
யமற்கூறிய அனனத்தும் மனதில் உள்ளன.
இயதயொன்ற கட்டங்கள் உணர்வு, உணர்ச்சி, ேடம், ஆன்மீக நினலகளில் திறம்ெட உள்ளன.
மனம் மூலம் கற்றுக்பகாள்வனதவிட ஒரு தாழ்ந்த நினலயில் இருக்கும் உணர்ச்சிபூர்வமாக
கற்றுக்பகாள்வது கற்றலின் யமலும் விாிவான ஒரு முனறயாகும்.
உணர்வுபூர்வமாக கற்றுக்பகாள்வது இதற்கும் தாழ்ந்தது, ஆனால் அதன் விாிவான தன்னமயால்
இது யமலும் உள்ளடக்கிய ஒரு முனறயாகும்.
ஆன்மீகமாகக் கற்றுக்பகாள்வது மனவைிக் கற்றனலவிட ஒரு யமலான பசயல்முனறயாகும்.
இயதயொன்ற ஒரு காரணத்தினால் இது அதன் தாழ்ந்த பசயல்முனறகனளவிட குனறவான
பசயல்திறனனக் பகாண்டது.
ஆனால் மனம், உயிர், உடல் ஆகியவற்றில் உள்ள ஆன்மா முழுனமயாகக் கற்றுக் பகாள்கிறது.
கற்றுக்பகாள்வதன் ஒவ்பவாரு நினலயும் அதன் தனிப்ெட்ட கற்றலின் முனறனயக் பகாண்டுள்ளது.
உண்னமகள்---மனப்ொடம் பசய்தல்
எண்ணங்கள்---புாிந்துபகாள்வது
கருத்துகள்---சிந்தனன
முழு எண்ணம்---சிந்தனனயற்ற அனடயாளம்
மனப்ொடம் பசய்வதற்குத் யதனவயானனவ மீண்டும் மீண்டும் பசய்வது, சிந்திக்கும் கவனம்,
கருத்தின் சிந்தனன, முழு எண்ணங்கள், வாய்ப்ெின் ஏற்புத்திறன்- உண்னம.
உண்னம சிந்திப்ெனதச் சரணனடயச் பசய்வதன் மூலம் எற்புத்திறனிற்கு ஒரு வாய்ப்ெினன
அளிக்கிறது.
இது சமர்ப்ெணம் ஆகும்.
அறினவ நாடக்கூடாது என்று அறிவது கற்றலின் உறுதியான மற்றும் மிகப் பொிய முனறயாகும்,
இதற்கு ஆன்மாவின் பமௌனம் அவசியம்.
சிந்திப்ெவர், புாிந்துபகாள்ெவர் மற்றும் மனப்ொடம் பசய்ெவரால் சமர்ப்ெணம் பசய்ய முடியாது.
சமர்ப்ெணத்தின் ஆரம்ெ பவற்றி மிகவும் சிரமத்துடன் சிந்திப்ெனத பவற்றி பகாள்கிறது.
அது பவல்லப்ெட்ட ெிறகு, மனம், உயிர், ேடம் ஆகிய நினலகளில் ஒரு ெைக்கமாக சிந்திப்ெது
என்ெது நீடிக்கும்.
கற்றலின் இந்த நினலகள் இருப்ெது எவருக்கும் ஒருயொதும் பதாியாது.
நினலப்ெடுத்தல் ஒரு சிறந்த கண்டுெிடிப்பு; அதிலிருந்து பவளி வருவது என்ெது இதுவனர
சந்திக்காத யமலும் பொிய கண்டுெிடிப்ொகும்.
நினலப்ெடுத்தனல நீக்குவது ஒரு எதிர்மனறயான யயாக முனறயாகும்.
யநர்மனறயான யயாக பசயல்முனற அதன் உயர் நினலயில் அதன் எதிர்மனறயான யதனவனயப்
பூர்த்தி பசய்கிறது.
குைந்னதகளுக்கு உயர்ந்த கற்றல் முனறகனளக் கற்ெிப்ெது சாத்தியமா?
மனப்ொடம் பசய்வதற்கு நிர்ெந்தம் மற்றும் தண்டனன யதனவ.
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ஆர்வத்னதக் கட்டவிழ்த்து விடுவதன் மூலம் புாிதனல உருவாக்க முடியும்.
ஆர்வம் மாணவனுனடயது, மற்றும் ொடத்னதப் பொறுத்தது.
அனவ இரண்டு யமயலாட்டமான ஆர்வத்தின் நினலகள் ஆகும்.
சிந்தனன கீைிருந்து அழுத்தும் மிகப் பொிய புாிதலின் அழுத்தத்தினால் உள்ளிலிருந்து உருவாக
யவண்டும்.
முழு எண்ணம் அன்ெினால் உருவான அனடயாளத்தின் மூலம் கற்றுக் பகாள்ளப்ெடுகிறது.
ஆன்மாவில் விைிப்பும், ஏற்புத்திறனும் பகாண்ட ஒரு மாணவனுக்கு பமௌனத்தால் பசறிவனடந்த
மனனதயுனடய ஒருவர், பமௌனத்தின் சூைலில் சமர்ப்ெணத்னதக் கற்றுக் பகாடுக்க முடியும்.
இது கற்றுக்பகாள்வதன் உண்னமயாகும்.
Implementing consecration as an educational TOOL
As we understand the world today, the above seems to be the last word in Life.
If there is any truth in it, how to give the child this equipment.
A child that has overflowing innate cheerfulness has it by itself.
Elizabeth has it in natural abundance.
Her father’s aristocratic freedom, the abundance at home, absence of meanness in her upbringing,
unrestricted movement – at twenty one she runs – universal recognition of her cultural value have made it
possible.
Freedom, plenty, magnanimous attention that is affection in action, absence of Meanness in others’
perception of the child is the atmosphere needed.
To recognise in the child divinity will help that attitude to form itself.
More than the presence of great attributes, absence of the negative traits is needed.
It is an atmosphere buoyant with increasing goodwill.
Goodwill can be Self-existent and in expression it can increase in its inner intensity.
One essential thing is the available good qualities must be integrated.
Its presence will be indicated by any act expanding exponentially.
Inner cheerfulness is contagious outside.
The inner attitude expressing outside finds itself integrated with each other.
To be offended by meanness is the presence of it inside.
Not to be aware of outer meanness is an equipment.
Should no mean act come to him in any fashion, he is fully equipped. There are several possible symptoms
of it in flashing outbursts.
Over-flowing physical energy settling down as sound health.
Its higher reaches if found inside may emerge as one line of beauty.
Knowledge, relationships, tools, situations one needs – at least one of them – coming to him unasked
indicates he has that cheerfulness.
He will be perceived as a centre of luck to all who come in contact with him.
At its height, he can transform தரித்திரம் into அதிர்ஷ்டம்.
The entire place and all the members there receiving luck because of him is one usual attribute.
Raising Man to the next plane of social life by his own relationship, interest, work, goodwill is a
STAMP of his.
சமர்ப்ெணத்னத கல்வியின் ஒரு கருவியாக நனடமுனறப்ெடுத்துவது.
இன்று நாம் உலகத்னத அறிந்து பகாண்டுள்ளெடி, யமற்கூறியது வாழ்வின் இறுதி வார்த்னத எனத்
யதான்றுகிறது.
இதில் ஏயதனும் உண்னம இருப்ெின், இந்தக் கருவினய குைந்னதக்கு எப்ெடி அளிப்ெது?
இயல்ொகயவ பொங்கி வைியும் மகிழ்ச்சினயக் பகாண்டிருக்கும் குைந்னதயிடம் அது தானாகயவ
இருக்கும்.
இது எலிசபெத்திடம் இயற்னகயாகயவ அொிமிதமாக உள்ளது.
அவளுனடய தகப்ொனாாின் உயர்குடி சுதந்திரம், வீட்டில் அொிமிதம், அவளது வளர்ப்ெில்
அற்ெத்தனம் இல்லாதது, கட்டுப்ொடற்ற இயக்கம்- இருெத்திபயாரு வயதில் அவள் பசயல்ெடுவதுஅவளது ெண்ொட்டின் மதிப்ெின் உலகளாவிய அங்கீகாரம் இனத சாத்தியமாக்கியுள்ளது.
சுதந்திரம், அொிமிதம், பெருந்தன்னமயான கவனமாக விளங்கும் பசயலில் பவளிப்ெடும் ொசம்,
குைந்னதனயப் ெற்றிய கருத்தில் மற்றவர்கள் அற்ெத்தனமின்றி இருப்ெது ஆகியனவயய
யதனவயான சூைல் ஆகும்.
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குைந்னதயிடம் பதய்வீகத்னத அனடயாளம் காண்ெது அந்த மனப்ொங்னகத் தானாகயவ
உருவாக்கும்.
பொிய ெண்புகள் இருப்ெனதவிட, எதிர்மனற குணங்கள் இல்லாமல் இருப்ெயத அவசியம்.
அது அதிகாிக்கும் நல்பலண்ணத்யதாடு கூடிய மகிழ்ச்சிகரமான சூைலாக இருக்கும்.
நல்பலண்ணம் சுயமாக இருக்க முடியும், பவளிப்ொட்டில் அது அதன் அக தீவிரத்தில் அதிகாிக்கும்.
ஒரு அத்தியாவசியமான விஷயம் கினடக்கக்கூடிய நல்ல குணங்கனள ஒருங்கினணப்ெதாகும்.
அது இருப்ெது ஒரு பசயல் அதியவகமாக விாிவனடவதில் சுட்டிக்காட்டப்ெடும்.
அக மகிழ்ச்சி புறத்தில் ெரவும் தன்னமயுனடயது.
அக அணுகுமுனற புறத்தில் பவளிப்ெடும்யொது ஒன்யறாடு ஒன்று ஒருங்கினணக்கப்ெட்டு
இருப்ெனத காண்கிறது.
சின்னத்தனத்தால் புண்ெடுத்தப்ெடுவது அது அகத்தில் இருப்ெனதக் காட்டுகிறது.
புற சின்னத்தனத்னத அறிந்துபகாள்ளாமல் இருப்ெது ஒரு திறனாகும்.
எந்த விதத்திலும் எந்த ஒரு சின்னத்தனமான பசயலும் ஒருவாிடம் இல்லாமலிருந்தால், அவன்
முழுனமயாகத் திறன் ெனடத்தவன் ஆவான். பொங்கும் பவளிப்ொடுகளில் இதற்குப் ெல
சாத்தியமாகும் அறிகுறிகள் உள்ளன.
பொங்கி வைியும் உடல் ஆற்றல் ஆயராக்கியமான உடல் நலமாக நினல பெறுவது.
அதனுனடய உயர் நினலகள் அகத்தில் காணப்ெட்டால் அைகின் ஒரு பவளிப்ொடாக பவளிவரும்.
ஒருவருக்குத் யதனவப்ெடும் அறிவு, உறவுமுனறகள், கருவிகள், சூழ்நினலகள்- இவற்றில் ஏதாவது
ஒன்றாவது-யகட்காமயலயய அவருக்குக் கினடப்ெது, அந்த கலகலப்ொன சுொவம் அவருள்
இருப்ெனதக் காட்டுகிறது.
அவருடன் பதாடர்புபகாள்ளும் அனனவருக்கும் அவர் அதிர்ஷ்டத்னதக் பகாண்டு வருெவராக
கருதப்ெடுவார்.
அதன் உச்சத்தில் அவர் தாித்திரத்னத அதிர்ஷ்டமாக மாற்றலாம்.
அந்த இடம் முழுவதும் மற்றும் அங்குள்ள அனனவரும் அவரால் அதிர்ஷ்டத்னதப் பெறுவது ஒரு
வைக்கமான குணமாகும்.
அவனது உறவுமுனற, ஆர்வம், யவனல, நல்பலண்ணம் ஆகியவற்றால் மனிதன் அவனுனடய சமூக
வாழ்வின் அடுத்த நினலக்கு உயருவது அவனுனடய ஒரு தனி முத்தினரயாகும்.
Small instances requiring explanation
1. Elizabeth informs Jane of ‘elopement’.
Jane does not inform Elizabeth of Lydia’s news of Darcy.
2. Boy and girl sit inside a closed room, shake hands, but even after engagement do not hold hands.
3. Boys do not as a rule write to girls.
4. Mrs. Gardiner expects a letter from Pemberley to Elizabeth.
5. Lydia asks for help for promotion, but gives her the option of denying it.
6. Kitty wants to be invited to Brighton not instead of Lydia but along with her.
7. Kitty’s secrecy that ruined the family is justified.
8. Lydia’s ‘Darcy’ is not pursued.
9. Elizabeth is outraged by Charlotte’s engagement, not by her own ‘similar’ preference of Wickham. She
exactly responds to Pemberley like her but is fully unaware of her attitude.
Darcy voluntarily tells Caroline of his admiration of Elizabeth.
He does not give the same information to Bingley.
10. Elizabeth could not surmise Caroline’s jealousy.
11. Bingley who is so submissive calls Darcy stupid.
12. Jane after knowing of her sister’s visit to Pemberley, Darcy’s visit to Lambton never reflected on
such a development.
13. Bennet who takes his daughter to task gives his consent to Darcy.
14. Mr. Gardiner’s readiness to pay the full amount is not in accordance with his own attitude to his sister or
the English habits.
15. Collins’ stay at Longbourn after his engagement.
16. Did Elizabeth attend Charlotte’s wedding? If not, why not.
17. Deep biological comparison of Charlotte’s contentment of Collins’ with Elizabeth’s expansive
elevation about the elegant Pemberley rooms.
18. Darcy’s discharging Wickham’s debts at Lambton.
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19. Darcy reversed himself with Bingley on his own bservation and not on Elizabeth’s information.
20. The ecstatic Joy felt by Elizabeth about the lakes.
21. She was not able to meet either of the gentlemen after reading the letter.
(There can be another twenty)
விளக்கம் யதனவப்ெடும் சிறிய நிகழ்வுகள்.
1. எலிசபெத், ‘ஓடிப்யொகும்’ நிகழ்னவப் ெற்றி யேனிடம் பதாிவிக்கிறாள்.
டார்சினயப் ெற்றி லிடியா கூறியனத எலிசபெத்திடம் யேன் கூறுவதில்னல.
2. ஆணும் பெண்ணும் ஒரு மூடிய அனறக்குள் அமர்ந்து பகாண்டு னக குலுக்குகின்றனர், ஆனால்
திருமணம் நிச்சயம் ஆன ெிறகுகூட ஒருவர் னகனய ஒருவர் ெற்றிக் பகாள்வதில்னல.
3. ஆண்கள் பெண்களுக்குக் கடிதம் எழுதுவது ஒரு சட்டமாக இல்னல.
4. திருமதி கார்டினர் பெம்ெர்லியிலிருந்து எலிசபெத்திற்கு ஒரு கடிதத்னத எதிர்ொர்க்கிறாள்.
5. யவனல வாய்ப்ெினனக் யகட்கும் லிடியா அனத மறுப்ெதற்கான ஒரு வாய்ப்ெினனயும் அவளுக்கு
வைங்குகிறாள்.
6. லிடியாவுக்குப் ெதிலாக தன்னன ெினரட்டனுக்கு அனைக்க யவண்டும் என்று கிட்டி
விருப்ெப்ெடவில்னல, அவளுடன்கூட பசல்ல விரும்புகிறாள்.
7. குடும்ெத்னத அைித்த கிட்டியின் இரகசியம் நியாயப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
8. டார்சினயப் ெற்றிய லிடியாவின் இரகசியம் பதாடரப்ெடவில்னல.
9. சார்பலட்டின் திருமண உறுதி எலிசபெத்னதக் கடும் யகாெத்திற்குள்ளாக்கியது, விக்காம் மீது
இதுயொல் அவளுக்கு இருந்த ஈடுொடு அந்தக் யகாெத்னத எழுப்ெவில்னல. சார்பலட் மறுபமாைி
அளித்தது யொலயவ எலிசபெத்தும் பெம்ெர்லிக்கு மறுபமாைி அளிக்கிறாள், ஆனால் தன்னுனடய
மயனாொவத்னத அவள் உணரவில்னல.
10. தான் எலிசபெத்னத விரும்புவனத டார்சி தானாகயவ காரலினிடம் கூறுகிறான்.
இயத தகவனல அவன் ெிங்கிலிக்கு அளிப்ெதில்னல.
11. காரலினுனடய பொறானமயின் காரணத்னத எலிசபெத்தால் யூகிக்க முடியவில்னல.
12. அடிெணியும் குணமுள்ள ெிங்கிலி டார்சினய முட்டாள் என அனைக்கிறான்.
13. தன்னுனடய சயகாதாி பெம்ெர்லிக்குச் பசன்றனதயும், டார்சி லாம்ப்டனுக்குச் பசன்றனதயும்
பதாிந்துபகாண்ட ெிறகு யேன் அத்தனகய ஒரு நிகழ்னவப்ெற்றி நினனத்துப் ொர்க்கயவயில்னல.
14. திரு பென்னட் தன்னுனடய மகனளக் கண்டித்த ெிறகு டார்சிக்கு தனது சம்மதத்னத அளிக்கிறார்.
15. திரு கார்டினர் முழு ெணத்னதயும் பகாடுப்ெதற்குத் தயாராக இருப்ெது, அவருனடய சயகாதாியின்
மீதான அவரது கண்யணாட்டத்திற்யகா அல்லது ஆங்கியலயாின் ெைக்க வைக்கங்களுக்யகா ஏற்ெ
இருக்கவில்னல.
16. காலின்ஸ் தன்னுனடய திருமண உறுதிக்குப் ெிறகு லாங்ெர்னில் தங்குவது.
17. சார்பலட்டின் திருமணத்தில் எலிசபெத் கலந்து பகாண்டாளா? இல்னல எனில், ஏன் ?
18. காலின்ஸிடம் சார்பலட் திருப்தி அனடந்ததற்கும், பெம்ெர்லியின் அைகிய அனறகனளப் ொர்த்து
எலிசபெத் அனடந்த விாிவான உயர்விற்கும் இனடயயயான ஆழ்ந்த உயிாியல் ஒப்பீடு.
19. லாம்ப்டனில் விக்காமுனடய கடன்கனள டார்சி அனடத்தது.
20. டார்சி தன்னுனடய கூர்கவனிப்ெினாயலயய ெிங்கிலினயப் ெற்றிய கருத்தினன மாற்றிக்
பகாண்டான், எலிசபெத் அளித்த தகவலினால் அல்ல.
21. ஏாிகனளப் ொர்த்து எலிசபெத் அனடந்த ெரவசமான மகிழ்ச்சி.
22. கடிதத்னதப் ெடித்து முடித்தெின் அவளால் இரு ஆண்கனளயும் சந்திக்க முடியவில்னல.
( யமலும் இருெது கருத்துகள் கூடக் கூறலாம்.)
The causes of World’s Prosperity for One hundred fifty years, particularly since 1950
The devastation of two world wars could have allowed the world to languish.
The Longbourn family threatened by the entail and aging daughters, faced utter ruin by Lydia’s elopement.
Even before that there was cause for despair.
The world’s prosperity is rightly seen as the result of advanced technology.
Advanced technology can result in prosperity or not as India remained poor till 1980
in spite of that advance in technology all over the world. Two things have been lost sight of:
1) The consciousness of the earth has been advancing.
2) Since the founding of USA the distant resembling of Individuality were trying to emerge.
The New World in some sense the finite world breaking out into infinity.
In terms of space and freedom of action the Americans were in infinity.
Their “Any problem must have a solution” is rendering infinity in life as an attitude.
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Slaves were brought there to let the individuality to flower in the 20 th century.
They did create great human individuals though as uncut gems.
Their one MAIN value is whatever they had, was for ALL citizens.
The French Revolution abolished serfdom in Europe.
The Americans started a civilization that had not known anything like serfdom ever practiced.
MAN, irrespective of who he is, or even woman in America receives a respect no where available.
It is free of class, caste, sex even of his status of success.
It is a country where one can become the President without any schooling.
No inhibitions are in force, not even cultural inhibitions.
The great mobility allows the social energies fully available for production without a good part of it
going to create a stable community around him.
The America is yet to emerge as a nation with its own social, cultural, linguistic identity and therefore no
energies are consumed in this direction.
She is ‘infinitely’ open at infinite points of life.
நூற்றி ஐம்ெது ஆண்டுகளாக, குறிப்ொக 1950 க்குப் ெிறகு உலக சுபீட்சத்திற்கான காரணங்கள்
இரண்டு உலகப் யொர்களில் ஏற்ெட்ட அைிவு உலகத்னத யசார்வனடயச் பசய்திருக்கக் கூடும்.
பசாத்து வாாிசு மற்றும் வயதாகிக் பகாண்டிருக்கும் மகள்களினால் அச்சுறுத்தப்ெட்டிருந்த லாங்ெர்ன்
குடும்ெத்தினர் லிடியா ஓடிப்யொனதால் முற்றிலுமான அைினவ எதிர்பகாண்டனர். அதற்கு முன்யெ
கவனலப்ெடுவதற்கான காரணம் இருந்தது.
யமம்ெட்ட பதாைில்நுட்ெத்தின் காரணமாக உலகத்தின் சுபீட்சம் சாியாகப் ொர்க்கப்ெடுகிறது.
யமம்ெட்ட பதாைில்நுட்ெம் பசல்வ வளத்னத ஏற்ெடுத்தலாம், அல்லது உலகம் முழுவதும்
பதாைில்நுட்ெத்தில் அந்த முன்யனற்றம் இருந்த யொதிலும் 1980-ஆம் ஆண்டுவனர வறுனமயில்
இருந்த இந்தியானவப் யொலும் இருக்கலாம். இரண்டு விஷயங்கள் கவனிக்கப்ெடாமல் விட்டு
விடப்ெட்டன.
பூமியின் ேீவியம் முன்யனறி வருகிறது.
USA உருவாக்கப்ெட்ட நாள் முதல் தனித்துவத்னதப் யொன்ற ஒன்று பவளிவர முயற்சித்துக்
பகாண்டிருந்தது.
ஏயதா ஒரு வனகயில் புதிய உலகம், வரம்புக்குட்ெட்ட உலகம் அனந்தமாக மாறுகிறது.
இடம் மற்றும் பசயலின் சுதந்திரத்னதப் பொறுத்த அளவில் அபமாிக்கர்கள் அனந்தமாக இருந்தனர்.
‘எந்த ஒரு ெிரச்சினனக்கும் ஒரு தீர்வு உண்டு’ எனும் அவர்களது பகாள்னக ஒரு மனப்ொங்காக
அனந்தத்னத வைங்குகிறது.
இருெதாம் நூற்றாண்டில் தனித்துவம் மலருவதற்காக அங்கு அடினமகள் பகாண்டுவரப்ெட்டனர்.
ெட்னட தீட்டாத இரத்தினங்களாக இருந்தாலும், அவர்கள் சிறந்த மனிதர்கனள உருவாக்கினர்.
அவர்களுனடய ஒரு முக்கியமான ெண்பு, அவர்களிடம் இருந்தனவ அனனத்தும் அனனத்து
குடிமக்களுக்குமானது என்ெதாகும்.
ெிபரஞ்சுப் புரட்சி ஐயராப்ொவில் அடினமத்தனத்னத ஒைித்தது.
அடினமத்தனம் இல்லாத ஒரு நா ாிகத்னத அபமாிக்கர்கள் பதாடங்கினர்.
மனிதன், அவன் யாராக இருந்தாலும், அல்லது அபமாிக்காவில் இருக்கும் ஒரு பெண் கூட எங்கும்
கினடக்காத மாியானதனயப் பெறுகின்றனர்.
அங்கு வகுப்பு, ோதி, ொலினம், அவனது பவற்றியின் நினல எதுவுயம ஒரு பொருட்டல்ல.
அங்கு ெள்ளிக்கூடயம பசன்றிராத ஒருவர் ேனாதிெதியாக முடியும்.
எந்தத் தனடகளும் அங்கு நனடமுனறயில் இல்னல, கலாச்சாரத் தனடகளும்கூட இல்னல.
அதிக அளவிலான இடம் பெயரும் ஆற்றல், அவனனச் சுற்றி ஒரு உறுதியான சமுதாயத்னத
உருவாக்குவதற்காக சமூக சக்தியின் பெரும் ெகுதினயச் பசலவைிக்காமல், உற்ெத்திக்கு
முழுனமயாகக் கினடக்கச் பசய்கிறது.
அபமாிக்கா அதனுனடய சமூக, கலாச்சார, பமாைியின் அனடயாளத்னதக்பகாண்ட ஒரு நாடாக
இன்னமும் உருவாகவில்னல என்ெதால் எந்த வித சக்திகளும் இந்தத் தினசயில்
உெயயாகிக்கப்ெடவில்னல.
வாழ்க்னகயின் அளவற்ற இடங்களில் அபமாிக்கா அளவற்ற வாய்ப்புகனளக் பகாண்டுள்ளது.
The value of literary criticism.
Literary criticism raises the level of enjoyment of a literary work.
─ Its apparent height is the joy the author felt.
─ When the character outgrows the author it reaches further heights.
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─ As a character outgrows the author, the plot, the event, a single conversations or the whole work
can, by virtue of its perfect composition outgrow 1) author, 2) the Time of its occurrence and assume its
own individuality in the scheme of infinite creation or creativity.
The reader who is at a human level – vital, Mental, etc. – enjoys parts of the work or the whole when it rises
to the intensity he seeks in life.
Human seeking is progress, lies in the scale of physical, vital, Mental, etc.
The higher levels of human progress seeks knowledge.
Higher than that is the seeking of delight.
The delight a Man seeks is decided by the compelling need he has of a certain delight.
Overcoming the compelling need of a delight indicates that he has arrived.
Does it mean it is the end?
After arriving there, there is the variable delight that does not compel him but he can still seek and enjoy.
Freedom from compulsion that still has the avenue of delight one can choose is said to the state of
GOD.
It is the state of one who has the delight before he seeks it.
Why would one seek what he has.
Seeking what you do not have generates a delight.
Seeking what you already have by giving it up or a variation of it is an eternal delight.
To possess a temporal thing eternally is to enter into eternity.
It is an ever renewing eternity – the ever present.
Delight can be a goal or a possession or an eternal possession eternally sought.
Absolute delight possesses a Man or he can possess it or he can be in a status where both combine raising it
from the description of status. Status and Silence can alternate or combine to become the Absolute
Brahman.
இலக்கிய விமாிசனத்தின் மதிப்பு.
இலக்கிய விமாிசனம் ஒரு இலக்கியப் ெனடப்ெின் சந்யதாஷத்தின் அளனவ உயர்த்துகிறது.
─ ஆசிாியர் உணரும் மகிழ்ச்சியய அதன் உச்சம் ஆகும்.
─ கதாொத்திரங்கள் ஆசிாியனர விஞ்சும்பொழுது அது யமலும் உச்சங்கனள அனடகிறது.
─ ஆசிாியர், கனதக் கரு, நிகழ்வு ஆகியவற்னற ஒரு கதாொத்திரம் விஞ்சும்யொது, ஒரு ஒற்னற
உனரயாடயலா அல்லது ெனடப்பு முழுவதுயமா, அதனுனடய பூரணமான அனமப்ெின் காரணமாக
1) ஆசிாியர், 2) அது நிகழ்ந்த யநரம் ஆகியவற்னற விஞ்சி, எல்னலயற்ற உருவாக்கம் அல்லது
ெனடப்ொற்றலின் திட்டத்தில் அதன் தனித்துவத்னத யமற்பகாள்கிறது.
ஒரு மனித நினலயில் இருக்கும் வாசகர்- உணர்வு, மனம் யொன்றனவ-அவன் வாழ்க்னகயில் நாடும்
தீவிரத்திற்கு அது உயரும்பொழுது, யவனலயின் ெகுதினயயயா அல்லது முழுனமனயயயா
அனுெவிக்கிறான்.
மனிதன் நாடும் முன்யனற்றம் ேடம், உயிர், மனம் ஆகியவற்றின் அளவுயகாலில் உள்ளது.
மனித முன்யனற்றத்தின் உயர் நினலகள் அறினவ நாடுகின்றன.
அதற்கும் யமலான நினல ஆனந்தத்னத நாடுவதாகும்.
மனிதன் நாடும் ஆனந்தம் அவனது ஒரு குறிப்ெிட்ட ஆனந்தத்திற்கான கட்டாயத் யதனவயால்
தீர்மானிக்கப்ெடுகிறது.
ஒரு ஆனந்தத்திற்கான கட்டாயத் யதனவனய பவற்றிபகாள்வது அவன் அனத அனடந்து விட்டனத
உணர்த்துகிறது.
இது தான் முடிவு என்று இதற்குப் பொருளா?
அங்கு பசன்றனடந்தவுடன் அவனன வற்புறுத்தாத மாறுெடும் ஆனந்தம் உள்ளது, ஆனால் அவன்
இன்னமும் அனத நாடலாம், மகிழ்வுடன் அனுெவிக்கலாம்.
ஒருவர் யதர்ந்பதடுக்கக் கூடிய ஆனந்தத்தின் வைினய இன்னமும் பகாண்டுள்ள நிர்ெந்தத்திலிருந்து
விடுெடுவது என்ெது, கடவுளின் நினல என்று கூறப்ெடுகிறது.
ஆனந்தத்னத நாடுவதற்கு முன்யெ அனத அனடந்த ஒருவாின் நினல இது.
ஒருவாிடம் இருப்ெனத ஏன் ஒருவர் நாடுவார்?
நம்மிடம் இல்லாதிருப்ெனத நாடுவது ஆனந்தத்னத உருவாக்கும்.
நம்மிடம் ஏற்கனயவ இருப்ெனத, அதனனக் னகவிடுவதன் மூலயமா அல்லது அதனுனடய ஒரு
மாறுொட்டின் மூலயமா நாடுவது ஒரு நினலயான ஆனந்தமாகும்.
ஒரு தற்காலிகமான விஷயத்னத நிரந்தரமாகப் பெறுவது நித்தியத்துவத்தினுள் நுனைவதாகும்.
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இது எப்பொழுதும் புதுப்ெிக்கப்ெடும் ஒரு நித்தியத்துவம் ஆகும்- என்றும் இருப்ெது.
ஆனந்தம் ஒரு இலக்காகயவா, ஒரு உனடனமயாகயவா அல்லது என்பறன்றும் நாடப்ெடும் ஒரு
நிரந்தர உனடனமயாகயவா இருக்கலாம்.
முழுனமயான ஆனந்தம் ஒரு மனிதனன ஆட்பகாள்கிறது, அல்லது அவன் அனத ஆட்பகாள்ளலாம்,
அல்லது இரண்டும் இனணந்து நினலனய விவாிக்கும் நினலயிலிருந்து அனத உயர்த்தும் ஒரு
நினலயில் அவன் இருக்கலாம். நினலயும் பமௌனமும் மாறி மாறி இருக்கலாம், அல்லது அனவ
இனணந்து முழுனமயான ெிரம்மமாக மாறலாம்.
Human effectivity
This is a story where the French Revolution had an impact on a family.
Apparently, no other family is the beneficiary of this influence.
What is human effectivity and its receptivity?
It is individual, collective and what is imposed on the individual by the collective and What the individual
accepts from the collectivity voluntarily, for survival, growth, etc. etc.
In the language they are known as Manners, behavior, character, personality of the individual and the
collective at various stages. All of them are organisations for action, primary, secondary, tertiary. What
Man acquires is primary, society acquires is secondary and what society imposes on Man and he
voluntarily acquires are the two parts of the tertiary organisation. They are in some way parallel to both
the stages of social growth and personal organisation. The same organisations are found in the grades of
human existence.
To discover them in the story and their roles is one broad study.
To us the following are important:- Existing organisations that receive
- To what heights they can rise
- The opportunity of the atmosphere 1) to deliver the goods, 2) to raise the level of the existing
organisation, 3) capacity to create new organisations.
The story reveals all the points of interaction and the consequent results.
The end of the story can be presented as the accomplishments of the human effectivity along these three
lines.
E.G. Bingley’s submissiveness which will crush him out of existence totally in normal times, here became
successful by the perfection of submission and was preceded and succeeded by two weddings one that
negatively announced woman’s freedom two hundred years later and the other that illustrated how to
revolutionary forces can be transformed into evolutionary results through human effectivity of
organisations in the individual, family, society, incidentally bringing out the significance of values.
மனித பசயல்திறன்
ெிபரஞ்சுப் புரட்சி ஒரு குடும்ெத்தின் மீது ஒரு தாக்கத்னத எழுப்ெிய கனத இது.
உண்னமயில் யவறு எந்தக் குடும்ெமும் இதன் தாக்கத்தினால் ெயனனடயவில்னல.
மனித பசயல்திறன் மற்றும் அதன் ஏற்புத் திறன் என்ெது என்ன?
இது தனிப்ெட்டது, கூட்டானது மற்றும் சமூகத்தால் தனி மனிதன் மீது சுமத்தப்ெட்ட ஒன்று. யமலும்
இது உயிர்வாைவும் வளர்ச்சியனடயவும் தானாகயவ முன்வந்து சமூகத்திலிருந்து மனிதன்
பெறுவதாகும்.
பமாைியில் அனவ ெல்யவறு கட்டங்களில் தனிநெர் மற்றும் சமூகத்தின் ெைக்கங்கள், நடத்னத,
குணம், ஆளுனமயாக அறியப்ெடுகின்றன. அனவ அனனத்தும் முதல் நினல, இரண்டாம் நினல,
மூன்றாம் நினல பசயலுக்கான அனமப்புகள் ஆகும். மனிதன் பெற்றுக்பகாள்வது முதல் நினல,
சமூகம் பெற்றுக்பகாள்வது இரண்டாம் நினல, சமூகம் மனிதன் மீது திணிப்ெதும், அவன்
தானாகயவ முன்வந்து பெற்றுக் பகாள்வதும் மூன்றாம் நினல அனமப்ெின் இரண்டு ெகுதிகள்
ஆகும். சமூக வளர்ச்சி மற்றும் தனிப்ெட்ட அனமப்பு ஆகிய இரண்டு கட்டங்களுக்கு அனவ ஒரு
விதத்தில் இனணயாக உள்ளன. அயத அனமப்புகள் மனித வாழ்வின் வாினசக்கிரமங்களிலும்
காணப்ெடுகின்றன.
அவற்னறயும், அவற்றின் ெங்குகனளயும் கனதயில் கண்டறிவது ஒரு பொிய ஆய்வாகும்.
நமக்குக் கீழ்க்கண்டனவ முக்கியமானனவ:- பெற்றுக்பகாள்ளும் நிறுவனங்கள்
- எந்த உயரத்திற்கு அனவ உயரும்
- கீழ்க்கண்டவற்றிற்கான சூைலின் வாய்ப்பு
352

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

1) பொருட்கனள வைங்க 2) தற்பொழுனதய அனமப்ெின் நினலனய உயர்த்த 3) புதிய அனமப்புகனள
உருவாக்குவதற்கான திறன்.
பதாடர்புபகாள்ளும் அனனத்து இடங்கனளயும், அவற்றின் ெலன்கனளயும் கனத
பவளிப்ெடுத்துகிறது.
கனதயின் முடினவ இந்த மூன்று வைிகளில் மனிதத் திறனின் சாதனனகளாக முன்னவக்க முடியும்.
சாதாரண காலங்களில் வாழ்விலிருந்து ெிங்கிலினய முழுனமயாகத் தகர்த்து எறியக்கூடிய அவனது
அடிெணியும் குணம் அடிெணிதலின் பூரணத்துவத்தால் இங்கு பவற்றி பெறுகிறது. இதற்கு
முன்னரும் ெின்னரும் இரண்டு திருமணங்களும் நனடபெறுகின்றன. ஒன்று இருநூறு
வருடங்களுக்குப் ெிந்னதய பெண்களின் சுதந்திரத்னத எதிர்மனறயாக அறிவித்தது. ெண்புகளின்
முக்கியத்துவத்னத பவளிக்பகாண்டு வரும் வனகயில் தனிநெர், குடும்ெம் மற்றும் சமூகத்தில்
அனமப்புகளின் மனிதச் பசயல்திறன் மூலம் புரட்சிகரமான சக்திகனள எவ்வாறு ொிணாம
ெலன்களாகத் திருவுருமாற்றலாம் என்ெனத விளக்குவதாக மற்பறான்று இருந்தது.
Unmitigated Joy
In the story we see such an unmitigated Joy when Jane disclosed her engagement to Elizabeth.
Lydia’s wedding gave her mother such an intensity of joy that burst forth in its vulgar intensity.
Jane and Lizzy’s engagement gave her joy of similar intensity without its unwelcome expression.
Mr. Bennet did feel that joy on Jane’s engagement and an equally great true relief of immense
proportion on listening to Darcy’s munificence.
February 29, 1956 was such an event when earth’s tamas swallowed the descending supramental Joy.
Joy is pure unsullied overwhelming and universal when no one’s ego tries to appropriate it.
Darcy’s second proposal made his entire face smile which she did not see, but heard it in his voice.
She at the crown of her victory was not permitted by Jane, Mr. Bennet, and ‘herself’ to enjoy it as mirth
overflowing in happiness.
Her subconscious arrears of loyalty made others respond like that.
Fifty eight garlands equally divided between the Bank Agent who was a neutral party and him who opposed
the scheme were given by the villagers whose joy was overflowing.
More than a dozen great occasions culminating in the visit of the Prime Minister was severely spoiled from
that Joy fully emerging or expressing because
1) Strong egoistic vested interest was grudging
2) More than the desert was showered on the recipient.
Between 1986 when அன்றன தாிசனம் was published and 1994 all the devotees without exception felt its
fullness inside and outside.
Presence of sincerity, gratitude, good nature alone can release that infectious joy in measures of
immense creativity on a very solid strong secure foundation of stability, security and a comprehensive
protection.
Elevation of faith in expansive fulfillment
in being touched by Grace ensure that JOY.
குனறவற்ற மகிழ்ச்சி
யேன் தனது திருமணச் பசய்தினய எலிசபெத்திற்குத் பதாிவிக்கும்பொழுது இத்தனகய மட்டற்ற
மகிழ்ச்சினய கனதயில் காண்கியறாம்.
லிடியாவின் திருமணம் அவளது தாயாருக்கு இத்தனகய தீவிர மகிழ்ச்சினய அளித்தது, அது
விரும்ெத்தகாத வனகயில் தீவிரமாக பவளிப்ெட்டது.
யேன் மற்றும் எலிசபெத்தின் திருமண உறுதி இயதயொன்ற தீவிரத்னத அவர்களது தாயாருக்கு
அளித்தது, ஆனால் விரும்ெத்தகாத பவளிப்ொட்டினன அவளிடம் ஏற்ெடுத்தவில்னல.
யேனுனடய திருமணம் நிச்சயமானதில் திரு பென்னட் அந்த சந்யதாஷத்னத உணர்ந்தார்,
டார்சியின் பெருந்தன்னமயான பசயனலக் யகட்டு உண்னமயில் அயத யொன்ற பெரும் நிம்மதினயப்
பெற்றார்.
1956-ஆம் ஆண்டு, ெிப்ரவாி மாதம், 29-ஆம் யததியன்று புவியில் இறங்கிய சத்திய ேீவிய சக்தினய
தமஸ் விழுங்கியது அத்தனகய ஒரு நிகழ்வாகும்.
யாருனடய அகந்னதயும் சந்யதாஷத்னதத் தனதாக்கிக்பகாள்ள முயற்சிக்காதயொது, அந்த
சந்யதாஷம் தூய்னமயாகவும், அொிமிதமாகவும், உலகளாவியதாகவும் இருக்கும்.
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டார்சியின் இரண்டாவது திருமண யவண்டுயகாளில் எழுந்த மகிழ்ச்சி அவனது முகத்தில்
புன்முறுவனல பவளிப்ெடுத்தினாலும், அது அவளால் ொர்க்கப்ெடவில்னல ஆனால் அவனுனடய
குரலில் அவள் அதனன உணர்ந்தாள்.
அவளுனடய பவற்றியின் உச்சத்தில், யேன், திரு பென்னட் மற்றும் அவளாயலயய கூட நிரம்ெி
வைியும் மகிழ்ச்சினய அனுெவிக்க அவள் அனுமதிக்கப்ெடவில்னல.
அவளது ஆழ்மன விசுவாசத்தின் குனறகள் மற்றவர்கனள அவ்வாறு ெதிலளிக்க னவத்தது.
நடுநினலயாளராக இருந்த வங்கி முகவருக்கும், திட்டத்னத எதிர்த்தவருக்கும் இனடயய சமமாகப்
ெிாிக்கப்ெட்ட ஐம்ெத்தி எட்டு மானலகள் கிராம மக்களால் வைங்கப்ெட்டன, அவர்களது மகிழ்ச்சி
பொங்கி வைிவதாக இருந்தது.
ெிரதமாின் வருனகயில் முடிவனடயக்கூடிய ெல பொிய சந்தர்ப்ெங்கள் சந்யதாஷம் முழுனமயாக
பவளிவருவனதயயா அல்லது பவளிப்ெடுத்துவனதயயா கடுனமயாக ொதித்ததற்கான காரணங்கள்:
வன்மத்துடன் இருந்த வலுவான சுயநலமான அகந்னத,
பெறுெவாிடம் காட்டப்ெட்ட கடுனமயான னகவிடுதல்.
1986-ஆம் வருடம் அன்னன தாிசனம் புத்தகம் பவளிவந்ததிலிருந்து 1994 வனர அன்ெர்கள்
அனனவரும் அதன் முழுனமனய அகத்திலும் புறத்திலும் உணர்ந்தனர்.
உண்னம, நன்றி உணர்வு, நல்ல சுொவம் இருப்ெது மட்டுயம நினலத்தன்னம, ொதுகாப்பு மற்றும்
விாிவான ஆதரவின் மிகவும் வலுவான ொதுகாப்ொன அடித்தளத்தின் அடிப்ெனடயில், அந்தப்
ெரவும் மகிழ்ச்சினய பவளிப்ெடுத்தும்.
விாிவனடயும் நினறவில் நம்ெிக்னக உயரும்பொழுது கினடக்கும் அருள் அந்த மகிழ்ச்சினய
அளிக்கும்.
The other Man’s point of view
For over hundred years this view is gaining ground in public life.
Let us for ONE full sincere MOMENT considers what it would be for us The Mother’s Point of view. It
is worth contemplation.
1) Darcy did so when she abused.
2) She did so the next day richly.
3) The Gardiners magnificently did so at Lambton.
4) Darcy acted from her point of view in London.
These are the highlights of the story where Jane Austen becomes truly Great.
The above are facts of the story.
We can think of some in our imagination as Bingley’s wish for Darcy to be as happy as himself or
Elizabeth’s view of Darcy’s more refined love.
In our own life our heart longs for several results.
Can we recast them into Her point of view, at least as an act of sincerity to Her?
That of course eliminates egoistic point of view or success.
Surely self-importance is nowhere there.
Or, consider rising one step from where we are towards the goal.
The most Man can successfully do is NOT to react or covet.
The flatness of the being, the inner resistance to consecration is rock-like, as Bennet’s sending Lydia to
Brighton not wanting to face his wife.
In his wife, we can surely see our urge to be egoistic. It is a great step.
One who sees that will discover there is no wish in him to call Mother or consecrate, rather a powerful
insistent urge to return to our safe territory of ignorant enjoyment.
That is the reality of human nature in us.
If not yoga, true devotion to Mother demands we break through it.
At this point – as great as the universe – ONE good thought can be seen to act at once to one into the Prime
Ministership or acquire a wealth of a size he had not heard of.
The Power will reveal. It is great. If he is a sadhak he will pass it. Drawing upon it, he will see the world
moves at his touch. Should he be one who is impelled by Self-giving there he can see such a result in the
other’s life, ONLY to be equaled by his ignoring you. It is a rare education in Life.
அடுத்தவர் கண்யணாட்டம்
நூறு வருடங்களுக்கு யமலாக இந்தப் ொர்னவ பொது வாழ்க்னகயில் இடம் பெற்று வருகிறது.
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உண்னமயாக ஒரு தருணத்திற்காகவாவது நமக்கு இது என்னவாக இருக்கும் என்ெனத நினனத்துப்
ொர்க்கலாம். அன்னனயின் ொர்னவ. இது நினனத்துப் ொர்க்கத்தக்கது.
1) அவள் நிந்தித்தபொழுது டார்சி அவ்வாறு பசய்தான்.
2) அவள் அடுத்த நாளன்று அனத அதிக அளவில் பசய்தாள்.
3) கார்டினர் தம்ெதிகள் லாம்ப்டனில் அவ்வாறு அதிக அளவில் பசய்தனர்.
4) டார்சி இலண்டனில் அவளுனடய கண்யணாட்டத்தில் பசயல்ெட்டான்.
யேன் ஆஸ்டின் உண்னமயில் உயர்வனடயும் கனதயின் சிறப்ெம்சங்கள் இனவ.
யமற்கூறியனவ கனதயின் உண்னமகள் ஆகும்.
ெிங்கிலி, தன்னனப் யொலயவ டார்சியும் சந்யதாஷமாக இருக்க விரும்புவது யொலயவா அல்லது
டார்சியின் யமலும் அைகான காதனலப் ெற்றிய எலிசபெத்தின் ொர்னவனயப் யொலயவா நாமும்
நமது கற்ெனனயில் சிலவற்னறப்ெற்றி நினனத்துப் ொர்க்கலாம்.
நமது வாழ்க்னகயில் நமது உள்ளம் ெல்யவறு ெலன்களுக்காக ஏங்குகிறது.
நாம் அவற்னற அன்னனயின் ொர்னவயில், குனறந்தெட்சம் அன்னனக்கு நாம் காண்ெிக்கும்
உண்னமயின் பசயலாக மறு ொிசீலனன பசய்யலாமா?
அது நிச்சயமாக பவற்றினயப்ெற்றிய அகந்னதயான கண்யணாட்டத்னத நீக்குகிறது.
நிச்சயமாக சுய முக்கியத்துவம் அங்கு எங்கும் இல்னல.
அல்லது, இலக்னக யநாக்கி நாம் இருக்கும் இடத்திலிருந்து ஒரு ெடி உயருவனத நினனத்துப் ொர்க்க
யவண்டும்.
எதிர்வினன ஆற்றாமல் இருப்ெது அல்லது ஆனசப்ெடாமல் இருப்ெது மட்டுயம மனிதர்களால்
பவற்றிகரமாகச் பசய்யக்கூடியதாகும்.
திரு பென்னட் அவருனடய மனனவினய எதிர்பகாள்ள விரும்ொததால் அவர் லிடியானவப்
ெினரட்டனுக்கு அனுப்புவது யொல், ேீவனின் ேீவனற்றதன்னம, சமர்ப்ெணத்தின் அக எதிர்ப்பு
எதிர்பகாள்ள முடியாத அளவிற்குப் ெலமானதாக உள்ளது.
அவருனடய மனனவியிடம் நமது அகந்னதயின் உந்துதனல நாம் நிச்சயமாகப் ொர்க்கலாம். இது
ஒரு பொிய ெடியாகும்.
அனதக் காணும் ஒருவர் தன்னிடம் அன்னனனய அனைக்கயவா அல்லது சமர்ப்ெணம் பசய்யயவா
எந்த வித விருப்ெமும் இல்னல என்ெனதயும், அதற்குப் ெதிலாக அறியானமனய மகிழ்ச்சியயாடு
அனுெவிக்கும் நமது ொதுகாப்ொன இடத்திற்குத் திரும்ெச் பசல்வதற்கு எழும் சக்திவாய்ந்த
வற்புறுத்தும் உந்துதனலயும் காண்ொர்.
அது நம்முள் இருக்கும் மனித சுொவத்தின் உண்னமநினல ஆகும்.
யயாகம் இல்லாவிடினும், அன்னனயின் உண்னமயான ெக்தி அனத நாம் கடந்து வரயவண்டும் என
யவண்டுகிறது.
ெிரெஞ்சத்னதப்யொன்ற பொியதான இந்தக் கட்டத்தில் ஒரு நல்ல எண்ணம் ெிரதம மந்திாியாகும்
வாய்ப்ெினன ஒருவருக்கு அளிப்ெதற்யகா அல்லது ஒருவர் இதுவனர யகள்விப்ெடாத அளவிற்கு
பெரும் பசல்வத்னதப் பெறுவதற்யகா உடனடியாகச் பசயல்ெடுவனதப் ொர்க்கலாம்.
சக்தி பவளிப்ெடுத்தும். இது மிக உயர்ந்தது. அவர் ஒரு சாதகராக இருந்தால் அவர் அனதக் கடந்து
பசல்வார். அதிலிருந்து ெயன் பெறும்யொது தன்னுனடய ஸ்ொிசத்தால் உலகம் நகருவனதப்
ொர்ப்ொர். சுய அர்ப்ெணத்தால் தூண்டப்ெடும் ஒருவராக அவர் இருந்தால், அத்தனகய முடினவ
அவர் மற்றவரது வாழ்க்னகயில் ொர்க்கலாம், இது அவர் நம்னமப் புறக்கணிப்ெதன் மூலம் மட்டுயம
பெறக்கூடியது. இது வாழ்க்னகயின் ஒரு அாிய ொடமாகும்.
Each Para of The Life Divine
Each chapter in The Life Divine has something like a secret of the BOOK which when examined in the
context of this story can be illuminating. On page 253 there is a part of a sentence that describes the
creation of the universe as part of the Process of creation.
Its main points are 1) Self-extension of Brahman as universe, 2) creation of substance, 3) the action of pure
consciousness in imaging in the sense of itself; 4) Also HE gives the fundamental formula of this process –
essential indivisibility, unifying constant interchange, play of its own force in its most diversifying
play. For the Book it is a great Truth that is the Secret. It is an elaboration of the statement in page 239 as to
the creation of the universe.
HE tells us here the Brahman the Absolute remains the same Brahman in the relative by a process of
differentiation first letting that process create an infinite gradation of substance that is subtle and flexible.
The secret of Delight which the Brahman seeks through Self-discovery in page 410 is here shown in
what HE calls the determinations of the finite. Only in Darcy we see this process up to his being to love
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her with her consent. The story takes her to accept Darcy in view of good qualities as seen extended in the
elegantly furnished Pemberley rooms. She does it consciously, without disturbing her sub-conscious
adoration an extension of her mother’s intensity of physical dynamism – psychologically known as vulgar
and obscene and spiritually false. His own opening is a selfish love for his own sake of her fine eyes,
liveliness, elegance of the physical frame, sisterly affection. It certainly was not a love of her for her sake.
Such loves do not come anywhere near Romance. Romance is first of all full adventure, not even a love
for another’s point of view which is ethical. Romance can be Eternal and Man can reach it though no
literature has as yet depicted it. He who is on the way to yogic path returns to life to discover yoga in
married life for the sheer adventure of it. Adventure of consciousness and joy is in that region at a further
higher level. The Dawn in Savitri quickly arrives at that adventure.
'தி றலப் டிறவன்'-ன் ஒவ்பவாரு ெத்தி
'தி றலப் டிறவன்'-ன் ஒவ்பவாரு அத்தி ா மும் நூலின் இர சி ம் ஒன்ைிறனக் ப ாண்டுள்ைது,
இக் றதற ப் பொறுத்து அறத ஆராயும் பொழுது அது விைக்குவதா இருக்கும். ெக் ம் 253-ல்
ெிரெஞ்சத்தின் சிருஷ்டிற ெறைப்ெின் பச ல்முறை ின் ஒரு ெகுதி ா விவாிக்கும் வாக் ி த்தின்
ஒரு ெகுதி உள்ைது.
இதன் முக் ி மான ருத்து ள்:
1) ெிரெஞ்சமா ெிரம்மத்தின் சு விாிவாக் ம், 2) பொருைின் ெறைப்பு, 3) தூ ேீவி த்தின் பச ல்
தன்றனய உருவ ப்ெடுத்திக் ப ாள்வது 4) அத்தி ாவசி மான ெிாிக் முடி ாத தன்றம,
ஒன்ைிறணக்கும் இறைவிைாத ொிமாற்ைம், அதன் ென்மு ஆட்ைத்தில் அதனுறை சு சக்தி ின்
ஆட்ைம் ஆ ி வற்ைின் பச ல்முறை ின் அடிப்ெறை சூத்திரத்றத ெ வான் அைிக் ிைார்.
புத்த த்றதப் பொறுத்தவறர இது மி ப் பொி உண்றம. இதுயவ இர சி மாகும். இது
ெிரெஞ்சத்தின் ெறைப்றெப் ெற்ைி 239-ம் ெக் த்தில் உள்ை குைிப்ெின் விாிவாக் ம் ஆகும்.
முழுறம ான ெிரம்மம் யவறுொட்டின் ஒரு பச ல்முறை ால் முதலில் அந்தச் பச ல்முறைற
சூட்சுமமா வும் வறையும் தன்றமயும்ப ாண்ை பொருைின் ஒரு அைவற்ை தர வாிறசற
உருவாக் ி அயத ெிரம்மமா த் பதாைர் ிைது என ெ வான் இங்கு நமக்குக் கூறு ிைார்.
410-ம் ெக் த்தில் சு
ண்டுெிடிப்ெின் மூலம் ெிரம்மன் நாடும் ஆனந்தத்தின் இர சி ம், ெ வான்
அறழக்கும் வரம்புக்குட்ெட்ைதன் தீர்மானங் ைா இங்கு ாண்ெிக் ப்ெட்டுள்ைது.
அவளுறை சம்மதத்துைன் அவறை யநசிக் விரும்ெி ைார்சி ிைம் மட்டுயம இந்தச்
பச ல்முறைற நாம் ொர்க் ியைாம். யநர்த்தி ா அலங் ாிக் ப்ெட்ை பெம்ெர்லி ின் அறை ள்
ைார்சி ின் நல்ல ெண்பு றை பவைிப்ெடுவறத ொர்க்கும் அவள் அவறன ஏற்றுக் ப ாள் ிைாள்.
தா ாாின் ேைநினல ஆற்ைலின் தீவிரத்தின் விாிவாக் மான அவைது ஆழ்மனப் யொற்றுதல்
ொதிக் ப்ெைாத வண்ணம் அவள் தன்னுணர்யவாடு அறதச் பசய் ிைாள்- தா ாாின் அந்தத் தீவிரம்
உைவி ல்ாீதி ா நா ாி மற்றும், ஆொசமா வும், ஆன்மீ ாீதி ா பொய் ா வும் இருந்தது.
அவளுறை அழ ான ண் ள், ல லப்ொன சுொவம், அவைது யநர்த்தி ான உைல் அறமப்பு,
சய ாதாி ைின் மீதான ொசம் இறவ ாவும் ைார்சி ின் சு நலமான ாதலுக்குக் ாரணங் ைா
இருந்தன. அவளுக் ா அவன் அவறைக் ாதலிக் வில்றல. இத்தற
ாதல் அமர ாதயல
அல்ல.
அமர ாதல் முதலில் சா சங் ள் நிறைந்ததாகும், மற்பைாருவாின் ொர்றவ ில் இது ஒரு
பநைிமுறை ான ாதயல அல்ல. ாதல் நிரந்தரமா இருக் முடியும், எந்த இலக் ி மும் இதுவறர
இறதச் சித்தாிக் வில்றல என்ையொதும் மனிதனால் அறத அறை முடியும். ய ா ப் ொறத ில்
இருக்கும் ஒருவர், திருமண வாழ்க்ற ில் ய ா த்றதக் ண்ைைி அதன் அனுெவத்திற் ா யவ
வாழ்க்ற க்குத் திரும்பு ிைார். ேீவி த்தின் சா சப் ெ ணமும், ம ிழ்ச்சியும் அந்த இைத்தில் யமலும்
உ ர்ந்த நிறல ில் உள்ைது. 'சாவித்ாி' ில் கூைப்ெட்டுள்ை விடி ல் அந்த அனுெவத்றத
விறரவா ச் பசன்ைறை ிைது.
Letting things happen
66. “It does seem most shocking indeed.”
It is not in Lydia to wait for a Man to propose.
She is physical. Mother says the physical does not know waiting.
Waiting for things to happen is Silent will, a Mental act, having risen to Mind from body.
With regard to matrimony a lady’s imagination instantly moves from admiration to love to
matrimony – There a lady is physical.
Not being able to wait silently as Jane, Caroline pesters Darcy to respond with her questions, comments and
ideas – sometimes about Elizabeth.
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He loves to speak of Elizabeth and therefore tell her rival about his love.
Caroline was sure everything was safe, and therefore within limits actuated by jealousy teasing him about
Elizabeth, her mother, her aunts and uncle. Primarily she does it, as in doing so, she ‘dwells’ on Darcy.
He allows her without intermission to tease him as it sends his own thoughts to Elizabeth. An author is
sensitively aware of his characters at this level in drawing up the conversations. A reader enters into spirit
of writing and enjoys it in the measure of his awareness of this faculty of the author.
Silent Will demands the patience of things to happen.
Those who cannot speak out practice Silent will out of necessity.
Mrs. Bennet rarely feels or sees that necessity.
If characters do not practice Silent will, the atmosphere acts in such a way that Silent will is practiced and
work done through it.
Work is also done by the opposite situation.
There too the accomplishing Silence will be there in some fashion.
The whole story can be viewed by Silent Will.
The patience of letting things happen is equaled only by knowing that everything is right, withdrawing our
resentment and letting the knowledge grow is yoga in practice in the extreme.
The role of self-defence completes philosophy in practice.
Doing so in impersonal events will be possible in understanding last not in sensation.
Yoga needs it in sensation in affairs that are personally touch men intimately.
Character of Movements
Movements are conscious, as well as subconscious. Some are half-conscious.
Each of them falls under some differing categories.
1. Memory-aided, memory-based, memory-driven.
2. Similarly the same three levels are for thinking.
3. For belief and faith these three subdivisions are available.
—This is true for all the three above mentioned categories.
—The deepest category is of the Unconscious.
To know the events of the story so classified helps. The beginning or the initiative is different from the end
as beginning is more conscious while once begun the course is less so and the end is something we have not
thought of. A further classification, if introduced, it will somewhat cease to be the literary criticism but
would enter into the realm of psychology. I only mention it but will not take it up for consideration. They
are the five faculties of the Mind, the twelve of the vital and the ten of the physical listed in The Mother.
Some examples we are fully familiar with:—‘He will choose me’ Lydia – subconscious habit.
—‘Do you want to hear’ – Mrs. Bennet – conscious belief, its urge.
—‘Tolerable’ – subconscious attraction resisted by conscious awareness.
—‘When shall I wish you joy’ – Caroline – instinctive half-conscious feminine response to a perceived
rival.
—‘I do not mind it’ – Mrs. Bennet, deeply unconscious physical.
—‘Jane should be expressive’ – Charlotte, conscious belief.
—‘Your plans should not be altered by Darcys’ – Elizabeth, based on instinctive subconscious adoration
consciously expressed.
—‘It is not unwelcome’ – subconscious affectionate preference in direct contradiction to the conscious
conviction.
—Wickham will jilt you – perverse but right subconscious perception of his character which Mr. Bennet’s
conscious understanding missed.
—“Impossible” – Elizabeth to Charlotte, conscious conviction overcoming conscious decorum.
—“They might be happy” – Mrs. Bennet, conscious formal politeness against the subconscious anger.
விஷ ங் ள் நறைபெை அனுமதிப்ெது.
“இது மி வும் அதிர்ச்சி அைிப்ெதா உள்ைது.”
ஒரு ஆண் திருமண யவண்டுய ாள் விடுக்கும்வறர ாத்திருக்கும் பொறுறம லிடி ாவிைம் இல்றல.
அவள் உைல்ாீதி ானவள். உைலுக்குக் ாத்திருக் த் பதாி ாது என்று அன்றன கூறு ிைார்.
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விஷ ங் ள் நறைபெைக் ாத்திருப்ெது பமௌன உறுதி ாகும். இது ஒரு மனாீதி ான பச ல்,
உைலிலிருந்து மனதிற்கு உ ரும் ஒன்று.
திருமணத்றதப் பொறுத்தவறர ஒரு பெண்ணின் ற்ெறன யொற்றுதலிலிருந்து ாதலுக்கும், ெிைகு
திருமணத்திற்கும் உைனடி ா ந ரு ிறது - அங்கு ஒரு பெண் உைல்ாீதி ா இருக் ிைாள்.
யேறனப்யொல் பமௌனமா க் ாத்திருக் முடி ாத ாரலின், தன்னுறை ய ள்வி ள், ருத்து ள்,
எண்ணங் ளினால், சில சம ங் ைில் எலிசபெத்றதப் ெற்ைியும் ெதிலைிக் ைார்சிற
வற்புறுத்து ிைாள்.
எலிசபெத்றதப் ெற்ைி யெச விருப்ெப்ெடும் அவன் அவளுறை யொட்டி ாைாிைம் தன்னுறை
ாதறலப் ெற்ைிக் கூறு ிைான்.
அனனத்தும் ொதுகாப்ொக உள்ளதாக காரலின் உறுதியாகக் கருதுவதால், அவள், எலிசபெத்னதப்
ெற்றியும், அவளுனடய தாயார், அத்னதகள், மாமா ஆகியயானரப் ெற்றியும் பொறானமயினால்
டார்சியிடம் யகலி பசய்கிறாள். அவள் அடிப்ெனடயில் அதனனச் பசய்தாலும், அவ்வாறு
பசய்னகயில் அவளது மனம் டார்சியிடத்யத உள்ளது. அவனும் குறுக்கிடாமல் அவள் யகலி
பசய்வனத அனுமதிக்கிறான், ஏபனனில் அது அவனது எண்ணங்கனள எலிசபெத்தின்ொல்
அனைத்துச் பசல்கின்றன. ஒரு கதாசிாியர் உனரயாடல்கனள எழுதும் நினலயில் தன்னுனடய
கதாொத்திரங்கனள நன்கு அறிவார். வாசகர் எழுத்தின் ஆர்வத்தினுள் நுனைகிறார், ஆசிாியாின்
இந்தத் திறனமனயப் ெற்றி அறிந்திருக்கும் அளவில் அனத அனுெவிக்கிறார்.
விஷயங்கள் நடப்ெதற்கான பொறுனமனய பமௌன உறுதி யவண்டுகிறது.
யெச முடியாதவர்கள் அவசியத்தின் காரணமாக பமௌன உறுதினயக் கனடப்ெிடிப்ெர்.
திருமதி பென்னட் அந்த அவசியத்னத அாிதாகயவ உணருகிறாள், அல்லது காண்கிறாள்.
கதாொத்திரங்கள் பமௌன உறுதினயக் கனடப்ெிடிக்காவிட்டால், பமௌன உறுதி
கனடப்ெிடிக்கப்ெட்டு யவனல அதன் மூலம் நனடபெறும் வனகயில் சூைல் பசயல்ெடுகிறது.
எதிர்மாறான சூைலினாலும் யவனல முடிக்கப்ெடுகிறது.
அங்கும்கூட ஏயதா ஒரு ொணியில் சாதிக்கும் பமௌன உறுதி இருக்கும்.
முழுக் கனதனயயும் பமௌன உறுதியின் மூலம் ொர்க்க முடியும்.
விஷயங்கனள நடக்க அனுமதிக்கும் பொறுனம, அனனத்தும் சாியாக இருக்கிறது என்று
பதாிந்துபகாள்வதற்குச் சமமாகும். நமது மனக்கசப்னெ நீக்கி, அறினவ வளர விடுவது தீவிரமான
நனடமுனற யயாகம் ஆகும்.
சுய ொதுகாப்ெின் ெங்கு நனடமுனறயில் தத்துவத்னத நினறவு பசய்கிறது.
தனிப்ெட்ட முனறயில் ஆண்கனள பநருக்கமாகப் ொதிக்கும் விவகாரங்களில் யயாகத்திற்கு இது
உணர்வுகளில் யதனவப்ெடுகிறது.
இயக்கங்களின் தன்னம.
இயக்கங்கள் தன்னுணர்வுடன் ஆழ்மனதிலும் உள்ளன. சில அனர மனதுடன் இருக்கும்.
அனவ ஒவ்பவான்றும் சில யவறுெட்ட வனககளின் கீழ் வருகின்றன.
1. ஞாெகத்தால் உதவி பெறுெனவ, ஞாெகம் சார்ந்தனவ, ஞாெகத்தால் உந்தப்ெடுெனவ.
2. இயத யொல மூன்று நினலகள் சிந்தனனக்கும் உள்ளன.
3. எண்ணம் மற்றும் நம்ெிக்னகக்கு இந்த மூன்று உெ ெிாிவுகள் உள்ளன.
—யமற்கூறப்ெட்ட மூன்று வனககளுக்கும் இது உண்னம.
— அனனத்னதயும்விட ஆைமான வனக தன்னன உணராத நினலக்குாியதாகும்.
இவ்வாறு வனகப்ெடுத்தப்ெட்ட கனதயின் நிகழ்வுகனளத் பதாிந்துபகாள்வது உதவுகிறது.
ஆரம்ெயமா அல்லது தன்முனனப்யொ முடிவிலிருந்து வித்தியாசப்ெடுகிறது, ஏபனனில் ஆரம்ெம்
தன்னினனயவாடும், ஆரம்ெிக்கப்ெட்ட ெிறகு தன்னினனவில் சற்று குனறவாகவும், முடிவு நாம்
நினனத்துப் ொர்க்காத வனகயிலும் உள்ளன. யமலும் ஒரு வனகப்ெடுத்தல்
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டால் அது இலக்கிய விமாிசனமாக இல்லாமல் உளவியலுக்குள் நுனைந்து
விடும். மனதின் ஐந்து திறன்களும், உணர்வின் ென்னிபரண்டு திறன்களும், ேடத்தின் ெத்து
திறன்களும் 'The Mother' எனும் புத்தகத்தில் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளன.
நமக்கு மிகவும் ொிச்சயமாக இருக்கும் சில உதாரணங்கள்:—‘அவன் என்னனத் யதர்பதடுப்ொன்’ என்று லிடியா கூறுவது- ஆழ்மன ெைக்கம்.
—‘உனக்குக் யகட்க யவண்டுமா’ என்று திருமதி பென்னட் யகட்ெது - தன்னுணர்யவாடு கூடிய
நம்ெிக்னக, அதன் உந்துதல்.
—‘ெரவாயில்னல’- நனவுபூர்வமான விைிப்ொல் எதிர்க்கப்ெடும் ஆழ்மன ஈர்ப்பு.
—‘உனக்கு சந்யதாஷம் கினடக்க யவண்டும் என் நான் எப்பொழுது உன்னன வாழ்த்துவது’காரலின்- அறியப்ெட்ட யொட்டியாளருக்கு ஓரளவிற்கு உணரப்ெட்ட பெண்னமயின் ெதில்.
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—‘எனக்கு அது ஒரு பொருட்டல்ல’- திருமதி பென்னட்- ஆழ்ந்த அறியாத ேடநினல.
—‘யேன் தன்னன பவளிப்ெடுத்த யவண்டும்’- சார்பலட், நனவுபூர்வமான நம்ெிக்னக.
—‘உன்னுனடய திட்டங்கள் டார்சியின் திட்டத்தால் மாற்றப்ெடக் கூடாது’- எலிசபெத்,
உள்ளுணர்வுனடய ஆழ்மனதின் யொற்றுதலின் அடிப்ெனடயில் தன்னன அறிந்யத
பவளிப்ெடுத்துவது.
—‘இது விரும்ெத்தகாதது அல்ல’- தன்னினனவுள்ள உறுதியான நம்ெிக்னகக்கு யநரடி முரண்ொடான
ஆழ்மன ொசமான முன்விருப்ெம்.
—'விக்காம் உன்னனக் னக விடுவான்'- திரு பென்னட்டின் பதளிவான புாிதல் தவற விட்ட, அவனது
குணத்னதப்ெற்றிய வக்கிரமான ஆனால் சாியான ஆழ்மனப் புாிதல்.
—‘சாத்தியமற்றது’- சார்பலட்டிடம் எலிசபெத் கூறுவது, நனவுபூர்வமான திட நம்ெிக்னக,
தன்னுணர்வுள்ள ஒழுக்கத்தினன பவற்றி பகாள்கிறது.
—‘அவர்கள் சந்யதாஷமாக இருக்கலாம்’- திருமதி பென்னட்டின் ஆழ்மன யகாெத்திற்கு எதிராக
நனவுபூர்வமான முனறயான அவளது மாியானத.
The Unusual
Mr. Gardiner in Money, his wife in restraint, Bingley in interference and submission, Mr. and Mrs.
Hurst in living exhibit unusual behavior for their station in life.
The natural prevalence of the unusual is a distant subtle indication of a similar development later.
Here one can see the character, size, significance, relation, relevance of the symptom in terms of later fuller
developments.
These and similar other principles should be applied to every single event in the book from every angles.
Example:
—Caroline’s dinner invitation.
It is pleasant, sincere, Jane fully deserved it. It led to the illness, stay.
In the end the engagement is full, sincere, pleasant in the best sense of the word and led to Darcy’s
engagement.
The illness, attention, Elizabeth’s role, the sisters’ social evaluation, the Mother’s visit, exhibition, Lydia’s
request for a ball, all can be seen in the final events that followed Bingley’s engagement.
—Mrs. Gardiner rightly supposed an admiration on Darcy’s part. She saw the lady was not equally
forthcoming. For a marriage between Pemberley and Longbourn these are NOT anything substantial
as passing admiration can mature into adoration of a provisional value. But she saw the Man was
overflowing, ready to be pleased enough for Lizzy to say that is all settled. But though her supposition had
NO factual truth in it, the potential truth of love there moved mountains. Families like that of Mrs. Bennet
do not get all their children well settled in life in 1789 or even hundred years later. What happened to
them is monumental. Mrs. Gardiner’s subtle part in it can be understood fully by those who cannot
wait a minute to know of someone’s engagement as in Ayala.
It is the power of accumulated culture that lost itself for effectuation.
Mr. Gardiner offered unsolicited help. Darcy’s rising to a generous occasion is unsolicited fully.
வைக்கத்திற்கு மாறானது.
ெணத்தில் திரு கார்டினர், கட்டுப்ொட்டில் அவரது மனனவி, குறுக்கிடுவதிலும் அடி ெணிவதிலும்
ெிங்கிலி, ெர்ஸ்ட் தம்ெதிகளின் வாழ்க்னக முனற ஆகியனவ அவர்களது வைக்கத்திற்கு மாறான
நடத்னதனய பவளிப்ெடுத்துகிறது.
வைக்கத்திற்கு மாறானனவ இயற்னகயாக இருப்ெது ெின்னர் நடக்கவிருக்கும் இத்தனகய
விஷயங்களுக்கான சூட்சுமமான குறிப்ொகும்.
ெின்னர் முழுனமயாக நடக்கப் யொவதன் அடிப்ெனடயில், அவற்றின் அறிகுறிகளின் தன்னம,
அளவு, முக்கியத்துவம், பொருத்தம் ஆகியவற்னற ஒருவர் இங்யக காணலாம்.
இனவகனளயும் மற்றும் இது யொன்ற மற்ற கருத்துகனளயும் புத்தகத்தில் உள்ள ஒவ்பவாரு
நிகழ்வுக்கும் ஒவ்பவாரு யகாணத்திலிருந்தும் பொருத்திப் ொர்க்க யவண்டும்.
—காரலினுனடய விருந்திற்கான அனைப்பு.
— இது இனினமயானது, உண்னமயானது, யேன் அதற்கு முழுனமயாகத் தகுதி உனடயவள். இது
அவளுனடய உடல் நலத்னதப் ொதித்தது, தங்கும்ெடி யநர்ந்தது.
—இறுதியில் அவளுனடய திருமண உறுதி முழுனமயாகவும், உண்னமயாகவும், இனினமயாகவும்
சிறப்ொகவும் இருந்தது, டார்சியின் திருமண நிச்சயத்திற்கு வைி வகுத்தது.
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—உடல் நலம் குன்றியது, கவனம், எலிசபெத்தின் ெங்கு, சயகாதாியின் சமூகாீதியான கணிப்பு,
தாயாாின் விேயம், அவளது பவளிப்ெடுத்திக்பகாள்ளும் குணம், லிடியாவின் நடனத்திற்கான
அனைப்பு ஆகிய அனனத்னதயும் ெிங்கிலியின் திருமண உறுதினயத் பதாடர்ந்து நடந்த இறுதி
நிகழ்வுகளில் காணலாம்.
—டார்சியிடமிருந்து எழும் ொரட்டுதனல திருமதி கார்டினர் சாியாக யூகிக்கிறாள். எலிசபெத் அதற்கு
சாியாக ெதிலளிக்காமல் இருப்ெனதயும் அவள் காண்கிறாள். லாங்ெர்னுக்கும் பெம்ெர்லிக்கும்
இனடயிலான திருமணத்திற்கு இது யொதுமானதாக இருக்கவில்னல. அவனிடம் காதல்
அொிமிதமாக இருந்தது. எலிசபெத்திற்கு திருப்தி அளிப்ெதாகவும் இருந்தது.
திருமதி பென்னட் யொன்ற குடும்ெங்களின் எல்லா குைந்னதகளுக்கும் 1789-ஆம் ஆண்டிலும்,
அதற்கு நூறு ஆண்டுகளுக்குப் ெின்னரும் மிகச் சிறப்ொக வாழ்க்னக அனமயும் என்று கூற
முடியாது. அவர்களுக்கு நிகழ்ந்தது மிகப் பொிய விஷயமாகும். இதில் திருமதி கார்டினாின்
சூட்சுமமானப் ெங்கினன, அயாலாவுக்கு நடந்தனதப் யொல் மற்றவருனடய விஷயத்னதப் ெற்றி
பதாிந்துபகாள்ள ஒரு நிமிடம் கூட காத்திருக்க முடியாதவர்களால் முழுனமயாகப் புாிந்துபகாள்ள
முடியும்.
திரட்டப்ெட்ட கலாச்சாரத்தின் சக்திதான் பசயல் திறனுக்காக தன்னன இைந்தது.
திரு கார்டினர் யகாரப்ெடாத உதவினய வைங்கினார். டார்சி ஒரு பெருந்தன்னமயான
சந்தர்ப்ெத்திற்கு உயருவது முழுனமயாக யகாரப்ெடாதது.
Formation of faculties.
67. “With tears in her eyes, that a sister’s sense of decency and virtue.”
Foresight, caution, observation, though available in Man, their effective action depends upon their
having become a social value, ெட்ைால்தான் பதாியும் is a proverb. ெட்ைாலும் பதாி ாது என்ெது
அனுெவம். அனுெவம் அைிவு தருவது நிறல ில்றல. Mrs. Bennet cannot learn even out of experience.
Ancient cultures differ from young civilisations.
Sri Aurobindo says Nature has decided to develop Mind in Europe and emotions in Asia.
Mind being a higher faculty, Europe’s advance is greater but without the substratum of emotions.
India’s eminence is in Spirit.
Presently in real terms of effective value America is ahead of Europe.
America is young but is effective.
In the eyes of the world effectivity matters.
The Englishman’s values, fairness, honour, and character stand out against India’s lack of them.
The American’s effectivity, equality, freedom are valued in Europe.
Is there a meaningful measurable scale of values?
On the surface the world goes by strength or strength of Money.
That is not a real measurement.
Is the question “what is the real worth of culture?” of value.
Japan whose sense of beauty is great, value of honour is unexcelled, does not mind the value of human
life, even when a whole village is to perish.
Sri Aurobindo says it is a young nation and if she becomes imperial it would take five hundred years for her
to outgrow that impulse.
The scale of value of civilisation is beset with part whose place cannot easily be fixed and requires a larger
consideration. If there is an apparent value, there is a deeper value. And both are superseded by the Original
value in which Sri Aurobindo seems to think the African excels. In the Origin, spiritual or human origin, all
are equal. We must choose the level of measurement. At one end USA is at the peak and at the other end
Asia is superior. To compare civilizations we must stand outside them in value.
Surface values and deeper lasting values are there.
Darcy accuses Mr. Bennet. Elizabeth acknowledges it but she knows he was of a respectability to which
Darcy cannot aspire.
In the consideration of values of that level, comparison is odious.
The true higher value can be acquired without destroying or shedding old values is what the civilisation
knows.
Sri Aurobindo’s concept of Transformation defies that, ennobles the existence of humanity.
How can hatred be transformed into love?
Darcy cannot be quoted as he never acquired hatred of her.
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She did acquire it.
He was at Lambton overflowing with love. She never was. She could overcome her prejudices. She
struggles to wish for his happiness.
Opinion can be changed, cannot be shed. To shed it its structure must be dissolved. One who makes great
progress in these lines will see the physical structure of it persisting.
What then is the transformation?
1) It is what the descending spirit offers.
2) What the emerging spirit offers is greatest.
It is made possible by a sincere aspiration. The Delight God seeks in this creation is the sincerity of
the lost Brahman to its origin which is the most strenuous joy.
Surely Man has a good stock of hatred.
The deep spiritual value of Christian forgiveness seen in Paul’s transformation is a human experience of
Spiritual transformation.
Man can best see it inside his family with parents and children.
A silly wife can be pardoned, not one who does not Mind.
Not as Veda speaks when she consciously harms.
That is a gift of life only to a yogi. That too is possible.
All others can test their ‘sincerity’ at home whether the wife is there, divorced or dead.
He will come face to face with it. Success there is success in yoga.
That is the value of family for a yogi.
Society is of primary value.
Society values one’s conscience.
Does one value his own conscience because it has social value, or does he value society because it is of
value to his conscience?
For the majority, the great majority, it is Society that is of value.
Lizzy is offended by the fact that Lydia does not pass the least test of society.
Her mother is like that.
Lizzy is never offended by it, though she is aware of it.
The whole secret of mother-Lydia fully emerges when she marries.
Elizabeth, at that point, was disgusted.
Wedding is the ultimate seal of social approval.
Her ring stands out.
She longs for Mrs. Wickham.
She does love him to distraction.
There is no love in him.
The distant real-social relation to Pemberley is his value.
The live link of some help to Lydia is the secret of social essence of the whole story.
His outrage, treachery, mercenary unreliability, blatant lies have not neutralised her yearning for his
charm.
That is what survives till the death bed.
That is what is carried to the next birth.
It is the knot of life to the physical body.
To us it is objectionable, unpardonable.
In life it will be the real basis of existence.
The more disgusting it is, the more basic it will be.
On greater scrutiny we can discover the distant beginnings we are now not aware of.
It will be in the gross plane, if not it will be certainly in the subtle plane.
In the next round of what I call wider enquiry we must look for all such clues.
திறன்கள் உருவாவது
“கண்களில் கண்ணீருடன், "அவளுனடய நல்பலாழுக்கம் மற்றும் சீாிய ெண்புகனளப் ெற்றி எனக்கு
சந்யதகம்தான்.”
பதானலயநாக்குப் ொர்னவ, எச்சாிக்னக, கூர்கவனிப்பு ஆகியனவ மனிதனிடம் இருந்தாலும்,
அவற்றின் ெயனுள்ள பசயல்ொடு அனவ சமூகப் ெண்புகளாக மாறுவனதப் பொறுத்தது.
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ெட்டால்தான் பதாியும் என்ெது ஒரு ெைபமாைி, ெட்டாலும் பதாியாது என்ெது அனுெவம். அனுெவம்
அறிவு தருவது நினலயில்னல. அனுெவத்தினால்கூட திருமதி பென்னட்டால் கற்றுக்பகாள்ள
முடியாது.
ெண்னடய கலாச்சாரங்கள் இன்னறய நா ாிகங்களிலிருந்து யவறுெடுகின்றன.
ஐயராப்ொவில் மனனதயும் ஆசியாவில் உணர்ச்சிகனளயும் உருவாக்க இயற்னக தீர்மானித்துள்ளது
என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார்.
மனம் ஒரு உயர்ந்த திறன் என்ெதால் ஐயராப்ொவின் முன்யனற்றம் உயர்ந்தாக உள்ளது, ஆனால்
உணர்ச்சிகளின் அடித்தளம் இல்லாதது.
இந்தியாவின் யமன்னம ஆன்மாவில் உள்ளது.
தற்பொழுது உண்னமயில் அபமாிக்கா ஐயராப்ொனவவிட முன்னினலயில் உள்ளது.
அபமாிக்கா இளனமயானது, ஆனால் பசயல் திறன் மிக்கது.
உலகத்தின் ொர்னவயில் பசயல்திறயன முக்கியமானது.
ஆங்கியலயாின் ெண்புகள், நியாய உணர்வு, மாியானத மற்றும் குணம் ஆகியனவ யமயலாங்கி
நிற்கின்றன. இந்தியாவிடம் அனவ இல்னல.
அபமாிக்கர்களின் பசயல்திறன், சமத்துவம், சுதந்திரம் ஆகியனவ ஐயராப்ொவில்
மதிக்கப்ெடுகின்றன.
ெண்புகளுக்கான அர்த்தமுள்ள மதிப்ெிடக்கூடிய அளவுயகால் ஒன்று உள்ளதா?
யமற்ெரப்ெில் உலகம் வலினமயாயலா அல்லது ெணத்தின் வலினமயாயலா தனைக்கிறது
அது ஒரு உண்னமயான அளவீடு அல்ல.
“கலாச்சாரத்தின் உண்னமயான மதிப்பு என்ன?” எனும் யகள்விக்கு மதிப்பு உள்ளதா.
உயர்ந்த அைகுணர்வும், விஞ்சமுடியாத மாியானதயின் மதிப்பும் பகாண்ட ேப்ொன், ஒரு கிராமம்
முழுவதும் அைிந்தாலும் மனித வாழ்விற்கு மதிப்ெளிப்ெதில்னல.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் அனத ஒரு இளம் நாடு என்றும், அது யெரரசாக மாறினால் அந்தத் தூண்டுதனல
பவற்றிபகாள்வதற்கு ஐநூறு ஆண்டுகள் யதனவப்ெடும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
நா ாிகத்தின் மதிப்ெின் அளவு எளிதில் சாி பசய்ய முடியாத ஒரு ெகுதியால் சூைப்ெட்டுள்ளது, அதிக
கவனம் பசலுத்த யவண்டிய யதனவ உள்ளது. பவளிப்ெனடயான ஒரு மதிப்பு இருந்தால் ஒர் ஆழ்ந்த
மதிப்பும் இருக்கும். இனவ இரண்டுயம அசல் மதிப்ெினால் கடந்து வரப்ெட்டுள்ளன. இதில்
ஆப்ெிாிக்கர்கள் சிறந்து விளங்குவதாக ஸ்ரீஅரவிந்தர் கூறுகிறார். மூலத்தில், ஆன்மீக மூலயமா
அல்லது மனித மூலயமா, அனனவருயம சமம்தான். அளவீட்டின் அளனவ நாம் யதர்வு பசய்ய
யவண்டும். ஒரு முனனயில் அபமாிக்கா உச்சத்தில் உள்ளது, மறு முனனயில் ஆசியா சிறந்து
விளங்குகிறது. நா ாிகங்கனள ஒப்ெிட்டுப்ொர்ப்ெதற்கு நாம் மதிப்ெில் அவற்றிற்கு பவளியய நிற்க
யவண்டும்.
யமற்ெரப்பு மதிப்புகளும், ஆழ்ந்த நீடித்த மதிப்புகளும் உள்ளன.
டார்சி திரு பென்னட்டின் மீது குற்றம் சாட்டுகிறான். எலிசபெத் அதனன ஒப்புக்பகாள்கிறாள்,
ஆனாலும் அவளுக்கு தன்னுனடய தந்னத அவன் அனடய முடியாத அளவிற்கு மாியானதக்குாியவர்
என பதாியும்.
அந்த நினலயின் ெண்புகனளக் கருத்தில்பகாள்வதில் ஒப்பீடு பவறுக்கத்தக்கதாகும்.
ெனைய ெண்புகனள அைிக்காமல் அல்லது னகவிடாமல் உண்னமயான உயர்ந்த ெண்ெினனப்
பெற்றுக்பகாள்ளலாம் என்ெது நா ாிகம் அறிந்த ஒன்றாகும்.
திருவுருமாற்றத்னதப் ெற்றிய ஸ்ரீ அரவிந்தாின் கருத்து அதற்கு எதிரானது, மனித குலத்தின்
வாழ்னவ யமம்ெடுத்துகிறது.
பவறுப்னெ எவ்வாறு அன்ொக திருவுருமாற்ற முடியும்?
டார்சி ஒருயொதும் அவனள பவறுக்காத காரணத்தினால், அவனன யமற்யகாள் காட்ட முடியாது.
அவளிடம் பவறுப்பு இருந்தது.
லாம்ப்டனில் இருந்த அவன் காதலினால் தளும்ெிக் பகாண்டிருந்தான். அவள் ஒருயொதும் அவ்வாறு
இருக்கவில்னல. அவளால் அவளது தவறான அெிப்ெிராயத்னதக் னகவிட முடிந்தது. அவன்
சந்யதாஷப்ெட யவண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறாள்.
அெிப்ெிராயங்கனள மாற்ற முடியும், னகவிட முடியாது. அதனனக் னகவிடுவதற்கு அதன்
கட்டனமப்பு கனரக்கப்ெட யவண்டும். இந்த விதங்களில் பெரும் முன்யனற்றத்னதக் காண்ெவர்
அதன் ேடநினல கட்டனமப்பு நீடித்து இருப்ெனதக் காண்ொர்.
அப்ெடியானால் எது திருவுருமாற்றம்?
1) அது கீைிறங்கும் ஆன்மா அளிப்ெது.
2) பவளிவரும் ஆன்மா வைங்குவது மிக உயர்ந்தது.
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ஒரு உண்னமயான ஆர்வத்தால் இது சாத்தியமாக்கப்ெடுகிறது.
சிருஷ்டியில் தன்னன இைந்த ெிரம்மம் தன்னன மீண்டும் கண்டுெிடிப்ெயத கடவுள் ெனடப்ெில்
யதடும் ஆனந்தமாகும், இது தளர்வுறாத மகிழ்ச்சியாகும்.
நிச்சயமாக மனிதனிடம் அதிக அளவில் பவறுப்பு உள்ளது.
Paul-ன் திருவுருமாற்ைத்தில் ாணப்ெட்ை ிருஸ்துவ மத மன்னிப்ெின் ஆழமான ஆன்மீ மதிப்பு
ஆன்மீ திருவுருமாற்ைத்தின் மனித அனுெவமாகும்.
மனிதன் தன் குடும்ெத்தில் பெற்யைார் ள் மற்றும் குழந்றத ைிைம் இறதச் சிைப்ொ க் ாண
முடியும்.
ஒரு முட்ைாள் மறனவிற மன்னித்து விைலாம், பொருட்ெடுத்தாத ஒருவறர மன்னிக் முடி ாது.
அவள் தன்றன அைிந்யத தீங்கு விறைவிக்கும்யொது, யவதம் கூறுவதுயொல் மன்னிக்க முடியாது.
அது ஒரு ய ா ிக்கு மட்டுயம வாழ்வு அைிக்கும் ஒரு ொிசு ஆகும். அதுவும் சாத்தி மாகும்.
மறனவி உ ியராடு இருந்தாலும், விவா ரத்து பசய்திருந்தாலும் அல்லது இைந்து யொ ிருந்தாலும்
மற்ைவர் ள் அறனவரும் வீட்டியலய அவர் ள் எவ்வளவு உண்னமயானவர்கள் என்ெனதப்
ொியசாதித்துப் ொர்க் லாம்.
அவர் அறத யநருக்கு யநரா எதிர்ப ாள்ை யவண்டி வரும். அங்கு ிறைக்கும் பவற்ைி ய ா த்தில்
ிறைக்கும் பவற்ைி ாகும்.
ஒரு ய ா ிக்கு அது குடும்ெத்தின் மதிப்ொகும்.
சமூ ம் முதன்றம மதிப்புறை து.
சமூ ம் ஒருவரது மனசாட்சிற மதிக் ிைது.
ஒருவர் தன்னுறை மனசாட்சிற அதன் சமூ ாீதி ான மதிப்ெின் ாரணமா மதிக் ிைாரா
அல்லது சமூ ம் அவரது மனசாட்சிக்கு மதிப்புவாய்ந்தது என்ெதால் சமூ த்றத மதிக் ிைாரா?
பெரும்ொலாயனாருக்கு, அதி மான ெலருக்கு சமூ யம மதிப்புறை தா உள்ைது.
சமூ த்தின் குறைந்தெட்ச யசாதறன ிலும் லிடி ா யதர்வு பெைவில்றல என்ெது எலிசபெத்றதப்
ொதித்தது.
அவளுறை தா ார் அதுயொலயவ உள்ைாள்.
எலிசபெத் அறத அைிந்திருந்தாலும் அதனால் அவள் ஒருயொதும் ொதிக் ப்ெைவில்றல.
அவளுக்குத் திருமணம் நைக்கும்பொழுது தா ார்- லிடி ாவின் முழு இர சி மும் பவைிவரு ிைது.
எலிசபெத் அந்யநரத்தில் பவறுப்ெறைந்தாள்.
திருமணம் சமூ ஒப்புதலின் முடிவான முத்திறர ாகும்.
அவள் திருமதி விக் ாம் ஆ யவண்டும் என்று ஏங்கு ிைாள்.
அவள் அவறன மி வும் ாதலிக் ிைாள்.
அவனிைம் ாதல் எதுவும் இல்றல.
அவனது மதிப்பு பெம்ெர்லியுைன் இருக்கும் பதாறலதூர உண்றம ான சமூ உைவு ஆகும்.
லிடி ாவுக்குக் கினடக்கும் சில உதவி ைின் யநரடி இறணப்பு முழு றத ின் சமூ சாரத்தின்
இர சி ம் ஆகும்.
அவனுறை அட்டூழி ம், துயரா ம், ஆதா மனப்ொன்றமயுைன் கூடி நம்ெ த்தன்றம ற்ை
குணம், அப்ெட்ைமான பொய்றம அ ி றவ அவனது வர்ச்சி ின் மீதான அவைது ஏக் த்றத
சமன்ெடுத்தவில்றல.
இறுதிவறர அது பதாைர்ந்தது.
அதுயவ அடுத்த ெிைவி ிலும் பதாைரு ிைது.
இது உைலுக் ான வாழ்வின் முடிச்சாகும்.
நமக்கு இது ஆட்யசெத்துக்குாி து, மன்னிக் முடி ாதது.
வாழ்க்ற ில் இது பெருவாழ்வின் உண்றம ான அடிப்ெறை ா இருக்கும்.
இது எவ்வைவு அருவருக் த்தக் தா இருக் ிையதா, அவ்வைவு அடிப்ெறை ானதா வும் இருக்கும்.
யமலும் பொி ஆய்வில் இப்பொழுது நாம் அைி ாத பதாறலதூர பதாைக் ங் றை நாம்
ண்ைைி லாம்.
இது ஸ்தூல நிறல ில் இருக்கும், இல்றலப னில் அது நிச்ச மா சூட்சும நிறல ில் இருக்கும்.
யமலும் விாிவான அடுத்த ட்ை விசாரறண ில் நாம் அத்தற
அறனத்து தை ங் றையும் ாண
மு ல யவண்டும்.
Decision
Elizabeth is not able to think or know, she is not now in a position to think; nor is her decision will be of
any practical utility.
Decision, as a subject, is vast, great.
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Decision, as an action, can touch all points of one’s life.
Its strength, energy, organisation, depth, location, force, relevance, person who decides, together will decide
its effectivity.
In this case, she has no scope to know she is a cause for the result.
On the spur of the moment, she disclosed to Darcy the event.
It is a subconscious understanding that it may be of help.
She was right there, though later she regretted it.
Her mother broke down, other sisters were in dismay.
She was anxious to act or at least decide, but she is nowhere, her legs were trembling, sense of Self knocked
out, she sees all the valid excuses of her mortal enemy have become really meaningful accusations in his
very presence.
Her rational evaluation after reading the letter, has now acquired force of life to knock its fortifications and
are crumbling.
A decision is a knowledge the Will accepts for execution.
It must be arrived at by a long train of reasoning thought.
When taken in the consciousness must become a determination in the substance.
Should it be one in tune with the social environment, it will readily be endorsed and supported.
Here it is a ‘decision’ she is unable to arrive at and when arrived at will be at logger heads with the social
attitude.
She does not know she has the sympathetic support of a higher atmosphere represented by Darcy’s
powerful motive to help. The most crucial parts here which could be elusive here are 1) they must be
discovered, 2) he must marry. Money which was not there if found could not accomplish either. How she
was knocked about, at what depth, is seen only by those who had similar experiences.
In a sense, it was done in spite of her.
தீர்மானம்.
எலிசபெத்தால் சிந்திக் யவா அல்லது பதாிந்துப ாள்ையவா முடி வில்றல, அவள் இப்பொழுது
சிந்திக்கும் நிறல ில் இல்றல, அவளுறை தீர்மானமும் எந்தவித நனடமுறைப் ெ றனயும்
அைிக்கும் நிறல ில் இல்றல.
தீர்மானம் ஒரு விஷ மா ெரந்தது, சிைந்தது.
தீர்மானம் ஒரு பச ல்ொைா ஒருவரது வாழ்க்ற ின் அறனத்து இைங் றையும் ஸ்ொிசிக்
முடியும்.
அதன் வலிறம, ஆற்ைல், அறமப்பு, ஆழம், இைம், சக்தி, பொருத்தம், தீர்மானிக்கும் நெர் ஆ ி
அறனத்தும் யசர்ந்து அதன் பச ல்திைறனத் தீர்மானிக்கும்.
இந்த விஷ த்தில், முடிவுக் ான ாரணம் அவள்தான் என அவளுக்குத் பதாி வாய்ப்யெ இல்றல.
அந்தத் தருணத்தின் தூண்டுதலினால், அந்த நி ழ்றவப் ெற்ைி அவள் ைார்சி ிைம் கூைினாள்.
இது உதவுவதா இருக் லாம் எனும் ஒரு ஆழ்மனப் புாிதல்.
ெின்னர் அவள் அதற் ா வருந்தினாலும் அங்கு அவள் பசய்தது சாி ா யவ இருந்தது.
அவளுறை தா ார் உறைந்துயொனாள், மற்ை சய ாதாி ள் வறலயுற்று இருந்தனர்.
அவள் பச ல்ெடுவதற்ய ா அல்லது குறைந்தெட்சம் தீர்மானம் எடுக் யவா விரும்ெினாள், ஆனால்
அவைால் எதுவும் பசய் முடி வில்றல, அவைது ால் ள் நடுங் ின, தான் வீழ்ந்து விட்ைதுயொல்
உணர்ந்தாள், தன்னுறை ெரம எதிாி ின் அறனத்து சாி ான சாக்குயொக்கு ளும் அவனுறை
முன்னிறல ியலய உண்றம ில் அர்த்தமுள்ை குற்ைச்சாட்டு ைா மாைி ிருப்ெறத அவள்
ாண் ிைாள்.
டிதத்றதப் ெடித்த ெிைகு எழுந்த அவளுறை அைிவார்ந்த ணிப்பு, வாழ்க்னகயின் வலிறம றை
வீழ்த்த அதன் சக்திற இப்பொழுது அறைந்தது, அனவ பநாறுங் ின.
ஒரு தீர்மானம் ஒரு அைிவாகும், மனவுறுதி அனதச் பச ல்ெடுத்துவனத ஏற்றுக்ப ாள்கிறது.
வியவ மான சிந்தறன ின் ஒரு நீண்ை ெ ணத்தின் மூலம் அறத அறை யவண்டும்.
ேீவி த்தில் எடுத்துக்ப ாள்ைப்ெடும் பொழுது உள் மன ஆைத்தில் அது ஒரு தீர்மானமா மாை
யவண்டும்.
சமூ ச் சூழலுைன் அது இணக் மா இருந்தால் அது உைனடி ா ஒப்புதல் பெறும்,
ஆதாிக் ப்ெடும்.
இங்கு அது அவைால் எடுக் முடி ாத ஒரு தீர்மானமா இருந்தது, அப்ெடிய தீர்மானம்
எடுத்தாலும் அது சமூ அணுகுமுறைக்கு முரண்ெட்ைதா இருக்கும்.
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உதவிபுாிவதற் ான ைார்சி ின் சக்திவாய்ந்த யநாக் த்தின் அறை ாைமா விைங்கும் ஒரு உ ர்ந்த
சூழலின் அனுதாெ ஆதரவு அவளுக்கு இருப்ெது அவளுக்குத் பதாி ாது. இங்கு ெிடிப ாடுக் ாமல்
இருக் க் கூடி மி வும் முக் ி மான ெகுதி ள், 1) அவர் ள் ண்டுெிடிக் ப்ெை யவண்டும்,
2) விக் ாம் லிடி ாறவத் திருமணம் பசய்துப ாள்ை யவண்டும். அங்கு இல்லாத ெணத்றதக்
ண்டுெிடித்தாலும், அதனால் அறவ இரண்றையும் சாதிக் முடி ாது. அவள் எவ்வாறு எந்த
ஆழத்தில் வீழ்த்தப்ெட்ைாள் என்ெறத இயத யொன்ை அனுெவம் பெற்ைவர் ைால் மட்டுயம உணர
முடியும்.
ஒரு விதத்தில் அவறையும் மீைி அது பசய் ப்ெட்ைது.
Levels of decision
1) A right decision which can be implemented successfully.
2) Such a decision in tune with society implemented all over.
3) A decision sinking deep to the substance is seen implementing itself on its own momentum as if it is
Self-implemented.
4) A vitally valid decision when implemented, those immediately around follow suit.
5) A great idea becoming a comprehensive decision finding itself expressed in a resounding phrase,
lets itself live for long as a beautiful phrase.
6) There are decisions that impel others to fulfil it for our sake.
7) When an institution is ready for growth by its vitality the decision of one to give expression to that
growth will readily be responded to in multiple ways.
8) A decision that expresses a principle can make the world accept it in time seeing it readily
spreading.
9) The strength of the decision, the strength of the personality who makes the decision will decide whether
it is going to be a religion that is founded or a wave of national enthusiasm that is released or a small sect
that will come into existence.
10) The decision makes itself felt by the power of the idea in it.
11) The organisation of that idea will decide the length of its survival.
12) Decisions can be of Self-giving or its opposite.
13) A decision at the soul level may reach only similar souls all over one’s emotional territory leaving the
immediate vicinity untouched.
14) How infectious, contagious a decision is, depends on the infectious enthusiasm of the original
conception.
15) Physical decisions are useful.
16) Vital decisions are enjoyable.
17) Mental decisions are rationally understandable.
18) Spiritual decisions spread as Silent Will.
19) Supramental decisions are transformation.
20) Whether one is transformed or the other depends upon the element of outgoing Selflessness.
தீர்மானங் ைின் நிறல ள்.
1) பவற்ைி ரமாகச் பச ல்ெடுத்தக்கூடி ஒரு சாி ான தீர்மானம்.
2) சமூ த்துைன் இணக் மா இருக்கும் இத்தற
ஒரு தீர்மானம் எல்லா இைங் ைிலும்
பச ல்ெடுத்தப்ெட்டது.
3) சாராம்சத்தில் ஆழமா மூழ்கும் ஒரு தீர்மானம், அது சு மா பச ல்ெடுவறதப்யொல்
அதனுறை யவ த்தியலய தன்றனய பச ல்ெடுத்திக் ப ாள் ிைது.
4) முக் ி மான சாி ான ஒரு தீர்மானம் பச ல்ெடுத்தப்ெடும்பொழுது மி அரு ாறம ில்
இருப்ெவர் ளும் அறதப் ெின்ெற்று ின்ைனர்.
5) ஒரு விாிவான தீர்மானமா மாறும் ஒரு சிைந்த ருத்து, சிைந்த பசாற்பைாைாில் பவைிப்ெடுவறத
அது ாணும்பொழுது, ஒரு அழ ான பசாற்பைாைரா நீண்ை நாள் பதாைர்ந்து இருப்ெதற்குத்
தன்னனய அனுமதிக் ிைது.
6) நமது பொருட்டு அறத நிறையவற்ை மற்ைவர் றைத் தூண்டும் தீர்மானங் ள் உள்ைன.
7) ஒரு நிறுவனம் அதன் வலிறம ினால் வைர்ச்சி பெைத் த ாரா இருக்கும்பொழுது, அதன்
வைர்ச்சிற பவைிப்ெடுத்துவதற் ான ஒருவரது தீர்மானம் உைனடி ா ப் ெல வழி ைில்
ெதிலைிக் ப்ெடும்.
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8) ஒரு ப ாள்ற ற பவைிப்ெடுத்தும் ஒரு தீர்மானம், அது உைனடி ா ப் ெரவுவறதக்
ாணும்யொது, உல த்றத சாி ான யநரத்தில் அறத ஏற்றுக்ப ாள்ளும்ெடி பசய்யலாம்.
9) தீர்மானத்தின் வலிறம, தீர்மானம் பசய்ெவாின் ஆளுறம ின் வலிறம ஆ ி றவ இது
ஸ்தாெிக் ப்ெட்ை மதமா இருக்குமா, அல்லது பவைிப்ெடுத்தப்ெட்ை நாட்டின் உற்சா மா
இருக்குமா, அல்லது வரப்யொகும் மக் ைின் ஒரு சிைி ெிாிவா இருக்குமா என்ெறதத்
தீர்மானிக்கும்.
10) தீர்மானம் அதில் உள்ை ருத்தின் சக்தி ால் அதறன உணர றவக் ிைது.
11) அந்தக் ருத்தின் அறமப்பு அதன் வாழ்நாறைத் தீர்மானிக்கும்.
12) தீர்மானங் ள் சு அர்ப்ெணமா இருக் லாம், அதற்கு யநர்மாைா வும் இருக் லாம்.
13) ஆன்மாவின் நிறல ில் எடுக் ப்ெடும் ஒரு தீர்மானம் ஒருவரது உணர்ச்சிபூர்வமான இைம்
முழுவதிலும், அரு ில் இருக்கும் சுற்றுப்புைத்றதத் தீண்ைாமல் அயத யொன்ை ஆன்மாக் றை
மட்டுயம பசன்ைறை க்கூடும்.
14) ஒரு தீர்மானம் எவ்வைவு ெரவுவதா இருக் ிைது, எவ்வைவு பதாற்ைிக்ப ாள்ளும்
தன்றமயுறை தா இருக் ிைது என்ெது ஆரம்ெ ருத்தாக் த்தின் ெரவும் உற்சா த்றதப்
பொறுத்தது.
15) ேைாீதி ான தீர்மானங் ள் ெ னுறை றவ.
16) உணர்வுாீதி ான தீர்மானங் ள் ம ிழ்ச்சி அைிக் க் கூடி றவ.
17) மனாீதி ான தீர்மானங் ள் அைிவுபூர்வமா புாிந்துப ாள்ைக் கூடி றவ.
18) ஆன்மீ ாீதி ான தீர்மானங் ள் பமௌன உறுதி ா ெரவு ின்ைன.
19) சத்தி ேீவி தீர்மானங் ள் திருவுருமாற்ைம் ஆகும்.
20) ஒருவர் திருவுருமாற்ைம் அறைந்தாரா இல்றல ா என்ெது பவைிப்ெறை ான
சு நலமின்றமற ப் பொறுத்தது.
Effectivity of decision
1) Any decision is effective in the measure of its organized strength.
Mrs. Bennet wants rain and it rains.
2) A decision’s effectivity is determined by the wider context’s support, its inner determinism, the
wider inner sanction, Time and Space.
Lydia’s determination was supported by Mrs. Forster’s invitation, the atmosphere
of Brighton, Wickham’s bankruptcy, his character and Lizzy’s news of Georgiana’s attempt, her own wish
to run away with Wickham.
3) Caroline’s provocation has ONLY the strength of her jealousy, its frustration, her continued
disappointments from Darcy, her own efforts to separate Bingley from Jane and indolent lifeless support
of Mr. and Mrs. Hurst.
4) Lady Catherine had no moral claim, her daughter’s ill-qualified illness, Darcy’s disinclination, presence
of Charlotte’s goodwill for Lizzy and the character of Lizzy that rises in strength when challenged.
5) Mr. Bennet’s decision has behind it his value of honour, his capacity to repay if he strained, Mrs.
Bennet’s exhausting her scope fully. Darcy’s positive initiative which had completed the work, the unusual
Goodwill of the Gardiners, Wickham’s moving away from Lizzy, Collins and Lady Catherine exhausting
their energies that would otherwise withstand, Lydia’s and her mother’s full satisfaction.
6) Darcy’s decision has the support of the French Revolution, Elizabeth’s change of attitude about him and
Wickham at Pemberley, his own confession to Bingley and his engagement, Caroline’s exhausting her
energy of opposition at Pemberley, Charlotte’s goodwill.
7) Elizabeth’s greatest strength is her attachment to Jane’s happiness.
Her father’s full wish for her to marry a Man she loves.
Wickham is no longer available for marriage as a husband.
Darcy’s willingness to ignore her abuses.
Bingley’s implicit wish of gratitude in return of Darcy’s confession and reversal.
Her mother too by thrusting Collins exhausted her hold on her.
Woman’s love of property.
Her contribution of Collins to Charlotte with Longbourn.
Mrs. Gardiner’s infinite goodwill of culture and generosity.
தீர்மானத்தின் பச ல்திைன்
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1) எந்த ஒரு தீர்மானமும் அதனுறை முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை வலிறமற ப் பொறுத்த அைவில்
ெ னுள்ைதா இருக்கும்.
திருமதி பென்னட் மறழ பெய் யவண்டும் என்று விரும்பு ிைாள், மறழ பெய் ிைது.
2) ஒரு தீர்மானத்தின் பச ல்திைன் அதனுறை அ ண்ை சூழலின் ஆதரவு, அதனுறை உள்
நிர்ண ம், விாிந்த உள் அனுமதி, ாலம் மற்றும் இைம் ஆ ி வற்ைால் தீர்மானிக் ப்ெடு ிைது.
திருமதி ொஸ்ைாின் அறழப்பு, ெினரட்ைனின் சூழல், விக் ாம் ைனாைி ானது, அவனுறை குணம்
மற்றும் ோர்ேி ானாவின் மு ற்சிற ப் ெற்ைி எலிசபெத் கூறும் பசய்தி, விக் ாமுைன் ஓடிப்யொ
அவளுறை விருப்ெம் ஆ ி வற்ைால் லிடி ாவின் மன உறுதி ஆதாிக் ப்ெடு ிைது.
3) ாரலினின் பொைாறம, அதனால் ஏற்ெடும் விரக்தி, ைார்சி ிைமிருந்து அவள் பெற்ை பதாைர்ந்த
ஏமாற்ைம், ெிங் ிலி ிைமிருந்து யேறனப் ெிாிக் அவள் எடுக்கும் மு ற்சி ள், ஹர்ஸ்ட் தம்ெதி ைின்
யசாம்ெல் மிகுந்த ேீவனற்ை ஆதரவு ஆ ி வற்ைின் வலிறமற மட்டுயம அவைது எாிச்சலூட்டுவது
ப ாண்டுள்ைது.
4) யலடி ாதாின் எந்தவிதமான தார்மீ உாிறமற யும் ப ாண்டிருக் வில்றல, அவளுறை
ம ைின் உைல் நலக் குறைவு, ைார்சி ின் விருப்ெமின்றம, எலிசபெத்தின் மீதான சார்பலட்டின்
நல்பலண்ணம், சவால்கள் எழும்பொழுது வலிறம ில் உ ரும் எலிசபெத்தின் குணம்.
5) திரு பென்னட்டின் தீர்மானத்தின் ெின்னணி ில் அவரது மாி ாறத ின் மதிப்பு, அவர்
ஷ்ைப்ெட்ைாவது ெணத்றதத் திருப்ெிக் ப ாடுக் யவண்டும் எனும் திைன், திருமதி பென்னட்
அவைது வாய்ப்ெிறன முழுவதுமா த் தீர்ப்ெது ஆ ி றவ உள்ைன. யவறலற நிறைவு பசய்த
ைார்சி ின் யநர்மறை ான தன்முறனப்பு, வழக் த்திற்கு மாைான ார்டினர் தம்ெதி ைின்
நல்பலண்ணம், எலிசபெத்திைமிருந்து விக் ாம் வில ிச் பசல்வது, ாலின்ஸும் யலடி ாதாினும்
அவர் ைது ஆற்ைல் றை முழுவதுமா த் தீர்ப்ெது, லிடி ா மற்றும் அவைது தா ார் முழுறம ா த்
திருப்தி அறைவது.
6) ெிபரஞ்சுப் புரட்சி, ைார்சி மற்றும் விக் ாறமப் ெற்ைி தன்னுறை மனப்ொங் ிறன எலிசபெத்
மாற்ைிக்ப ாள்வது, ைார்சி, ெிங் ிலி ிைம் ஒப்புக்ப ாள்வது மற்றும் அவனது திருமண உறுதி,
பெம்ெர்லி ில் ாரலின் தன்னுறை எதிர்ப்ெின் ஆற்ைறலத் தீர்ப்ெது, சார்பலட்டின் நல்பலண்ணம்
ஆ ி றவ ைார்சி ின் தீர்மானத்திற்கு உறுதுறண ாய் இருந்தன.
7) எலிசபெத்தின் மி ப் பொி ெலம் யேனுறை சந்யதாஷத்றத அவள் விரும்புவயத ாகும்.
அவள் யநசிப்ெவறன அவள் திருமணம் பசய்துப ாள்ை யவண்டும் என்ெது அவைது தந்றத ின்
முழு விருப்ெம்.
விக் ாம் இனி ஒரு ணவனா க் ிறைக் மாட்ைான்.
அவைது நிந்தறன றைப் புைக் ணிக் ைார்சி ின் விருப்ெம்.
ைார்சி ஒப்புக்ப ாண்ைதற்கும், அவனது மாற்ைத்திற்கும் ெதிலாக எழுந்த ெிங் ிலி ின் உள்ளார்ந்த
நன்ைியுணர்வு.
ாலின்றஸ எலிசபெத் மீது திணிக்கும் தா ார் அவள் மீதிருக்கும் தன்னுறை ெிடிற த் தீர்த்துக்
ப ாள்வது.
பசாத்தின் மீதான பெண்ணின் விருப்ெம்.
லாங்ெர்னுைன் யசர்ந்து ாலின்றஸ சார்பலட்டிற்கு அவள் அைிப்ெது.
திருமதி ார்டினாின் ெண்பு மற்றும் பெருந்தன்றம ின் அைவற்ை நல்பலண்ணம்.
Points missed earlier
1) Elizabeth could once or twice think that Collins might fancy himself in love with Charlotte. She could
not conceive of her encouraging him anymore than she could herself do so.
Collins is a fool, clownish, buffoon. In his marrying Charlotte, he revealed his genius as no other girl would
suit him better.
Her family was overjoyed. She was in her depths contended greatly. From both sides, it looks a great
marriage.
It was an outrage to Elizabeth.
Her capacity to be rational is rare:
i. She was able to see the truth of Wickham.
ii. She was able to see the truth of Darcy’s accusations of her family of which he later regretted.
iii. At Netherfield she was able to stop being irrational.
She was able to see when Darcy was offended.
iv. She could concede Wickham’s deserting her for Miss King.
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She did at Pemberley exactly what Charlotte did. At no time its parallel to Charlotte’s accepting Collins
strikes her.
She could never know that Darcy’s silence was due to his overwhelming emotions for her, though she saw
the truth of his love for her, when Lydia said ‘Darcy’, it was impossible for her to think that he had done it
himself. She was able later to see he could do it for her without intending to propose to her again.
She was not able to see that Bingley acted ONLY on Darcy’s express permission.
Jane never told her what she heard of Darcy from Lydia, but she volunteers news of Georgiana to Jane
from whom she kept the information about Pemberley and Lambton and Darcy’s ruse.
2) Darcy speaks against such tricks to Caroline.
One who is capable of something low will speak against the stratagem if
occasion arises.
It is a subconscious awareness resented.
3) At Netherfield Darcy who was reading never lifted his head to look at Caroline who was walking. He
closed the book to watch them when Lizzy joined her.
He asks her to dance with him which she refuses.
In the conversation with Bingley, Darcy was more interested in replying Elizabeth.
He was ‘jealous’ of her attention to Bingley.
Jane Austen says he was bewitched by her.
He decides not to let his admiration run away with him.
For half an hour on Saturday left along with her he speaks no word.
Consciously he endeavours NOT to raise any expectations.
Sir Lucas alarms him.
Sir Lucas had not spoken something that was not public knowledge.
He joins Caroline to leave Netherfield the next day.
The ostensible reason is to prevent Bingley marrying Jane.
To Caroline the obvious reason is to move Darcy away from the fine eyes of Elizabeth.
Darcy left Netherfield not so much to prevent Bingley from marrying Jane, but to avoid his coming
closer to Lizzy.
The ‘subconscious’ truth of this statement is seen in his coming to Hunsford to meet her.
He called on her as soon as he arrived.
But for one week he did not visit Elizabeth.
After that he meets her daily in the park.
He comes to the park only to see her.
At Netherfield, we can say, he saw Collins close to Elizabeth.
Here at Hunsford his seeing her preferring the Colonel pushed him to propose to her.
Maybe he was glad she refused as he was not at all prepared to accept her as a wife on her own merits.
Even in the letter he was more trying to justify himself without trying to please her.
The confession of his ruse and elopement disclose the deeper sincerity.
முன்னர் தவைவிைப்ெட்ை குைிப்பு ள்
1) ாலின்ஸ் சார்பலட்றைக் ாதலிப்ொன் என எலிசபெத் ஓாிரண்டு முறை நிறனக் லாம்.
ாலின்ஸ் ஒரு முட்ைாைா வும், ய ாமாைி ா வும் இருக் ிைான். சார்பலட்றைத் திருமணம்
பசய்துப ாள்வதன் மூலம், அவனுக்கு யவறு எந்த பெண்ணும் ஏற்ைவைா இருக் மாட்ைாள் எனும்
யமதறமற அவன் பவைிப்ெடுத்தினான்.
அவளுறை குடும்ெத்தினர் பெரு ம ிழ்ச்சி அறைந்தனர். அவள் தனது ஆழத்தில் பெருமளவில்
நிறைவுற்ைாள். இரண்டு ெக் ங் ைிலிருந்தும் இது ஒரு சிைந்த திருமணமா த் பதாி ிைது.
எலிசபெத்திற்கு இது ய ாெத்றத அைிப்ெதா இருந்தது.
வியவ மா இருப்ெதற் ான அவைது திைன் அாிதானது.
i.விக் ாறமப் ெற்ைி உண்றமற அவைால் ாண முடிந்தது.
ii.தன்னுறை குடும்ெத்றதப் ெற்ைி ைார்சி கூைி குற்ைச்சாட்டு ைில் இருந்த உண்றம றை
அவைால் உணர முடிந்தது, ெின்னர் அதற் ா அவன் வருத்தப்ெட்ைான்.
iii.பநதர்பீல்டில் தான் வியவ மற்று இருப்ெறத அவைால் நிறுத்த முடிந்தது.
ைார்சி புண்ெடுத்தப்ெட்ையொது அவைால் அனதப் ொர்க் முடிந்தது.
iv.மிஸ் ிங்கிற் ா விக் ாம் தன்றனக் ற விட்ைறத அவைால் ஒப்புக்ப ாள்ை முடிந்தது.
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சார்பலட் பசய்தறதய அவள் பெம்ெர்லி ில் பசய்தாள். சார்பலட் ாலின்றஸ
ஏற்றுக்ப ாண்ைதற்கு அது இறண ா இருப்ெது அவளுக்கு ஒருயொதும் பதாிவதில்றல.
தன் மீதிருக்கும் ைார்சி ின் ாதலின் உண்றமற எலிசபெத் உணர்ந்தாலும், தன் மீது அவன்
ப ாண்டிருக்கும் அொிமிதமான உணர்ச்சி ைின் ாரணத்தினால்தான் அவன் பமௌனமா
இருக் ிைான் என்ெறத அவைால் ஒருயொதும் அைி முடிவதில்றல. லிடி ா ‘ைார்சி’ என்று கூைி
பொழுதும் அவன், தாயன இறதச் பசய்திருக் ிைான் என்று அவைால் நிறனக் முடி வில்றல.
மீண்டும் அவளுக்குத் திருமண யவண்டுய ாள் விடுக்கும் எண்ணம் இல்லாமயலய , தனக் ா
அவன் அறதச் பசய்வான் என்ெறத அவைால் ெின்னர் உணர முடிந்தது.
ைார்சி ின் பவைிப்ெறை ான சம்மதத்தின் யொினால் மட்டுயம ெிங் ிலி பச ல்ெட்ைான் என்ெறத
அவைால் ொர்க் முடி வில்றல.
லிடி ாவிைமிருந்து ைார்சிற ப் ெற்ைிக் ய ள்விப்ெட்டறத யேன் அவைிைம் கூையவ இல்றல,
ஆனால் ோர்ேி ானாறவப்ெற்ைி பசய்திற எலிசபெத்யத முன்வந்து யேனிைம் கூறு ிைாள்,
ஆனால் பெம்ெர்லி, லாம்ப்ைன் மற்றும் ைார்சி ின் தந்திரத்றதப் ெற்ைி அவள் எதுவும்
கூறுவதில்றல.
2) அத்தற
தந்திரங் ளுக்கு எதிரா ைார்சி ாரலினிைம் யெசு ிைான்.
தாழ்ந்த பச றலச் பசய் க்கூடி வர் சந்தர்ப்ெம் எழுந்தால் தந்திரத்திற்கு எதிரா வும் யெசுவார்.
இது ஆட்யசெிக் ப்ெட்ை ஒரு ஆழ்மன விழிப்புணர்வாகும்.
3) பநதர்பீல்டில் புத்த த்றதப் ெடித்துக் ப ாண்டிருந்த ைார்சி, நைந்து ப ாண்டிருந்த ாரலிறனப்
ொர்ப்ெதற் ா தறலற உ ர்த்தயவ இல்றல. எலிசபெத் அவளுைன் யசர்ந்துப ாண்ைபொழுது
அவன் புத்த த்றத மூடிவிட்டு அவர் றைக் வனிக் ஆரம்ெித்தான்.
தன்னுைன் யசர்ந்து நைனமாை அவன் அறழத்தபொழுது அவள் அறத நிரா ாிக் ிைாள்.
ெிங் ிலியுைன் உறர ாடிக் ப ாண்டிருந்தபொழுது எலிசபெத்திற்குப் ெதிலைிப்ெதற்கு ைார்சி
ஆவலா இருந்தான்.
ெிங் ிலிக்கு அவள் அைித்த வனத்தால் அவனுக்குப் ‘பொைாறம’ எழுந்தது.
அவைால் அவன் வரப்ெட்ைான் என்று யேன் ஆஸ்டின் கூறு ிைாள்.
அவள் மீதான அவனது வி ப்பு தன்னிைமிருந்து அ லக்கூைாது என அவன் தீர்மானிக் ிைான்.
சனிக் ிழறம ன்று அவளுைன் அறர மணி யநரம் இருந்தபொழுது அவன் ஒரு வார்த்றதயும்
யெசவில்றல.
எந்த எதிர்ொர்ப்றெயும் ப ாள்ைக்கூைாது என்ெதில் ைார்சி வனமா இருக் ிைான்.
சர் லூ ாஸ் அவறன எச்சாிக் ிைார்.
எல்யலாருக்கும் பதாி ாத எறதயும் சர் லூ ாஸ் யெசவில்றல.
மறுநாள் ாரலினுைன் யசர்ந்து பநதர்பீல்றை விட்டுச் பசல் ிைான்.
ெிங் ிலி யேறனத் திருமணம் பசய்துப ாள்வறதத் தடுப்ெயத பவைிப்ெறை ா த் யதான்றும்
ாரணமாகும்.
எலிசபெத்தின் அழ ான ண் ைில் வீழ்ந்த ைார்சிற அ ற்றுவயத ாரலினுறை
பவைிப்ெறை ான ாரணமா இருந்தது.
ெிங் ிலி யேறனத் திருமணம் பசய்துப ாள்வறதத் தடுப்ெறதக் ாட்டிலும், ெிங் ிலி
எலிசபெத்திைம் பநருங்குவறதத் தவிர்ப்ெதற் ா ைார்சி பநதர்பீல்டிலிருந்து பசல் ிைான்.
இந்தக் கூற்ைின் ஆழ்மன உண்றம அவறைச் சந்திப்ெதற் ா அவன் ஹன்ஸ்யொர்டிற்கு வருவதில்
பதாி ிைது.
அவன் அங்கு வந்து யசர்ந்தவுையனய அவறைச் சந்திக் ச் பசல் ிைான்.
ஆனால் ஒரு வாரத்திற்கு அவனால் எலிசபெத்றதச் பசன்று சந்திக் முடியவில்றல.
ெிைகு அவன் தினமும் பூங் ாவில் அவறைச் சந்திக் ிைான்.
அவறைச் சந்திக் யவண்டும் என்ெதற் ா யவ அவன் பூங் ாவிற்கு வரு ிைான்.
பநதர்பீல்டில் ாலின்ஸ் அவளுைன் பநருக் மா இருந்தறத அவன் ொர்த்தான் என நாம் கூைலாம்.
ஹன்ஸ்யொர்டில் அவள் ர்னறல யநாக் ிச் பசல்வறதக் ண்ை ைார்சி திருமண யவண்டுய ாள்
விடுப்ெதற்குத் தள்ைப்ெட்ைான்.
அவள் அவறன மறுத்தது அவனுக்கு சந்யதாஷத்றத அைித்திருக் லாம், ஏபனனில் அவளுறை
தகுதி ின் அடிப்ெறை ில் அவறை மறனவி ா ஏற்றுக்ப ாள்ை அவன் த ாரா யவ இல்றல.
அவனுறை
டிதத்திலும் அவன் அவறைத் திருப்தியுைச் பசய் மு லாமல் தன்றன
நி ா ப்ெடுத்திக்ப ாள்ையவ மு லு ிைான்.
அவனுறை சூழ்ச்சிற அவன் ஒப்புக்ப ாள்வதும் ஓடிப்யொன நி ழ்வும் அவனது ஆழ்ந்த
உண்றமற பவைிப்ெடுத்து ிைது.
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Announcement of Atmosphere
When Mrs. Gardiner invited her to the Lakes, she was in an ecstasy the like of which she had never felt
in the story. Jane, in announcing her engagement, felt so. Darcy’s face smiled when she accepted him. But
she never is shown in such raptures.
The coming meeting with Darcy at Pemberley announced itself so to her.
At Hunsford the verdure of the trees told it to her. Collins in his form experienced it in his proposal. He
never knew it is her future joy in store felt vicariously by him.
The presence of so positively cultured person like Mrs. Gardiner, so exceptional in woman even after a
century, her husband who was, contrary to the British family culture in Money, so generous anonymously
made possible for Bingley and Darcy to come to them.
Submission, willing submission of the small to the great, is the qualification of very great things descending
on them. Bingley submitted to Darcy. Jane and Lizzy received the Grace.
That Charlotte arrived at the very moment Mrs. Bennet wanted to have a conversation with Collins on
Lizzy, is the right சகுனம் for Charlotte’s later happiness.
Her service to Lizzy was by listening to Collins. It is a trifle. Her reward was wedding, entail. A small
service receiving very great returns is the surest indication of the immense potentials of the
atmosphere.
In convincing Lizzy about her opinion of female affection in exhibition, Charlotte tried not a shift but an
entire reversal. It is a transformation she tried in vain, but though not by the changed attitude of Lizzy or
Jane, by the force of the outer atmosphere. Charlotte’s idea became true. In anticipation of it she was the
very first to be married. Her engagement was arranged finally and successfully in two days, a sure
symptom of grace in action.
சூழலின் அைிவிப்பு
திருமதி ார்டினர் அவறை யலக்ஸ்-ற்கு அறழத்தபொழுது அவள் இதுவறர இக் றத ில் உணராத
ஒரு ெரவசத்தில் இருந்தாள். யேன் தன்னுறை திருமணம் நிச்ச ம் ஆனறத அைிவித்தபொழுது
இயதயொல் உணர்ந்தாள். அவள் ைார்சிற ஏற்றுக்ப ாண்ை பொழுது அவன் மு த்தில் புன்னற
எழுந்தது. ஆனால் அவள் ஒருயொதும் இத்தற
யெரானந்தங் ைில் ாட்ைப்ெடுவதில்றல.
பெம்ெர்லி ில் ைார்சியுைன் வரவிருக்கும் சந்திப்பு தானா யவ அதறன அவளுக்கு அைிவித்தது.
ஹன்ஸ்யொர்டில் மரங் ைின் ெசுறம அவளுக்கு அறதக் கூைி து. ாலின்ஸ் தன்னுறை திருமண
யவண்டுய ாைில் இதறன உணர்ந்தான். அவளுறை எதிர் ால சந்யதாஷத்றத அவள் பொருட்டு
தான் உணர்வறத அவன் ஒருயொதும் அைி வில்றல.
திருமதி ார்டினறரப் யொல ஒரு நூற்ைாண்டிற்குப் ெிைகும் பெண் ைிைம் விதிவிலக் ான ஒரு
குணமான மி வும் யநர்மறை ான ெண்பு ப ாண்ை ஒரு நெர் இருப்ெது, ெணத்றதப் பொறுத்த
அைவில் ஆங் ியல க் குடும்ெத்தின் லாச்சாரத்தில் யவறுெட்டு இருந்த அவளுறை
ணவர்
ாருக்கும் பதாி ாதவண்ணம் தாராை மனப்ொன்றமற க் ப ாண்டிருந்தது, ெிங் ிலி மற்றும் ைார்சி
அவர் ைிைம் வருவறதச் சாத்தி மாக் ி து.
அடிெணிவது, சிைி வர் ள் விருப்ெத்துைன் பொி வர் ளுக்குப் ெணிவது அவர் ளுக்கு மி ப் பொி
விஷ ங் ள் வருவதற் ான தகுதி ாகும். ெிங் ிலி ைார்சிக்கு அடிெணிந்தான். யேனும்,
எலிசபெத்தும் அருறைப் பெற்றுக்ப ாண்ைனர்.
எலிசபெத்றதப் ெற்ைி ாலின்ஸிைம் யெச யவண்டும் என்று திருமதி பென்னட் நிறனத்த
அத்தருணத்தியலய சார்பலட் அங்கு வருவது சார்பலட்டின் எதிர் ால ம ிழ்ச்சிக் ான நல்ல
சகுனமாகும்.
ாலின்ஸ் யெசுவறதக் ய ட்ெது அவள் எலிசபெத்திற்குச் பசய்த யசறவ ாகும். அது ஒரு சிைி
விஷ ம் என்றாலும் அவளுக்குத் திருமணமும் பசாத்தும் ெலனா க் ிறைத்தன. சிைி உதவி மி ப்
பொி ெலன் றைப் பெறுவது, சூழலின் அைவு ைந்த சாத்தி ங் ைின் உறுதி ான அைிகுைி ாகும்.
பவைிப்ெடும் பெண்றம ின் ொசத்றதப் ெற்ைி தனது ருத்றத எலிசபெத்றத நம்ெ றவப்ெதில்
சார்பலட் ஒரு மாற்ைத்றத அல்லாமல், ஒரு முழுறம ான தறல ீழ் திருப்ெத்றத மு ற்சித்தாள்.
ஆனால் யேன் அல்லது எலிசபெத்தின் மாைி அணுகுமுறை ினால் அல்லாமல், புைச் சூழலின்
சக்தி ினால் அவள் பசய்ய எண்ணிய இந்தத் திருவுருமாற்ைம் ஒரு வீண் மு ற்சி ா இருந்தது.
சார்பலட்டின் எண்ணம் உண்றம ா ிற்று. இதன் எதிர்ொர்ப்ொ அவைது திருமணயம முதலில்
நறைபெற்ைது. இறுதி ா வும் பவற்ைி ரமா வும் அவைது திருமணம் இரண்டு நாட் ைில்
நிச்ச ிக் ப்ெட்ைது, இது அருள் பச ல்ெடுவதற் ான உறுதி ான அைிகுைி ாகும்.
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Elizabeth’s Regret
- Two main causes are her mother’s falsehood and her adoration of false Wickham.
In tracing all subsidiary causes one covers the whole story, justifying the principle of integral yoga.
- This is a point at which human ingratitude or egoistic initiative displays its infinite ways.
Of course no woman can pardon a Man who publicly humiliated her.
For her to be good to Darcy is to betray Wickham.
It is no small conflict, nor can it be erased in a life time.
- A public scandal may be there, still one does not want anyone to refer to it directly or if possible anyone
would want his rival not to know it.
- As the sweetness of ‘Robert’ for Queen Elizabeth, ‘Mercedes’ for Dante is alive; the sting of bitterness is
real in its sting in the flesh. Low caste, poverty, மூன்று ால் , petty insults, feeling of being fooled, சிறு
வ து ப ாடுறம, அடிெட்ைவருக்கு அழும் பசாந்தம், the slave’s love of slavery, the worker’s ambition
to become a capitalist are real.
- She is not one made for regret as an emotion for long.
To her it was a thought.
Nor is she one who plans ahead.
Her one aim is to make Jane happy.
She does envy Jane’s goodness.
She is a good lady of the highest cultured attitudes.
Hers is one of Self-giving.
She was mortified by Charlotte’s life with Collins.
She has no idea that a girl like Charlotte loves to dissolve her propensities before a Lady Catherine.
It is an alien sensation to her.
Tolerating Collins for his income, and submitting to that Lady for status are the same for her.
Her perception about Man’s attitude to woman is keenest.
She has her father’s self-oblivion before social status.
எலிசபெத்தின் வருத்தம்.
- அவைது தா ாாின் பொய்றமயும், பொய்றம நிறைந்த விக் ாம் மீதிருந்த அவைது யொற்றுதலும்
இரண்டு முக் ி
ாரணங் ள் ஆகும்.
அறனத்து துறணக் ாரணங் றையும் ண்டுெிடிப்ெதில் ஒருவர் முழுக் றதற யும்
உள்ைைக்கு ிைார், பூரண ய ா த்தின் ப ாள்ற ற நி ா ப்ெடுத்து ிைார்.
- மனித நன்ைியுணர்வு இல்லாதயதா அல்லது அ ந்றதயுள்ை தன்முறனப்யொ எல்றல ற்ை
வழி ைில் பவைிப்ெடுத்தும் இைமாகும் இது.
தன்றன எல்யலார் முன்னிறல ிலும் அவமானப்ெடுத்தி ஒருவறன எந்த ஒரு பெண்ணாலும்
மன்னிக் முடி ாது.
ைார்சிக்கு நல்லவைா இருக் யவண்டுபமனில் அவள் விக் ாமுக்குத் துயரா ம் இனைக்க
யவண்டும்.
இது ஒரு சிைி ெிணக்கு அல்ல, ஒரு வாழ்நாைில் அழிக் க் கூடி தும் அல்ல.
- ஒரு பொது அவதூறு இருக் லாம், இருப்ெினும் அறத எவரும் யநரடி ா க் குைிப்ெிடுவறத ஒருவர்
விரும்புவதில்றல, அல்லது முடிந்தால் எதிராைி இறதப் ெற்ைித் பதாிந்துப ாள்வறத எவரும்
விரும்புவதில்றல.
- ராணி எலிசபெத்திற்கு ‘ராெர்ட்’-ன் பெ ாின் இனிறமயும், Dante-விற்கு ‘பமர்சிைஸ்’- ன் பெ ாின்
இனிறமயும் ேீவனுைன் இருப்ெதுயொல சப்ெின் ா ம் உைலில் உண்றம ான ொதிப்ொ
இருக்கும். தாழ்ந்த ோதி, வறுறம, மூன்று ால், சிைி அவமானங் ள், ஏமாற்ைப்ெட்ை உணர்வு, சிறு
வ து ப ாடுறம, அடிெட்ைவருக்கு அழும் பசாந்தம், அடிறமத்தனத்றத அடிறம விரும்புவது,
பதாழிலாைி முதலாைி ா மாை எழும் யெரார்வம் ஆ ி றவ உண்றம ானறவ.
- அவள் நீண்ை காலத்திற்கு உணர்ச்சிவ ப்ெட்டு வருந்துெவள் அல்ல.
அவளுக்கு அது ஒரு எண்ணமா மட்டுயம இருந்தது.
அவள் முன்கூட்டிய திட்ைமிடுெவளும் அல்ல.
யேன் ம ிழ்ச்சி ா இருக் யவண்டும் என்ெயத அவைது ஒரு குைிக்ய ாைாகும்.
யேனுறை நற்குணத்றதப் ொர்த்து அவள் பொைாறமப்ெடு ிைாள்.
அவள் மி வும் உ ர்ந்த ெண்புமிக் அணுகுமுறை றைக் ப ாண்ை ஒரு நல்ல பெண்மணி ாவாள்.
371

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

அவள் சு அர்ப்ெணம் ப ாண்ைவள்.
ாலின்ஸுைன் வாழ்க்ற நைத்தும் சார்பலட்றைக் ண்டு அவள் வருத்தமுற்ைாள்.
சார்பலட் யொன்ை ஒரு பெண் யலடி ாதாின் முன் தன்னுறை விருப்ெங் றைக் றரக்
விரும்புவது அவளுக்குப் புாி யவ இல்றல.
அவளுக்கு இது ஒரு வியனாதமான உணர்வா இருந்தது.
ாலின்றஸ அவனது வருமானத்திற் ா ச் ச ித்துக்ப ாள்வதும், அந்தஸ்திற் ா யலடி ாதாினிைம்
ெணிவதும் அவளுக்கு ஒன்யை ாகும்.
பெண்ணின் மீதான ஆணின் அணுகுமுறைற ப் ெற்ைி அவைது ருத்து ஆர்வம் மிக் து.
அவளுறை தந்றதற ப்யொல் அவளும் சமூ அந்தஸ்றதப் ெற்ைி பொிதா க் ருதுவதில்றல.
68. “At such a point should admit of doubt.”
Whatever the ugly exhibitionism of Mrs. Bennet and Lydia, it is a family that, in matters of conducts,
admits no doubt.
It is indicative of the cultural composition of the family.
The distance between what is liberally spoken and what one is capable of in action is a great fact of social
existence.
Action is physical, material, that counts.
Speaking is ephemeral, evanescent, something that vanishes into thin air.
The persistent orthodoxy is more than entrenched in life.
Only a war can destroy its fortifications and wash them out.
The truth of transformation lies deepest as we read in Ascent to Supermind.
The psychic transformation is not possible without the support of the next stage of spiritual transformation.
The Spirit can work successfully in Mind and Life, not in Matter.
Only the descent of Supermind can complete it, nothing else.
HE cites three dark imperatives of the being that resist.
1) The being is in grades.
2) The being is divided in several parts.
3) The need for integration is great.
His theme is there is no alternative to Transformation.
The habit formed in substance cannot be overcome by any amount of change in consciousness.
When the formation is transformed as jealousy changes into generosity, then the original impulse and
its stamp are lost forever, India gave up Buddhism but its renunciation still lives with us.
Vegetarianism is a legacy of Buddhism.
One can learn, not unlearn.
That is why if an opinion, is ever given up, its structure dissolved enormous amount of peace and silence
fills up the Mind.
Yoga of Transformation is the other name of His yoga.
Hence the value of transforming even a small habit.
“இந்த ஒரு விஷ த்தில் எனக்கும் சந்யத ம் இருக் ிைது என்ெறத ஒத்துக்ப ாள்ை யவண்டும்.”
திருமதி பென்னட் மற்றும் லிடி ா எந்த அைவிற்கு யமாசமா நைந்து ப ாண்ைாலும், அறதப் ெற்ைி
எந்த சந்யத மும்ப ாள்ைாத குடும்ெமா அது உள்ைது.
இது குடும்ெத்தின் லாச்சார அறமப்றெ எடுத்துக் ாட்டு ிைது.
தாராைமா ப் யெசப்ெடுவதற்கும், ஒருவர் பச ல்ெடுவதற்கும் இறைய உள்ை தூரம் சமூ
வாழ்வின் ஒரு பொி உண்றம ாகும்.
பச ல்ொடு ேைாீதி ானது, பொருள்ாீதி ானது, முக் ி மானது.
யெசுவது நிறல ற்ைது, மறையும் தன்றமயுறை து, எைிதில் மறை க்கூடி து.
பதாைரும் ெனைறமவாதம் வாழ்க்ற ில் அதி மா யவரூன்ைியுள்ைது.
அதன் வலிறமற ஒரு யொாினால் மட்டுயம அழிக் முடியும், துறைத்பதைி முடியும்.
திருவுருமாற்ைத்தின் உண்றம Ascent to Supermind-ல் நாம் ெடிப்ெதுயொல் ஆழமானது.
றசத்தி திருவுருமாற்ைம் ஆன்மீ திருவுருமாற்ைத்தின் அடுத்த ட்ைத்தின் ஆதரவு இல்லாமல்
சாத்தி மல்ல.
ஆன்மா மனதிலும், வாழ்விலும் பவற்ைி ரமா ச் பச ல்ெடும், ேைத்தில் அல்ல.
புவி ில் இைங்கும் சத்தி ேீவி த்தால் மட்டுயம அறத நிறைவறை ச் பசய் முடியும்,
யவபைதாலும் அல்ல.
372

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

எதிர்க்கும் ேீவனின் மூன்று இருண்ை முக் ி மான விஷ ங் றை ெ வான் யமற்ய ாள்
ாட்டு ிைார்.
1) ேீவன் வாிறசக் ிரமங் ைில் உள்ைது.
2) ேீவன் ெல ெகுதி ைா ப் ெிாிக் ப்ெட்டுள்ைது.
3) ஒருங் ிறணப்ெதற் ான யதறவ மி ப் பொி து.
திருவுருமாற்ைத்திற்கு மாற்று இல்றல என்ெது ெ வானுறை
ருப்பொருைாகும்.
உள் மனதின் ஆழ்ந்த ெகுதி ில் உருவான ெழக் த்றத எந்த அைவிலான ேீவி த்தின்
மாற்ைத்தாலும் பவல்ல முடி ாது.
பொைாறம பெருந்தன்றம ா மாறுவதுயொல, உருவாக் ம் திருவுருமாறும்பொழுது ஆரம்ெ
உந்துதலும் அதன் முத்திறரயும் என்பைன்றும் இழக் ப்ெடு ின்ைன. இந்தி ா புத்த மதத்றதக்
ற விட்ைது, ஆனால் இன்னமும் அதன் ெற்ைற்று இருக்கும் தன்றம நம்மிைம் பதாைர் ிைது.
றசவ உணவுப்ெைக்கம் புத்த மதத்திலிருந்து பெறப்ெட்ட ஒன்றாகும்.
ஒருவர் ற்றுக்ப ாள்ைலாம், ற்றுக்ப ாண்ைறத அ ற்ை முடி ாது.
அதனால்தான் ஒரு அெிப்ெிரா ம் எப்பொழுது ற விைப்ெட்ைாலும் அதன் அறமப்பு
றலக் ப்ெட்டு, அதி அைவிலான அறமதியும் பமௌனமும் மனறத நிரப்பு ின்ைன.
திருவுருமாற்ைத்தின் ய ா ம் ெ வானின் ய ா த்தின் மற்பைாரு பெ ராகும்.
ஒரு சிைி ெழக் த்றத திருவுருமாற்றுவதும் மதிப்புறை தாகும்.
Beyond the Memory
Sister is sacred; her virtue is her own treasure.
Lydia fulfilled her virtue in losing her in Wickham.
What Elizabeth enjoyed in the depth of the vital, Lydia possessed in the physical.
In being with him Lydia is infinitely enchanting to herself.
The Truth in her possession of him turned him into a husband.
A husband is the centre of a family of which the lady is the emotional centre.
Wickham’s wide energies are centreless waves of an ocean of existence that preceded Society.
He is fresh in his existence, arising from a fresh constitution.
He is an earlier divine to physical existence, attaining perfection in form and conduct.
Revolution across the channel rears its head all around.
He is the perfection in form before humanity acquired the form of a Society.
Being the energy of that form his attraction is irresistible.
Growing in the proximity of wealth and status, the reality he could lay his hands on was the appearance of
goodness.
Darcy had the outer attitude of the ugliness of aristocracy.
His father’s attraction for Wickham was great as it was the attraction of the essential appearance of
aristocrat.
Wickham was the aristocrat of appearance.
The aristocrat endeavours to be aristocratic in appearance.
Appearance is all as creation itself is God’s intentional appearance.
Appearance is essentiality that is intensely visible.
Appearance combines with essence in the voice that touches the body.
Man enjoys God in human appearance.
God’s reality is the sensation of the body Man seeks in another.
God is Man grown perversely sweet.
Perversity is the precise expression of perfection.
Perversity seeks intensity in perfection’s precision.
Perversity is human intensity.
Intensity refusing to grow into identity is perverse.
Poetry is the greatness of prose in formative figures.
ஞாெ த்திற்கு அப்ொல்.
சய ாதாி தனிச்சிைப்புறை வள்; அவளுறை சிைந்த ெண்பு அவளுறை பசாத்து ஆகும்.
விக் ாமிைம் தன்றன இழந்ததன் மூலம் லிடி ா தன்னுறை நல்பலாழுக் த்றதக் ாப்ொற்ைிக்
ப ாண்ைாள்.
உணர்வின் ஆழத்தில் எலிசபெத் அனுெவித்தறத லிடி ா உைலில் ப ாண்டிருந்தாள்.
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அவனுைன் இருப்ெது லிடி ாவுக்கு அைவற்ை ஆனந்தத்றத அைிக் ிைது.
அவள் அவறனப் ெற்ைிக்ப ாண்டிருந்ததன் உண்றம அவறன ஒரு ணவனா மாற்ைி து.
ஒரு குடும்ெத்தின் றம ம் ணவன், குடும்ெத்தின் உணர்ச்சிபூர்வமான றம ம் மறனவி ஆவாள்.
விக் ாமின் ெரந்த ஆற்ைல் சமூ த்திற்கு முன்பு இருந்த வாழ்வின் றம மற்ை கடல் அனலகளாகும்.
அவன், அவனது வாழ்வில் புதி
ட்ைறமப்ெிலிருந்து எழுந்த புத்துணர்ச்சி ப ாண்ைவனா
இருந்தான்.
ேைவாழ்விற்கு ஆரம்ெத்தில் ஒரு பதய்வமா இருந்த அவன், வடிவத்திலும் நைத்றத ிலும் பூரணம்
பெற்ைிருந்தான்.
றரற க் ைந்த புரட்சி எங்கும் தறல தூக் ி து.
ஒரு சமூகத்தின் வடிவத்னத மனித குலம் பெறுவதற்கு முன்யெ அவன் வடிவத்தில் முழுனம
அனடகிறான்.
அந்த வடிவத்தின் சக்தியாக அவன் இருப்ெதால் அவனுனடய கவர்ச்சி தவிர்க்க முடியாததாக
உள்ளது.
பசல்வம் மற்றும் அந்தஸ்தின் மிக அருயக அவன் வாழ்ந்து வந்ததினால், நற்குணத்தின் யதாற்றத்னத
அவனால் யமற்பகாள்ள முடிந்தது.
டார்சியிடம் ெிரபுத்துவத்தின் விரும்ெத்தகாத பவளிப்புற மனப்ொன்னம இருந்தது.
ெிரபுக்களின் அத்தியாவசியமான யதாற்றம் விக்காமிடம் இருந்ததினால் டார்சியின் தந்னத அதனால்
ஈர்க்கப்ெட்டார்.
விக்காம் யதாற்றத்தில் ெிரபுவாக இருந்தான்.
ெிரபுக்கள் யதாற்றத்தில் ெிரபுக்களாக இருக்க முயற்சிக்கின்றனர்.
ெனடப்யெ கடவுள் யவண்டுபமன்யற பசய்யப்ெட்ட யதாற்றம் என்ெதால் யதாற்றயம அனனத்துமாக
உள்ளது.
யதாற்றம் தீவிரமாகத் பதாியும் இன்றியனமயாத ஒன்றாகும்.
குரலின் சாரத்துடன் இனணயும் யதாற்றம் உடனல ஸ்ொிசிக்கிறது.
மனித யதாற்றத்தில் மனிதன் கடவுனள ரசிக்கிறான்.
கடவுளின் நிதர்சனம் மனிதன் இன்பனாருவாிடம் நாடும் உடலின் உணர்வு ஆகும்.
வக்கிரமாக இனினமயாக வளர்ந்துள்ள மனிதயன கடவுள் ஆவார்.
வக்கிரம் பூரணத்துவத்தின் துல்லியமான பவளிப்ொடாகும்.
வக்கிரம் பூரண துல்லியத்தில் தீவிரத்னத நாடுகிறது.
வக்கிரம் மனிதத் தீவிரமாகும்.
தீவிரம் அனடயாளமாக வளர மறுப்ெது வக்கிரமாகும்.
கவினத உனரநனடயின் யமன்னமயான யதாற்றம் ஆகும்.
Mental organisation
Mind organises itself by the Mental energy.
That energy is organised by an attitude of Mind for organisation.
Its speed, extent and effectivity can rise or fall, neither of which has a limit.
Mental organisation is education or Mental personality.
Its maximum is Supreme in yoga, world fame in life and its minimum in yoga is the Asuric Evil, in life it is
dissolution through dissipation.
Mind is organised by Spirit above, vital below and horizontally it is society that does its extension as
organisation.
Mind organised in the family by the highest personal value can raise it to unimaginable heights as
Netherfield and Pemberley.
Anusuya scored high.
Nalayini called on the sun to halt in his course.
Sri Aurobindo ordered both wars to be won and Indian Freedom to be granted.
It will be difficult for us to see that Lizzy can act as Lydia or Lydia like Lizzy, but to concede them as
possibilities is to be true.
Skills like learning a language can be rewarded to a TOTAL effort in a short time.
Capacities like accomplishing a project can in one sense take a longer time and in an opposite sense shorter
time.
The greater the goal, the sooner it can be achieved as the more organized receive more.
Suppose Lydia wanted to marry Darcy, Darcy would not look at Elizabeth as the intensity of Lydia’s energy
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far exceeds anything Darcy knew, especially he is sluggish against her.
How can her eyes become fine?
It is not fine eyes alone that attracts, great energy too can attract, Quiet too can be of mighty attraction. It is
hard to see as Mr. Bennet told his wife – that Darcy may admire Mrs. Bennet’s energy if the needle of her
conduct is slightly altered.
Mind’s organisation has infinite variation.
Of the five daughters, the only one who broke down by the elopement is Lizzy.
The mother was physically immobilized.
The news stirred in Lizzy a deep chord wedded to Wickham.
Her identification with Wickham is so great that she could not conceive of a life away from him.
The mother is social, her ideals are wedding, marriage, upward movement.
She could understand his desertion while Kitty and Lydia were hurt.
She could understand his desertion, but not pardon elopement.
In Darcy the surface and depth are integrated.
In Lizzy the surface is integrated in itself and the depth is away from the surface separately enjoying an
integration of its own.
Her mother has no surface. She is fully integrated in the depth.
Caroline is a social product of a seminary, has no personality of her own.
Louisa is a mass of clay that can take any impression as the liquid acquiring the shape of the vessel into
which it is poured. பாலமுதம்.
Bingley is like his sister with the one exception of wanting to be the psychological lackey of Darcy.
Mary is centered in reading and music but her heart is in the balls where no one will dance with her.
Kitty is to Lydia what Louisa is to Caroline.
But Kitty is not without potentialities that can be developed if the right circumstances are given.
Charlotte was a well-meaning good woman of native self-giving well formed inside and equally well
formulated outside.
Sir Lucas is an example how a Nobody can avail of a social occasion to rise to a certain eminence and come
to cherish it by carefully fostering it at the expense of the present welfare and the future possibilities of his
children. Collins is a dynamo of physical energy who is aggressively organised around his squeamish selfinterests that presently serves the sycophancy needs of Lady Catherine.
மனதின் அனமப்பு.
மனதின் ஆற்றலால் மனம் தன்னனயய முனறப்ெடுத்திக்பகாள்கிறது.
அந்த ஆற்றல் ஒழுங்கனமப்ெிற்காக மனதின் அணுகுமுனறயால் முனறப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
அதன் யவகம், அளவு, பசயல்திறன் ஆகியனவ உயரலாம் அல்லது வீழ்ச்சியனடயலாம்,
இரண்டிற்கும் ஒரு வரம்ெில்னல.
மனதின் ஒழுங்கனமப்பு ெடிப்பு அல்லது மனதின் ஆளுனம ஆகும்.
இதன் அதிகெட்சம் யயாகத்தில் ெிரம்மம், வாழ்க்னகயில் உலகப் புகழ் ஆகும். இதன் குனறந்தெட்சம்
யயாகத்தில் அசுர தீனம, வாழ்க்னகயில் அைிச்சாட்டியத்தின் மூலம் அைிவு ஆகும்.
மனம் யமயல ஆன்மாவின் மூலமும் கீயை உணர்வின் மூலமும் முனறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.
சம நினலயில் சமூகம் அதனன ஒரு அனமப்ொக விாிவனடயச் பசய்கிறது.
மிகவும் உயர்ந்த தனிப்ெட்ட ெண்ெின் மூலம் குடும்ெத்தில் ஒழுங்கனமக்கப்ெட்ட மனம் அனத
பநதர்பீல்ட் மற்றும் பெம்ெர்லினயப் யொன்ற கற்ெனனக்பகட்டாத உயரத்திற்கு எடுத்துச் பசல்லும்.
அனுசுயா சிறந்தவளாக விளங்கினாள்.
நளாயினி சூாியனனயய தடுத்து நிறுத்தினாள்.
இரண்டு உலகப்யொர்களின் பவற்றிக்கும் இந்திய சுதந்திரத்திற்கும் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஆனணயிட்டார்.
எலிசபெத் லிடியானவப் யொலவும், லிடியா எலிசபெத்னதப் யொலவும் நடந்துபகாள்ள முடியும்
என்ெனதப் ொர்ப்ெது நமக்குக் கடினம், ஆனால் அனவ சாத்தியம் என ஒப்புக்பகாள்வது
உண்னமயாக இருப்ெதாகும்.
ஒரு பமாைினயக் கற்றுக்பகாள்வது யொன்ற திறன்கள் ஒரு குறுகிய காலத்தில் ஒரு முழுனமயான
முயற்சிக்குப் ெலன் அளிக்கும்.
ஒரு திட்டத்னத நினறயவற்றுவனதப் யொன்ற திறன்கள் ஒரு விதத்தில் நீண்ட காலம் எடுக்கும்,
அதற்கு எதிரான ஒரு விதத்தில் குறுகிய காலயம எடுக்கும்.
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சிறப்ொக ஒழுங்கனமக்கப்ெட்டனவ அதிகமாகப் பெறுவதால், பொிய இலக்கினன வினரவினில்
அனடந்து விட முடியும்.
லிடியா டார்சினய மணக்க விரும்ெிருந்தால், அவன் எலிசபெத்னத நாடியிருக்க மாட்டான்,
ஏபனனில் லிடியாவின் ஆற்றல் அவன் அறிந்த எனதக் காட்டிலும் அதிக அளவில் இருந்தது.
குறிப்ொக, அவன் அவள் விஷயத்தில் ஆர்வமில்லாமல் உள்ளான்.
அவளுனடய கண்கள் எவ்வாறு அைகுனடயதாக மாற முடியும்?
அைகான கண்கள் மட்டும் கவருவதில்னல, அதிக அளவு ஆற்றலினாலும் ஈர்க்க முடியும்.
அனமதியாக இருப்ெதும் வலினமயுடன் ஈர்க்கும். திருமதி பென்னட்டின் நடத்னத சிறிதளவு
மாறினால் டார்சி அவளுனடய ஆற்றனலப் ொராட்டுவான் என்று திரு பென்னட் தன்னுனடய
மனனவியிடம் கூறியனதப் ொர்ப்ெது கடினம்.
மனதின் அனமப்பு அளவற்ற மாறுொடுகனளக் பகாண்டுள்ளது.
ஐந்து பெண்களில், ஓடிப்யொன நிகழ்வால் மனம் உனடந்து யொனது எலிசபெத் மட்டுயம ஆவாள்.
தாயார் உடல்ாீதியாக பசயலிைந்து யொனாள்.
எலிசபெத்திற்கு விக்காமிடம் இருந்த ஆழ்ந்த ெினணப்னெ இச்பசய்தி ொதித்தது.
விக்காமுடன் அவள் தன்னன அனடயாளப்ெடுத்திக் பகாண்டது அவன் இல்லாத வாழ்க்னகனய
அவளால் நினனத்துப் ொர்க்கயவ முடியாத அளவிற்குப் பொிதாக இருந்தது.
தாயார் சமூகாீதியானவள், அவளுனடய இலட்சியங்கள் திருமணம், விவாகம் மற்றும் யமல்யநாக்கிய
இயக்கமாக இருந்தன.
கிட்டியும், லிடியாவும் ொதிப்ெனடந்தபொழுது, அவனுனடய விலகனல அவளால் புாிந்துபகாள்ள
முடிந்தது.
அவனது விலகனல அவளால் புாிந்துபகாள்ள முடிந்தது, ஆனால் ஓடிப்யொனனத அவளால்
மன்னிக்க முடியவில்னல.
டார்சியில் யமல்மனமும் ஆழ்மனமும் ஒருங்கினணக்கப்ெட்டுள்ளன.
எலிசபெத்திடம் யமல்மனம் அதனுள்யளயய ஒருங்கினணந்துள்ளது, ஆழ்மனம் யமல்மனதிலிருந்து
தனியாகப் ெிாிந்து, அதன் பசாந்த ஒருங்கினணப்னெயய மகிழ்வுடன் அனுெவிக்கிறது.
அவளுனடய தாயாருக்கு யமல்மனம் என்ெயத இல்னல. அவள் ஆைத்தில் முழுனமயாக
ஒருங்கினணக்கப்ெட்டுள்ளாள்.
காரலின் சமயயொதனனக் கூடத்திலிருந்து உருவான சமூகப் பெண்மணியாவாள், அவளுக்பகன்று
தனி ஆளுனம இல்னல.
ஒரு திரவம், ொலமுதம், அது விடப்ெட்டுள்ள ொத்திரத்தின் வடிவத்னத யமற்பகாள்வதுயொல,
லூயிசா எந்த வடிவத்னதயும் பெறக்கூடிய களிமண்னணப் யொன்றவள்.
டார்சியின் மயனாாீதியான ஒரு ெணியாளனாக இருக்க விரும்புவனதத் தவிர, மற்றெடி ெிங்கிலி
தன்னுனடய சயகாதாினயப் யொலாவான்.
யமாி தன்னுனடய கவனத்னத ெடிப்ெதிலும் இனசயிலும் பசலுத்தினாள், ஆனால் அவளது உள்ளம்
நடனத்தில் இருந்தது, ஆனால் அவளுடன் யசர்ந்து நடனம் ஆடுெவர் எவரும் இல்னல.
காரலினுக்கு லூயிசானவப்யொல் லிடியாவுக்குக் கிட்டி ஆவாள்.
ஆனால் சாியான சந்தர்ப்ெங்கள் வைங்கப்ெட்டால் உருவாகும் சாத்தியங்கள் கிட்டிக்கு இல்லாமல்
இல்னல.
சார்பலட் நல்லனதயய நினனக்கும், இயற்னகயாகயவ சுய அர்ப்ெணம் உனடய நல்ல மனமும் அயத
யொன்று நல்ல புறமும் பெற்ற பெண் ஆவாள்.
ஒரு சாதாரண நெர் தனது குைந்னதகளின் தற்யொனதய நலனனயும், எதிர்கால சாத்தியங்கனளயும்
தியாகம் பசய்து எவ்வாறு ஒரு சமூகாீதியான வாய்ப்னெப் ெயன்ெடுத்தி, புகைின் ஒரு குறிப்ெிட்ட
நினலக்கு உயர்ந்து, அனதத் தக்க கவனத்துடன் யொற்றிப் ொதுகாத்து னவத்துக் பகாள்வார்
என்ெதற்கு ர் லூகாஸ் ஒரு எடுத்துக்காட்டாவார். காலின்ஸ் உடல் ெலத்தில் உயர்ந்தவன்,
அருவருப்ொன சுய நலம் ெனடத்தவன். அது யலடி காதாினுனடய முகஸ்துதிக்கான யதனவகளுக்குப்
ெயன் அளிக்கிறது.
Certainties
To accomplish a work a minimum requirements must be there.
In public work that is voluntary nothing is certain, especially the ideal volunteer who acquires the capacity
will go for a job.
Even in our office one who is fully trained goes away married.
In human life the basic limitation is body.
Bingley, having raised hopes, disappeared.
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Is there a way uncertainty to become certain.
Values do so in life.
Consecration does it always.
Once cardinal things are overlooked everything is ephemeral.
What appears to be of great value exhausts its value very soon.
Man’s clinging to it after it lost its value creates problems.
Friendship often outlives itself in a short time. One sticks to it.
Marriage is biologically over after the honeymoon.
After the first child there is no marriage.
Learning is nowhere there after leaving the college.
Use of Lydia was over for Wickham before his wedding.
Problem is life after its live period.
A tablet is continued after its use is over.
Religious books are read without life for years.
Alice stuck to George after she lost her charm for him.
Glencora ended her life when the Prime ministership was over.
Roger could not live long after he earned the Money.
Life in the Ashram is over in one and half years when consecration is over.
He who came to Ashram to save his life that ends in twenty one, finds his Ashram life was over in twenty
one though he lives up to seventy five.
An experience is over when you have learnt all from it.
For Mr. Bennet his submission was over with elopement.
Lincoln and Mahatma died soon after their mission was over.
Mountbatten could not remain in India after such a period.
Jeff’s mission was to usher the Academy into new life.
Sri Aurobindo could not live in British India after 1910.
Ten thousand rupees gave me freedom from self imposed discipline.
நிச்சயங்கள்
ஒரு யவனலனயச் பசய்து முடிப்ெதற்கு ஒரு குனறந்தெட்ச யதனவ இருக்க யவண்டும்.
தன்னிச்னசயாகச் பசய்யப்ெடும் பொது யசனவயில் எதுவும் நிச்சயம் இல்னல. குறிப்ொக,
திறனமனயக் பகாண்ட இலட்சியத் பதாண்டர் யவறு யவனலக்குச் பசன்று விடுவார்.
நமது அலுவலகத்தில்கூட, முழுனமயாக ெயிற்சி பெற்ற ஊைியர் திருமணம் பசய்துபகாண்டு
யவனலனய விட்டுச் பசன்று விடுகிறார்.
மனித வாழ்வில் அடிப்ெனட வரம்பு உடல் ஆகும்.
நம்ெிக்னககனள ஏற்ெடுத்திய ெிங்கிலி அங்கிருந்து மனறந்தான்.
நிச்சயமற்ற தன்னம நிச்சயமாக மாறுவதற்கு வைி ஒன்று உண்டா?
நல்ல ெண்புகள் வாழ்வில் அனதச் பசய்கின்றன.
சமர்ப்ெணம் எப்பொழுதும் அனதச் பசய்கிறது.
முக்கியமான விஷயங்கள் புறக்கணிக்கப்ெடும்யொது அனனத்தும் நினலயற்றதாகி விடுகின்றன.
அதிக மதிப்பு வாய்ந்ததாகத் யதான்றுவது வினரவில் அதன் மதிப்னெ இைந்து விடுகிறது.
மதிப்னெ இைந்த ெிறகும் அனத மனிதன் ெற்றிக்பகாண்டிருப்ெது ெிரச்சினனகனள உருவாக்குகிறது.
நட்பு பெரும்ொலும் வினரவில் தன்னன இைந்து விடுகிறது. ஒருவர் அனதப்
ெற்றிக்பகாண்டிருக்கிறார்.
யதன்நிலவுக்குப் ெின் திருமணம் உடல்ாீதியாக முடிவு பெற்று விடுகிறது.
முதல் குைந்னதயின் ெிறப்ெிற்குப் ெின் திருமணத்தில் எதுவும் மீதம் இருப்ெதில்னல.
கல்லூாினய விட்டுச் பசன்றவுடன் கற்ெது என்ற யெச்சுக்யக இடமில்னல.
திருமணத்திற்கு முன்யெ விக்காமிற்கு லிடியாவின் ெயன்ொடு முடிந்துவிட்டது.
வாழ்வில் ேீவனுள்ள காலத்திற்குப் ெின்னர் உள்ள காலயம ெிரச்சினன ஆகும்.
ஒரு மாத்தினரயின் ெயன்ொடு முடிந்த ெின்னரும் அது எடுத்துக்பகாள்ளப்ெடுகிறது.
மதாீதியான புத்தகங்கள் ெல காலத்திற்கு ேீவனில்லாமல் ெடிக்கப்ெடுகின்றன.
ோர்ஜ் மீதான கவர்ச்சினய இைந்த ெின்பும் ஆலிஸ் அவனுடன் பதாடர்ந்து இருந்து வந்தாள்.
ெிரதம மந்திாி ெதவினய இைந்தயொது Glencora தனது வாழ்னவ முடித்துக் பகாண்டாள்.
ெணத்னதச் சம்ொதித்த ெின் யராேர் பவகு காலம் உயிர் வாைவில்னல.
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சமர்ப்ெணம் முடிவனடந்தயொது ஆசிரம வாழ்க்னக ஒன்றனர வருடங்களில் முடிந்து விட்டது
இருெத்தியயாரு வயதில் வாழ்க்னக முடிய யவண்டியவர், தனது வாழ்னவக் காப்ொற்றிக்
பகாள்வதற்காக ஆசிரமம் வந்து, இருெத்தியயாரு வயதில் ஆசிரம வாழ்க்னக முடிவனதக் கண்டார்.
ஆனால் அவர் எழுெத்தி ஐந்து வயது வனர உயிர் வாழ்ந்தார்.
ஒரு அனுெவத்திலிருந்து அனனத்னதயும் கற்றுக்பகாண்ட ெிறகு, அந்த அனுெவம் முடிவு பெற்று
விடுகிறது.
திரு பென்னட்னடப் பொறுத்தவனர லிடியா ஓடிப்யொன நிகழ்யவாடு அவரது கீழ்ப்ெடிதல்
முடிவனடந்து விட்டது.
தாங்கள் யமற்பகாண்ட ெணி முடிவனடந்தவுடன் ஆப்ரொம் லிங்கனும், மொத்மா காந்தியும்
மரணம் அனடந்தனர்.
அது யொன்ற காலத்திற்குப் ெிறகு பமௌன்ட்ொட்டனால் இந்தியாவில் இருக்க முடியவில்னல.
Jeff–இன் ெணி அகாபடமிக்குப் புது வாழ்னவ அளிப்ெயதயாகும்.
ஆங்கியலய இந்தியாவில் ஸ்ரீ அரவிந்தரால் 1910க்குப் ெிறகு வாை முடியவில்னல.
நாயன எனக்கு விதித்துக்பகாண்ட கட்டுப்ொட்டிலிருந்து ெத்தாயிரம் ரூொய் எனக்கு விடுதனல
அளித்தது.
69) “Perhaps I am not doing justice to her.”
It is true Lydia was deeply attached to him. She would not come to her aunt away from him.
She writes to Elizabeth ’If you love Darcy half so well as I love Wickham’.
But it is not even marital love, it is the passion of youth.
Lydia can be attached to another tomorrow as passionately.
Elizabeth tries to think that Lydia is imprudent in her adventure but not wanting in character as a girl.
It hurts deeply to think of a sister deficient there.
But her adventure implicitly shows that potential.
For Men and women virtue is social virtue.
Girls like Lydia if deserted by the lover, the alternate is grim.
The village ‘thinks’ of such a possibility.
What retained Wickham in wedlock is not Lydia, but Pemberley.
To claim to be Darcy’s brother-in-law is social evolution to him.
It is one thing if he tempted her to elope with him and another thing it was done on her initiative.
Anyway it is unwomanly.
Elizabeth’s compunction may not be so much for Lydia as her origin, the mother.
True, Elizabeth is ashamed of her mother’s behavior. Now this casts a doubt on her mother’s character.
To be able to think of such a potential in such a person is unnerving.
Lydia’s remark on Miss.King made Elizabeth think that though she would not express herself in
those words, her own thoughts were of that description.
She is deeply perceptive.
The family is shaken by the event and farther by its manifold implications.
It is true it never occurred to her that Lydia would do this.
No one except Lizzy is so affected.
Mary has not gone beyond certain generalisations that would apply to the situation.
“ஒருயவனள நான் அவளிடம் நியாயமாக நடந்துபகாள்ளவில்னல யொலும்.”
லிடியா அவனிடம் ஆழ்ந்த ெற்று பகாண்டிருந்தாள் என்ெது உண்னம. அவனிடமிருந்து விலகி
அவள் தன்னுனடய அத்னதயிடம் வர மாட்டாள்.
“நான் விக்கானமக் காதலிப்ெதில் ொதி அளவிற்காவது நீ டார்சினயக் காதலித்தாய் எனில்” என்று
அவள் எலிசபெத்திற்கு எழுதுகிறாள்.
ஆனால் அது திருமணாீதியான காதல்கூட இல்னல, வாலிெத்திற்யக உாிய தீவிர உணர்ச்சியாகும்.
நானள லிடியாவால் இன்பனாருவாிடம் இயத யொன்ற ஈடுொட்டுடன் தன்னன
இனணத்துக்பகாள்ள முடியும்.
எலிசபெத் லிடியானவ அவளுனடய பசயலில் வியவகமற்றவள் என நினனக்க முயற்சிக்கிறாள்,
ஆனால் அவளிடம் ஒரு பெண்ணின் தன்னம இல்னல என்ெனதக் காண்கிறாள்.
அந்த இடத்தில் சயகாதாினய குனறொடுனடயவளாகக் காண்ெது மிகவும் காயப்ெடுத்துகிறது.
ஆனால் அவளுனடய இந்த துணிகரச் பசயல் அந்தத் திறனன மனறமுகமாகக் காண்ெிக்கின்றது.
ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் நல்பலாழுக்கம் என்ெது சமூகாீதியான நல்பலாழுக்கம் ஆகும்.
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லிடியானவப் யொன்ற பெண்கள் காதலனால் னகவிடப்ெட்டால், அதற்குாிய மாற்றீடு கடுனமயாக
இருக்கும்.
கிராமம் அத்தனகய ஒரு சாத்தியக் கூற்றினனப் ெற்றி ‘நினனக்கிறது’.
திருமணத்தில் விக்கானமத் தக்க னவத்துக்பகாண்டது பெம்ெர்லியய தவிர லிடியா அல்ல.
டார்சியின் னமத்துனனாக உாினம யகாருவது அவனுக்கு சமூகப் ொிணாமமாகும்.
ஓடிப்யொவதற்கு அவன் அவனளத் தூண்டுவது ஒன்று, அவளுனடய தன்முனனப்ெினால்
ஓடிப்யொவது யவபறான்று.
எதுவாயினும் இது பெண்னமக்குாியதல்ல.
எலிசபெத்தின் வருத்தம் லிடியாவின் மீது இருந்தனதவிட அவளது தாயாாின் மீது அதிகமாக
இருந்தது.
தனது தாயாாின் நடத்னத குறித்து எலிசபெத் பவட்கமனடந்தது உண்னம. இது அவளது தாயாாின்
குணத்தின் மீது ஒரு சந்யதகத்னத ஏற்ெடுத்துகிறது.
இத்தனகய நொிடம் இது யொன்ற ஒரு திறனன நினனத்துப் ொர்க்க முடிவது ஒருவனர
நம்ெிக்னகனய இைக்கச் பசய்யும்.
மிஸ் கிங்- ஐ ெற்றி லிடியா கூறியதுயொல் எலிசபெத்தால் கூற முடியாவிட்டாலும், தனது
எண்ணங்களும் அவ்வாயற இருப்ெதாக எலிசபெத்னத நினனக்க னவத்தது.
அவள் ஆைமான புாிதனலக் பகாண்டிருந்தாள்.
ஓடிப்யொகும் நிகழ்வால் குடும்ெம் பவகுவாகப் ொதிக்கப்ெட்டது. அதன் ெல்யவறு தாக்கங்களால்
யமலும் ொதிக்கப்ெட்டது.
லிடியா இவ்வாறு பசய்வாள் என்று அவளுக்குத் யதான்றயவயில்னல என்ெது உண்னம.
எலிசபெத்னதத் தவிர யவறு எவரும் அந்த அளவிற்குப் ொதிக்கப்ெடவில்னல.
அந்தச் சூைலுக்குப் பொருந்தக்கூடிய சில பொதுவான விஷயங்களுக்குயமல் யமாியால் நினனத்துப்
ொர்க்க முடியவில்னல.
Clue for instant results.
As coming to the railway station on the minute without knowing it, in any work there is a move, time,
attitude, a work that can do so.
- In one crisis, it was the true basis of the project.
- In another it was a fact of his being an ex-service Man.
- In a legal notice, it was the motive, not the property.
- In regaining the lost value of the estate, the idea of writing the sale deed on the spot.
- In a job, the truth of the service the headmaster needed sometime ago.
- Genuine appreciation of Head Master’s goodness and knowledge of English saved.
- A.Govindaraj got the admission because of his name.
- As the devotee has not betrayed earlier, he is now saved.
- Betrothal was saved because it was saved earlier in ொணாதுறர.
- Syndicate membership was based on admission.
- Freedom and Unity saved the union and abolished slavery.
- Indra got re-elected as she refrained from searching the Ashram premises.
- Jatti’s Presidency for six months.
- December fifth, meditation in the Room – the spoon.
- Mr.X, bought the sugar mill – the sugar bag.
- Bank money – liquor left the Samadhi.
- Mr.Y’s popularity – Toynbee, Odipus.
- Press mud Money –Mr.X was here.
- Reinstatement –Rupees twenty.
- France training – vision of Mother.
- New Paradigm – crazy idea.
- Rupees five to to Ms.X brought him here.
- Think in English – Speaking.
- I refused to hit below the belt – in fructuous order.
- 1/F, X street Y took his case.
- Profitability of rice – Rice Mill.
- Green Revolution – Individuality.
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- Pemberley – Mrs. Gardiner’s restraint.
In one sense the story is a story of the characters.
Each character here has a pronounced inflexible character.
In spite of years of study, it is obvious we have not exhausted it.
Whenever we feel we have exhausted examining all facets of a character, we can readily see its impact on
others remain to be explored.
It is inexhaustible on the horizontal dimension.
On the vertical dimension remains the mystery of one’s endowment at birth.
The inheritance from parents can be known to some extent.
How to probe into his own inheritance from the previous births.
The following can be seen here.
1. The dynamism of Mrs. Bennet, her determinations to go to the end and the results she meets with are of
first importance.
2. His indolence, inertia cannot be sufficiently believed unless one knows it is the contribution of the
soil on which he works.
3. In spite of her mildness Jane is quite determined in her opinions.
4. The mature practical realism of Charlotte is unique.
5. Elizabeth is full of cheerful energy and is given to running at twenty, a phenomenon that is unimaginable
in the Indian context.
6. His pleasant exterior is so well formed that neither Mr. Bennet nor Mrs. Gardiner could suspect before he
was exposed.
7. Caroline is flimsy as unformed as Bingley who is incapable of a coherent conversation. Now that he
had secured the friendship of Darcy she plans to cement it with matrimony – a twofold one.
8. Lady Catherine is well formed, well entrenched, inflexible.
9. Sir Lucas is as great a phenomenon as Mr. Collins.
10. Mr. Collins has the right of life to give the response to Mrs. Bennet.
11. Mrs. Gardiner defies all rules of feminine Characteristics, exhibits magnanimous generosity in sensitive
issues.
12. How Mr. Gardiner rises to the occasion is unbelievable to all readers of British characters.
13. Lydia has not yet entered into the human ken. She is wild in the wildest sense of the word.
14. Louisa, Kitty pouring into the mould of the vessel is typical.
உடனடி ெலன்களுக்கான குறிப்புகள்
பதாியாமயலயய சாியான சமயத்திற்கு இரயில் நினலயத்திற்கு வருவதுயொல், எந்த ஒரு
யவனலயிலும் ஒரு பசயல்முனற, யநரம், அணுகுமுனற, அவ்வாறு பசய்யக்கூடிய ஒரு யவனல
ஆகியனவ உள்ளன.
- ஒரு பநருக்கடியில், இது திட்டத்தின் உண்னமயான அடிப்ெனடயாக இருந்தது.
- இன்பனான்றில் அவர் ஒரு முன்னாள் இராணுவ வீரன் என்ெது ஒரு விஷயமாக இருந்தது.
- ஒரு வக்கீல் யநாட்டீஸில் அது யநாக்கமாக இருந்தது, பசாத்து அல்ல.
- எஸ்யடட்டின் இைந்த மதிப்ெினன மீண்டும் பெற்றதில் விற்ெனனப் ெத்திரத்னத அந்த
இடத்தியலயய எழுதும் எண்ணம்.
- ஒரு யவனலயில், சிறிது யநரத்திற்கு முன்பு, தனலனம ஆசிாியருக்குத் யதனவப்ெட்ட யசனவயின்
உண்னம.
- தனலனம ஆசிாியாின் நற்குணத்னதப்ெற்றிய உண்னமயான ொராட்டும், ஆங்கில அறிவும்
காப்ொற்றின.
- ஒரு அன்ெருக்கு அவருனடய பெயாின் காரணமாக இடம் கினடத்தது.
- அன்ெர் இதற்கு முன்பு துயராகம் பசய்யவில்னல என்ெதால் இப்பொழுது காப்ொற்றப்ெடுகிறார்.
- திருமண நிச்சயதார்த்தம் முன்னர் ொணாதுனரயில் காப்ொற்றப்ெட்டதால் காப்ொற்றப்ெட்டது.
- சிண்டியகட் உறுப்ெினர் ெதவி யசர்க்னகயின் அடிப்ெனடயில் இருந்தது.
- சுதந்திரமும் ஒற்றுனமயும் நாட்னடக் காப்ொற்றின, அடினமத்தனத்னத ஒைித்தன.
- ஆசிரம வளாகத்னதப் ொியசாதிக்க முற்ெடாததால் இந்திரா காந்தி யதர்தலில் மீண்டும்
யதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டார்.
- ஆறு மாதத்திற்கு ேட்டி ேனாதிெதியாக இருந்தார்.
- டிசம்ெர் ஐந்தாம் யததி, அனறயில் தியானம்- யதக்கரண்டி
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- திரு X சர்க்கனர ஆனலனய வாங்கினார்- சர்க்கனரப் னெ.
- வங்கிப் ெணம்- மதுொனம் சமாதினய விட்டு பவளியயறியது.
- திருY-ன் ெிரெலம்- Toynbee, Odipus
- யவண்டாத ெணத்னத வலியுறுத்துவது- திரு X அங்கிருந்தார்.
- மறு நியமனம்- இருெது ரூொய்.
- ெிரான்ஸ் ெயிற்சி-அன்னனயின் பதானலயநாக்கு ஆர்வம்.
- புதிய முன்னுதாரணம்-வியனாதமான யயாசனன.
- Ms.X ன் ஐந்து ரூொய் அங்கு அவனர அனைத்து வந்தது.
- ஆங்கிலத்தில் சிந்திப்ெது - யெசுவது.
- நான் நியாயமற்ற முனறயில் நடந்துபகாள்ள மறுத்தது- ெலனளிக்கும் முனறயில் ெயனற்ற ஆனண
- 1/F, X street Y அவருனடய வைக்னக எடுத்துக் பகாண்டார்.
- அாிசியில் இலாெம்-அாிசி ஆனல.
- ெசுனமப் புரட்சி- தனித்துவம்.
- பெம்ெர்லி- திருமதி கார்டினாின் கட்டுப்ொடு.
ஒரு விதத்தில் இக்கனத கதாொத்திரங்களின் ஒரு கனதயாகும்.
ஒவ்பவாரு கதாொத்திரத்திற்கும் இங்கு ஒரு குறிப்ெிடத்தக்க வனளந்து பகாடுக்காத தன்னம
உள்ளது.
ெல வருட ஆய்வுக்குப் ெிறகும் நாம் இனத முழுவதுமாகச் பசய்து முடிக்கவில்னல என்ெது
பவளிப்ெனட.
ஒரு கதாொத்திரத்தின் அனனத்து அம்சங்கனளயும் ஆராய்ந்து முடித்துவிட்யடாம் என்று நாம்
உணரும்யொபதல்லாம், மற்ற ொத்திரங்களின் மீதுள்ள அவர்களது தாக்கம் இன்னமும்
ஆராயப்ெடவில்னல என்ெனத உடனடியாக நாம் ொர்க்கலாம்.
பெற்யறாாிடமிருந்து பெறப்ெட்டனத ஓரளவிற்கு அறியலாம்.
முந்னதய ெிறவிகளிலிருந்து பெற்றுக் பகாண்டனத நாம் எவ்வாறு ஆராய்வது.
கீழ்க்கண்டவற்னற இங்கு காணலாம்.
1. திருமதி பென்னட்டின் ஆற்றல், இறுதிவனர பசல்லும் அவளது மன உறுதிகள், அவள் சந்திக்கும்
ெலன்கள் ஆகியனவ முதல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தனவ.
2. திரு பென்னட்டின் யசாம்யெறித்தனமும், பசயலற்ற தன்னமனயயும் அவர் யவனல பசய்யும்
களத்தின் ெங்களிப்பு என்ெது ஒருவருக்குத் பதாியாவிடில், அவற்னறப் யொதுமான அளவிற்கு
நம்ெ முடியாது.
3. யேன் பமன்னமயானவளாக இருந்தாலும், அவள் தன்னுனடய அெிப்ெிராயங்களில் மிகவும்
உறுதியாக இருக்கிறாள்.
4. சார்பலட்டின் முதிர்ச்சி பெற்ற நனடமுனற யதார்த்தம் தனித்துவம் வாய்ந்தது.
5. எலிசபெத்தின் கலகலப்ொக ஆற்றலும், பசயல்ொடும், இருெது வயதில் இந்தியச் சூைலில்
கற்ெனன பசய்ய முடியாத ஒரு பெருநிகழ்வாகும்.
6. விக்காமின் இனினமயான புறத்யதாற்றம் அவ்வளவு சிறப்ொக அனமந்துள்ளதால்,
திரு பென்னட்யடா அல்லது திருமதி கார்டினயரா அவன் பவளிப்ெடுவதற்கு முன் அவனனச்
சந்யதகிக்கவில்னல.
7. ெிங்கிலினயப் யொலயவ காரலினும் அற்ெமானவளாகவும், சாியாக உருவாகாதவளாகவும்
இருக்கிறாள், யகார்னவயாக உனரயாட அவளுக்குத் பதாிவதில்னல. இப்பொழுது ெிங்கிலிக்கு
டார்சியுடன் ஏற்ெட்டிருக்கும் நட்புறவினால் அனத திருமண ெந்தத்தின் மூலம் யமலும்
வலுப்ெடுத்திக்பகாள்ள திட்டமிடுகிறாள்- இரட்டிப்ொன ஒன்று.
8. யலடி காதாின் நன்றாக உருவானவளாகவும், வலினமயயாடும், வனளந்து பகாடுக்காதவளாகவும்
இருக்கிறாள்.
9. சர் லூகாஸ் திரு காலின்ன ப் யொலயவ ஒரு பொிய ஆளுனம பகாண்டவர்.
10. திருமதி பென்னட்டிற்குப் ெதிலளிக்க திரு காலின்ஸிற்கு வாழ்க்னகயின் உாினம உள்ளது.
11. திருமதி கார்டினர் பெண்னமயின் குணாதிசயங்களின் அனனத்து விதிகனளயும் மீறுகிறாள்,
முக்கியமான விஷயங்களில் உயாிய பெருந்தன்னமனய பவளிப்ெடுத்துகிறாள்.
12. திருமதி கார்டினர் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவாறு உயருவது ஆங்கியலய காதாெத்திரங்களின்
குணங்கனளப் ெற்றிய அனனத்து வாசகர்களுக்கும் நம்ெமுடியாததாக உள்ளது.
13. லிடியா இன்னமும் மனித அறிவின் வரம்ெிற்குள் நுனையவில்னல. அவள் மிகவும்
கட்டுப்ொடற்று இருக்கிறாள்.
14. லூயிசா, கிட்டி இருவராலும் எந்த விதமாகவும் மாறிக்பகாள்ள முடிகிறது.
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70) “She is very young.”
Freedom yields its results through discipline.
Freedom is great, very desirable, not easily granted.
A child given total ‘freedom’ will walk on fours and howl.
That is not ‘freedom’. It is neglect. It is true one develops in freedom.
In the 20th century of Europe Freedom and Individuality are hotly considered topics.
Freedom was freely discussed in all aspects, mainly freedom for children and youth as well as freedom in
schools and colleges.
Tom Peters was a Messiah of Freedom. He inspired people with Freedom.
Surely with the hippies Freedom as a concept came to stay in the atmosphere. It has to be developed as a
concept, policy, strategy and the limits on either side are to be fixed.
On the lower side absence of Freedom leads to rigidity.
On the higher side presence of Freedom permits the growth of values.
On either side limits are necessary for the best of benefits to be had.
On both sides Freedom is to be allowed to grow its various facets with vigour.
More of Freedom prevents the formation in right shape.
Less of Freedom kills initiative.
Freedom yields its best in necessary restrictions on all sides.
Maybe in the highest sense of the word HE calls it Freedom to be in fetters.
To conceive the strategy of education in the best sense of Freedom may be the highest concept of useful
activity.
Lydia was not free in any family sense of the word or even social sense of it.
She was almost as free as a non-domesticated animal in the house.
She had inherited the violence of her mother’s untamed raw physical energies craving for expression.
She is a violent contrast to her brother who is a cultured gentleman.
Elizabeth was unable to think of any harm of Lydia except unseemly behavior.
There was no cause or basis in her Mind to think of an ill consequence as elopement.
It shows the family history conscious or subconscious had no such precedent.
Nor was it a phenomenon in the local community.
Perhaps Lydia was a pioneer in elopement.
She did speak of trying age about Georgiana to the colonel.
Not that it was not an unknown phenomenon as a wish or thought in young girl, but such an occurrence had
not happened there.
Human nature is capable of several mental responses to such a situation:
1) Man who is incapable of an act will not suspect it in another.
2) He who is capable of it will suspect it in everyone else.
3) He who has done it will refuse to think another will do it to him.
4) He can do anything to anybody, but no one should do it to him.]
The resources of life are not always governed by human possibilities.
They far exceed human possibilities or any other possibilities.
Darcy’s helping her in finding Lydia was not one she or anyone else can take for granted.
Her own view that he would completely drop her is the greatest possibility.
His wanting to do it unknown to anyone else is equally unthinkable.
Bingley’s wish to marry Jane is not the most probable outcome as his was not a love to distraction.
It is a substantial, abiding interest not necessarily leading to wedding not only because of difference
in status but there was no inner compulsion in him.
He did not outwardly protest, nor any inner protest is mentioned, but he was able to believe she had not
responded.
It is like Lufton and Lucy.
Lufton was on the point of marrying Griselda.
“அவள் மிகவும் சிறியவள்.”
சுதந்திரம் கட்டுப்ொட்டின் மூலம் அதன் ெலன்கனள அளிக்கிறது.
சுதந்திரம் சிறப்ொனது, மிகவும் விரும்ெத்தக்கது, சுலெமாகக் கினடப்ெதில்னல.
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முழுனமயான சுதந்திரம் அளிக்கப்ெட்ட ஒரு குைந்னத நான்கு கால்களில் நடக்கும், கூச்சலிடும்.
அது சுதந்திரம் அல்ல. அது புறக்கணிப்ொகும். சுதந்திரத்தில் ஒருவர் வளருவது உண்னமயய.
இருெதாம் நூற்றாண்டு ஐயராப்ொவில் சுதந்திரமும் தனித்துவமும் மிகவும் யெசப்ெடும் விஷயமாக
உள்ளன.
சுதந்திரத்தின் அனனத்து அம்சங்களும் தாராளமாக விவாதிக்கப்ெட்டன, முக்கியமாக குைந்னதகள்
மற்றும் இனளஞர்களுக்கான சுதந்திரம், மற்றும் ெள்ளிகள், கல்லூாிகளில் சுதந்திரமும் அவ்வாறு
விவாதிக்கப்ெட்டன.
டாம் பீட்டர்ஸ் சுதந்திரத்தின் ஒரு தூதுவனாக இருந்தார். அவர் சுதந்திரத்திற்கு மக்கனள
ஊக்கப்ெடுத்தினார்.
ெிப்ெிகளினால் சுதந்திரம் நிச்சயமாக ஒரு கருத்தாக சூைலில் உருவாயிற்று. இது ஒரு கருத்தாகவும்,
பகாள்னகயாகவும், உொயமாகவும் வளர்க்கப்ெட யவண்டும், இரு புறத்திலும் அதற்கான வரம்புகள்
தீர்மானிக்கப்ெட யவண்டும்.
கீயை சுதந்திரம் இல்லாமல் இருப்ெது இறுக்கமாக மாற வைி வகுக்கிறது.
யமயல சுதந்திரம் ெண்புகளின் வளர்ச்சினய அனுமதிக்கிறது.
உயர்ந்த ெலன்கனளப் பெறுவதற்கு இரண்டு ெக்கங்களிலும் வரம்புகள் யதனவ.
இரு புறத்திலும் சுதந்திரம் அதன் ெல்யவறு அம்சங்கனள வீாியத்துடன் வளர்க்க அனுமதிக்கப்ெட
யவண்டும்.
அதிக அளவிலான சுதந்திரம் சாியான வடிவத்தில் உருவாவனதத் தடுக்கிறது.
குனறந்த அளவிலான சுதந்திரம் தன்முனனப்னெ அைிக்கிறது.
சுதந்திரம் எல்லாப் ெக்கங்களிலும் அவசியமான கட்டுப்ொடுகளில் அதன் சிறந்தனத வைங்குகிறது.
மிக உயர்ந்த அர்த்தத்தில் ெகவான் இனத விலங்கிடப்ெட்டு இருக்கும் சுதந்திரம் என்றனைக்கிறார்
யொலும்.
சுதந்திரத்தின் மிகச் சிறந்த அர்த்தத்தில் கல்வியின் உத்தினய நினனத்துப் ொர்ப்ெது ெயனுள்ள
பசயல்ொட்டின் மிக உயர்ந்த கருத்தாக இருக்கலாம்.
லிடியா எந்த குடும்ொீதியான உணர்வியலா அல்லது சமூகாீதியான உணர்வியலாகூட சுதந்திரமாக
இருக்கவில்னல.
அவள் கிட்டத்தட்ட வீட்டில் வளர்க்கப்ெடாத ஒரு விலங்குயொல் சுதந்திரமாக இருந்தாள்.
பவளிப்ொட்டிற்காக ஏங்கும் தாயாாின் முரட்டுத்தனமான நாசூக்கற்ற உடல் ஆற்றல்களின்
தீவிரத்னத அவள் பெற்றிருந்தாள்.
ெண்புமிக்க கனவானாக விளங்கிய திரு கார்டினாிடமிருந்து திருமதி பென்னட் மிகவும் தீவிரமாக
மாறுெட்டிருந்தாள்.
லிடியாவின் ெண்ெற்ற நடத்னதனயத் தவிர யவபறதுவும் பகடுதலாக எலிசபெத்திற்கு
அவனளப்ெற்றி நினனக்க முடியவில்னல.
ஓடிப்யொவது யொன்ற யமாசமான ெின்வினளனவப் ெற்றி நினனக்க எந்த காரணயமா அல்லது
அடிப்ெனடயயா அவள் மனதில் இல்னல.
இது யொன்ற ஒரு விஷயம் குடும்ெத்தில் அறிந்யதா அறியாமயலா நடந்ததும் இல்னல.
அங்குள்ள சமூகத்திலும் இவ்வாறு ஒரு நிகழ்வு நனடபெற்றதில்னல.
லிடியா ஓடிப்யொவதற்கு ஒரு முன்யனாடியாக இருந்திருக்கலாம்.
ோர்ேியானாவின் ஆெத்தான வயது குறித்து அவள் கர்னலிடம் யெசினாள்.
இது யொன்ற ஒரு எண்ணயமா அல்லது விருப்ெயமா ஒரு இளம் பெண்ணிற்குத் பதாியாத ஒரு
விஷயமல்ல, ஆனால் அங்கு இது யொன்றபதான்று நிகழ்ந்ததில்னல.
இத்தனகய ஒரு நினலனமக்கு மனித சுொவம் ெல்யவறு மனாீதியான ெதில்கனள அளிக்கலாம்.
1) தன்னால் இயலாத ஒரு விஷயத்னத மனிதன் மற்றவாிடம் சந்யதகிக்க மாட்டான்.
2) அவனால் அது முடியும் எனில் மற்ற அனனவனரயும் அந்த விஷயத்தில் சந்யதகிப்ொன்.
3) அனதச் பசய்திருப்ெவன் மற்றவர் அனத தனக்குச் பசய்வார் என நினனக்க மறுப்ொன்.
4) அவனால் எனதயும் எவருக்கும் பசய்ய முடியும், ஆனால் அவனுக்கு எவரும் அனதச்
பசய்யக்கூடாது.
வாழ்வின் வளங்கள் எப்பொழுதும் மனித சாத்தியங்களால் நிர்வகிக்கப்ெடுவதில்னல.
அனவ மனித சாத்தியங்கள் அல்லது யவறு எந்த சாத்தியங்கனளயும் மீறுகின்றன.
லிடியானவக் கண்டுெிடிப்ெதில் டார்சி அவளுக்குச் பசய்த உதவினய அவயளா அல்லது யவறு
எவருயமா உாினமயாக எடுத்துக்பகாள்ள முடியாது.
தன்னன அவன் முழுவதுமாகக் னகவிடுவான் என்ற அவளது ொர்னவ மிகப் பொிய சாத்தியமாக
உள்ளது.
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யாருக்கும் பதாியாமல் அனதச் பசய்ய அவன் விரும்புவதும் அயதயொல எவரும் நினனத்துப்ொர்க்க
முடியாத ஒன்று.
யேனனத் திருமணம் பசய்துபகாள்ள ெிங்கிலி விரும்புவது மிகவும் சாத்தியமாகக்கூடிய வினளவு
அல்ல, ஏபனனில் அவனுனடயது யவறு எனதயும் பொருட்ெடுத்தாத ஒரு காதல் அல்ல.
இது ஒரு பசறிவான, நினலயான ஆர்வம் ஆகும், ஆனால் திருமணத்திற்கு வைி வகுக்கும் என்ெது
அவசியமில்னல, இது அந்தஸ்தில் உள்ள யவறுொடு காரணமாக மட்டுமல்ல, அவனுள் எந்தவித
உள் நிர்ெந்தமும் இல்னல.
அவள் பவளிப்ெனடயாக எதிர்க்கவில்னல, எந்த வித அக எதிர்ப்பும் குறிப்ெிடப்ெடவில்னல,
ஆனால் அவள் மறுபமாைியளிக்கவில்னல என்ெனத அவனால் உணர முடிந்தது.
இது, Lufton மற்றும் Lucy-ஐப் யொன்றது.
Lufton, Griselda-னவத் திருமணம் பசய்து பகாள்ளும் கட்டத்தில் இருந்தான்.
Grape fruit juice
It is a great theme not well known that
―in all progress small imperfections are great barrier.
― Small endowments are great fillip to accomplishment.
In Management becoming a science there are some themes like this.
To day Scientists are proud of anti-science attitudes.
Examples:
1. Harlan’s appreciation of a Sri Lanka Fellow for his social skills.
2. Mr.X’s manners.
3. Mountbatten’s way of knowing people.
4. Knowledge of thirty foreign words for a tourist.
5. English in India.
6. Reputation of Sanskrit.
7. Sweet voice of a woman.
8. Good handwriting.
9. Speaking capacity for a politician.
10. Charm of a philanderer.
11. Other man’s point of view.
12. Money lender’s power.
13. O ne spoon of Ghee in food.
14. Spices in food.
15. Jargon.
16. Value of work for wealth.
17. Punctuality.
18. Memories.
19. Border in a saree.
20. Bright colour of a book.
21. Loud voice.
22. Soft voice.
23. Capacity for multiplication.
24. Pleasant font in email.
25. Address – Subscription.
26. Non flattering pleasant recognition of another’s value.
27. A line of beauty.
28. Silent will.
திராட்னசப் ெைரசம்
― எல்லா முன்யனற்றங்களிலும் சிறிய குனறொடுகள் பொிய தனடகளாகும்,
― சிறிய திறன்கள் சாதனனக்கு பொிய தூண்டுதல்களாகும் என்ெனவ நன்கு அறியப்ெடாத சிறந்த
கருப்பொருள் ஆகும்.
யமலாண்னம ஒரு விஞ்ஞானமாக மாறுவதில் இது யொன்ற சில கருப்பொருள்கள் உள்ளன.
இன்று விஞ்ஞானிகள் அறிவியல் எதிர்ப்பு மனப்ொன்னமயில் பெருனமப்ெடுகிறார்கள்.
உதாரணங்கள்:
384

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

1. ஸ்ரீ லங்கானவச் யசர்ந்த ஒரு அங்கத்தினனர அவரது சமூகத் திறனமகளுக்காக ொர்லண்ட்
ொராட்டியது
2. திரு.X-ன் நடத்னத.
3. மக்கனள அறிந்துபகாள்வதற்கான பமௌண்ட்ொட்டனின் வைி.
4. ஒரு சுற்றுலாப் ெயணிக்கு முப்ெது அன்னிய பமாைி வார்த்னதகள் பதாிந்திருப்ெது.
5. இந்தியாவில் ஆங்கிலம்.
6. சமஸ்கிருதத்தின் நற்பெயர்.
7. ஒரு பெண்மணியின் இனினமயான குரல்.
8. அைகான னகபயழுத்து.
9. ஒரு அரசியல்வாதியின் யெச்சுத் திறன்.
10. ஒரு பெண் ெித்தனின் வசீகரம்.
11. அடுத்தவர் கண்யணாட்டம்.
12. கடன் பகாடுப்ெவாின் சக்தி.
13. உணவில் ஒரு யதக்கரண்டி பநய்.
14. உணவில் சுனவக்கூட்டும் வாசனனப் பொருள்கள்.
15. பதளிவற்ற யெச்சு.
16. பசல்வத்திற்கான யவனலயின் மதிப்பு.
17. யநரந்தவறானம.
18. நினனவுகள்.
19. ஒரு புடனவயின் கனர( Border )
20. ஒரு புத்தகத்தின் ெிரகாசமான நிறம்.
21. உரத்த குரல்.
22. பமன்னமயான குரல்.
23. பெருக்கலில் ஆற்றல்.
24. மின் அஞ்சலில் இனினமயான எழுத்துரு.
25. முகவாி- சந்தா.
26. அடுத்தவாின் ெண்புகனள முகஸ்துதி இல்லாமல் இனினமயாக அங்கீகாிப்ெது.
27. அைகான ஒரு வாி.
28. பமௌன உறுதி.
Adoration
Adoration is one’s emotional value for another.
In the emotional memory of another, one pleasantly expands, not always to intensity.
Adoration of intensity is emotional fulfillment.
The extent of emotional fulfillment enriches one’s meaning of life.
Each Man is naturally adored by many women around him.
Each woman is so adored by a great many men.
Man usually tends to another woman outside that sphere.
The woman too does so.
In strong adoration the rule is if one likes another he likes a yet different person.
Adoration is life of emotional imagination.
Not many need an emotional or Mental life.
The vast majority need physical emotions or physical understanding. Politics and fan life belong to those
domains.
What is universally popular is the lowest faculty in the highest name.
The extremely popular theme of love is the exalted name given to emotions of the physical urge.
The physical whether it is understanding or emotions or better still sensation is the most satisfying.
To find it true in the greatest of Men is revealing.
To see it in oneself and have the sincerity of accepting it is spiritual self-awareness and the last word
in practical wisdom.
Seeing others refusing to descend, you are face to face with a great Man.
Seeing it in oneself you are in the presence of greatness.
To offer such greatness to others – to a wife or a husband – is to live as fully as human life will permit.
One whose inner attitude has emotionalised in all areas towards all is one capable of பிரியம்,
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an affectionate solicitude.
Individuality that is organized and efficient in work tends together all the energies inside in him for
his own comfort.
Turning it outside towards others to maintain it towards all requires hundreds of times greater
energy. Self giving energises the being.
யொற்றுதல்.
யொற்றுவது ஒருவருக்கு மற்பறாருவர் மீதான உணர்ச்சிபூர்வமான மதிப்பு.
மற்றவனரப்ெற்றிய உணர்ச்சிபூர்வமான நினனவில் ஒருவர் இனினமயாக விாிவனடகிறார்,
எப்பொழுதும் தீவிரத்தில் விாிவனடகிறார் என்று கூற முடியாது.
தீவிரத்னதப் யொற்றுவது உணர்ச்சிபூர்வமான மன நினறவாகும்.
உணர்ச்சிபூர்வமான மனநினறவின் அளவு ஒருவரது வாழ்க்னகயின் அர்த்தத்னத வளப்ெடுத்துகிறது.
ஒவ்பவாரு ஆணும் இயல்ொகயவ அவனனச் சுற்றியுள்ள ெல பெண்களால் யொற்றப்ெடுகிறான்.
ஒவ்பவாரு பெண்ணும் ெல உயாிய ஆண்களால் யொற்றப்ெடுகிறாள்.
அந்த வட்டத்திற்கு பவளியய உள்ள மற்பறாரு பெண்ணிடம் ஆண் பொதுவாக ஆர்வம்
பகாள்கிறான்.
பெண்ணும் அவ்வாறு பசய்கிறாள்.
வலினமயான யொற்றுதலில் ஒருவர் அடுத்தவனர விரும்ெினால் அவர் யவபறாருவனர விரும்புவயத
விதியாகும்.
யொற்றுதல் உணர்ச்சிபூர்வமான கற்ெனனயின் வாழ்வாகும்.
ெலருக்கு உணர்ச்சிபூர்வமான அல்லது மனாீதியான வாழ்வு யதனவப்ெடுவதில்னல.
பெரும்ொன்னமயானவர்களுக்கு உடல்ாீதியான உணர்ச்சிகயளா அல்லது உடல்ாீதியான புாிதயலா
யதனவப்ெடுகிறது. அரசியல் வாழ்க்னகயும் இரசிகர்களின் வாழ்க்னகயும் அந்தக் களங்கனளச்
சார்ந்தனவ.
மிக உயர்ந்த பெயாில் உள்ள மிகக் குனறந்த திறயன உலகளவில் ெிரெலமாக உள்ளது.
மிகவும் ெிரெலமான கருப்பொருளான காதல் உடல் உந்துதலின் உணர்ச்சிகளுக்கு
அளிக்கப்ெட்டுள்ள உயர்ந்த பெயராகும்.
ேடநினல, அது புாிதயலா, உணர்ச்சிகயளா அல்லது யமலும் சிறப்ொன உணர்யவா, மிகவும் திருப்தி
அளிப்ெதாக இருக்கும்.
மிகவும் உயர்ந்த மனிதர்களிடம் இனத உண்னம எனக் காண்ெது ெிரமிக்கத்தக்கதாக இருக்கும்.
தன்னிடத்தியலயய அனதக் காண்ெதும் மற்றும் அனத ஏற்றுக்பகாள்வதில் உண்னமயுடன்
இருப்ெதும் ஆன்மீக சுய விைிப்புணர்வாகும், நனடமுனற ஞானத்தின் கனடசி வார்த்னதயாகும்.
மற்றவர்கள் கீைிறங்க மறுப்ெனதக் காண்ெது நாம் ஒரு பொிய மனிதனர யநருக்கு யநர்
எதிர்பகாள்வதாகும்.
நம்மிடயம இனதக் காண்ெது மகத்துவத்தின் முன்னினலயில் நாம் இருப்ெதாகும்.
இத்தனகய உயர்னவ மற்றவர்களுக்கு வைங்குவது- மனனவிக்யகா அல்லது கணவனுக்யகா- மனித
வாழ்க்னக அனுமதிக்கும் அளவிற்கு முழுனமயாக வாழ்வதாகும்.
எல்யலாாிடமும், எல்லா இடங்களிலும் ஒருவது அக மனப்ொங்கு உணர்ச்சிவயப்ெட்டிருந்தால்,
அவருக்கு ெிாியத்னத பவளிப்ெடுத்த முடியும், ொசமான அக்கனற காண்ெிக்க இயலும்.
யவனலயில் முனறப்ெடுத்தப்ெட்டு பசயல்திறனுடன் இருக்கும் தனித்துவம், அவனுள் இருக்கும்
அனனத்து ஆற்றல்கனளயும் அவனுனடய பசௌகாியத்திற்காக ஒன்றாக இனணக்கும்.
அனனவாிடமும் அனத நினலப்ெடுத்துவற்காக மற்றவர்கனள யநாக்கி அனதத் தினச திருப்புவதற்கு
யமலும் நூறு மடங்கு சக்தி யதனவப்ெடுகிறது. சுய அர்ப்ெணம் ேீவனுக்கு சக்தி அளிக்கிறது.
Elizebeth’s concern for Lydia
Lydia is triumphant, jubilant, overwhelmed with self confidence.
Elizabeth, not knowing her attitude, was ashamed for her sister.
Yogic service often is seen as public service.
People expect yogis to solve the outstanding problems of life.
It is true many can be thus solved; it is equally true yogis do not always act that way.
The world organising its problems in greater intensity has a certain Mental poise of which we are not aware.
People, problem or not, enjoy what they are.
It is not the solution of their problem that occupies them.
The truth is No one wants to solve the problem. They enjoy its intensity.
It is from an appreciation of such a situation, we are told, unless someone asks for an idea, it will be
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ineffective.
Mother says “you cannot tell anyone anything.”
Often people intensely search for an ideal solution.
Even in such conditions it is not usual people will listen to an idea.
In other conditions people would like to receive ideas or even help without having to acknowledge or
dishonestly refusing the fact.
No one wants to listen to Sheldrake.
They want to destroy him.
Even when the world moves to adore Sheldrake, ‘they’ will not acknowledge.
For our part, what is NOT permissible is a ‘desire’ to serve.
Should it be done as part of our duty, our work will be acknowledged if we move to the subtle plane.
It is possible, even if it is dangerous.
With full psychic presence there will be no danger.
In our case those who say ‘forget it’ will be in the Queue.
What matters is our attitude, the atmosphere, the movement.
All were there in Prosperity 2000 and since February’2011.
Truth will succeed if we can handle the truth in the falsehood.
X’s falsehood was suppression.
Walt’s falsehood was fabrication.
Great Moment!
லிடியாவின் மீதான எலிசபெத்தின் அக்கனற.
லிடியா தன்னம்ெிக்னகயுடன் பவற்றிகரமாகவும் மகிழ்ச்சியுடனும் உணர்ச்சியில் ஆழ்ந்தும்
இருக்கிறாள்.
அவளுனடய மனப்ொன்னமனய அறியாதவளாக இருக்கும் எலிசபெத், அவளுனடய சயகாதாி
விஷயத்தில் பவட்கப்ெடுகிறாள்.
யயாகாீதியான யசனவ பெரும்ொலும் பொதுச் யசனவயாகப் ொர்க்கப்ெடுகிறது.
வாழ்க்னகயின் மிகவும் சிக்கலான ெிரச்சினனகனள யயாகிகள் தீர்க்க யவண்டும் என மக்கள்
எதிர்ொர்க்கின்றனர்.
ெலவற்னறயும் இவ்வாறு தீர்க்க முடியும் என்ெது உண்னம; யயாகிகள் எப்பொழுதும் அந்த விதத்தில்
பசயல்ெடுவதில்னல என்ெதும் அயத யொல உண்னம.
உலகம் அதன் ெிரச்சினனகனள யமலும் தீவிரமாக முனறப்ெடுத்துவதில் நமக்குத் பதாியாத
குறிப்ெிட்ட மன நினல ஒன்றுள்ளது.
மக்கள், ெிரச்சினன இருக்கிறயதா இல்னலயயா, அவர்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றனயரா அனத
மகிழ்வுடன் அனுெவிக்கின்றனர்.
அவர்கனள ஆக்கிரமித்துக்பகாண்டிருப்ெது அவர்களது ெிரச்சினனகளுக்கான தீர்வல்ல.
எவரும் ெிரச்சினனனயத் தீர்க்க விரும்புவதில்னல என்ெயத உண்னம. அவர்கள் அதன் தீவிரத்னத
ரசிக்கின்றனர்.
இத்தனகய ஒரு சந்தர்ப்ெத்தின் ொராட்டிலிருந்துதான், எவராவது ஒரு கருத்னத யகட்டால் மட்டுயம,
அது ெயனற்றதாக இருக்கும் என்று கூறப்ெடுகிறது.
“நீ எவாிடமும் எனதயும் கூறமுடியாது” என்று அன்னன கூறுகிறார்.
பெரும்ொலும் மக்கள் சிறந்த தீர்னவத் தீவிரமாகத் யதடுகின்றனர்.
இத்தனகய நினலனமகளிலும்கூட மக்கள் ஒரு யயாசனனனயக் யகட்ெது என்ற வைக்கம் இல்னல.
மற்ற நினலனமகளில் மக்கள் உண்னமனய ஏற்றுக்பகாள்ளாமயலா அல்லது யநர்னமயற்ற
முனறயில் மறுத்யதா, யயாசனனகனளப் பெறுவதற்யகா அல்லது உதவுவதற்யகா கூட முன்வருவர்.
Sheldrake கூறுவனத யாரும் யகட்க விரும்ெவில்னல.
அவர்கள் அவனன அைிக்க விரும்ெினர்.
உலகயம Sheldrake-ஐப் யொற்ற விரும்பும்பொழுதும், ‘அவர்கள்’ ஒப்புக்பகாள்ள மாட்டார்கள்.
நமது ெங்கிற்கு, அனுமதிக்கப்ெடாதது ‘யசனவ’ பசய்வதற்கான ஒரு ஆனசயாக இருக்கும்.
நமது கடனமயின் ஒரு ெகுதியாக அனதச் பசய்ய யவண்டுபமனில், நாம் சூட்சும நினலக்கு நகரும்
பொழுது நமது யவனல ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடும். அது ஆெத்தானதாக இருப்ெினும், அது சாத்தியம்.
முழுனமயான னசத்தியத்தின் முன் ஆெத்து எதுவும் இருக்காது.
நமது விஷயத்தில் ‘மறந்து விடு’ என்று கூறுெவர்கள் வாினசயில் நிற்ெர்.
நமது அணுகுமுனற, சூைல், இயக்கம் ஆகியனவயய முக்கியம்.
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Prosperity 2000-லும் 2011-ஆம் ஆண்டு ெிப்ரவாி மாதத்திற்குப் ெிறகும் இனவ அனனத்தும் இருந்தன.
உண்னமனயப் பொய்னமயில் நம்மால் னகயாள முடிந்தால் உண்னம பவல்லும்.
X-ன் பொய்னம மனறத்தலாக இருந்தது.
Walt-ன் பொய்னம கற்ெனனயாக இருந்தது.
உயர்ந்த தருணம்!
Foot Prints
Great Literature is the foot prints of our life.
The Life Divine is the foot prints of Brahman in cosmic life.
The exertions of the characters are the foot prints of Jane Austen in the story.
Starting from ‘tolerable’ Darcy travels to loveliest Elizabeth.
Mrs. Bennet begins with a cry of Netherfield and ends by losing her speech on Darcy’s engagement.
Mr. Bennet begins in the library and ends in his sacred honour.
The story carries the Foot Print of the rational mind that takes birth.
History is the route where we find the Foot Prints of Time and Space.
Foot Prints are the sacred symbolic marks of Mother’s affectionate embrace.
The human heart finds its consummation when the Divine imprints His foot prints on it.
A man’s emotion is made sacred by his woman’s foot prints.
History lets her peaks emerge from her existence as literature.
Mental energy flowers as thoughts of a thinking Mind.
Thought is the action of Mind.
Energy of the Mind falling into an organisation is thought.
Thought expressing as speech is physical.
Words expressing as poetry is emotional.
Sound of speech becomes Mantra by the touch of Spirit.
நிறனத்தெடி நைக்கும் is thought translates itself into action.
Emotionalised thought is energised action.
Silence of the being is a dynamic thought or a vigorous action.
Mrs. Bennet and Lady Catherine are always intense.
To be intense is the nature of a strong character.
The strength of mildness is culture.
Culture is quietly sweet.
The strength of Mr. Bennet is lost in his sarcasm and meanness.
That an empty character like Wickham can develop that much of captivating softness is one
expression of human resourcefulness.
Even if it is boorish authority Lady Catherine reaches perfection in her own way of life.
காலடிச் சுவடுகள்.
உயர்ந்த இலக்கியம் நமது வாழ்வின் காலடிச் சுவடுகள் ஆகும்.
‘தி னலப் டினவன்’ ெிரெஞ்ச வாழ்வில் ெிரம்மனின் காலடிச் சுவடுகள் ஆகும்.
கதாொத்திரங்களின் உனைப்பு இக்கனதயில் யேன் ஆஸ்டினின் காலடிச் சுவடுகள் ஆகும்.
‘ெரவாயில்னல’ என்று ஆரம்ெித்த டார்சி மிகவும் அைகான எலிசபெத்னத யநாக்கிப் ெயணம்
பசய்கிறான்.
பநதர்பீல்டின் பெருனமயுடன் ஆரம்ெித்த திருமதி பென்னட், டார்சியின் திருமண உறுதி குறித்து
யெச முடியாமல் யொவதுடன் முடிக்கிறாள்.
நூலகத்தில் ஆரம்ெிக்கும் திரு பென்னட் தன்னுனடய புனிதமான பகௌரவத்தில் முடிக்கிறார்.
ெிறவிபயடுக்கும் வியவகமான மனதின் காலடிச் சுவடுகனள கனத தாங்கி நிற்கிறது.
காலம் மற்றும் இடத்தின் காலடிச் சுவடுகனள நாம் வரலாற்றில் காண்கியறாம்.
காலடிச் சுவடுகள் அன்னனயின் ொசமுள்ள தழுவலின் புனிதமான அனடயாளக் குறியீடுகளாகும்.
பதய்வம் தனது காலடிச் சுவடுகனள மனித இதயத்தில் ெதிக்கும்பொழுது அது தனது நினறனவக்
காண்கிறது.
ஒரு மனிதனது உணர்ச்சி அவன் விரும்பும் பெண்ணின் காலடிச் சுவடுகளால்
புனிதமாக்கப்ெடுகிறது.
வரலாறு அதன் உச்சத்னத இலக்கியமாக பவளிப்ெடுத்துகிறது.
மனதின் ஆற்றல் சிந்திக்கும் மனதின் எண்ணங்களாக மலருகிறது.
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எண்ணம் மனதின் பசயல்ொடாகும்.
மனதின் ஆற்றல் ஒழுங்கனமக்கப்ெடும் பொழுது எண்ணமாக மாறுகிறது.
எண்ணம் யெச்சாக பவளிப்ெடுவது ேடநினலக்குாியது.
வார்த்னதகள் கவினதயாக பவளிப்ெடுவது, உணர்ச்சிபூர்வமானது.
ஆன்மாவின் ஸ்ொிசத்தால் யெச்சின் ஒலி மந்திரமாகிறது.
நினனத்தெடி நடக்கும் என்ெது எண்ணம் அதனனயய பசயலாக மாற்றிக் பகாள்வதாகும்.
உணர்ச்சிபூர்வமான எண்ணம் ஆற்றல்வாய்ந்த பசயலாகும்.
ேீவனின் பமௌனம் ஒரு சக்திவாய்ந்த எண்ணயமா அல்லது தீவிரமான பசயயலா ஆகும்.
திருமதி பென்னட்டும், யலடி காதாினும் எப்பொழுதுயம தீவிரமாக இருப்ெர்.
தீவிரமாக இருப்ெது வலினமயான குணத்தின் இயல்ொகும்.
பமன்னமயின் வலினம கலாச்சாரம் ஆகும்.
கலாச்சாரம் அனமதியாக இனினமயாக இருக்கும்.
திரு பென்னட்டின் வலினம அவரது கிண்டல் மற்றும் அற்ெத்தனத்தில் இைக்கப்ெடுகிறது.
விக்கானமப் யொன்ற ஒரு வலுவற்ற ொத்திரம் அந்த அளவிற்கான கவரும் பமன்னமனயப் பெற
முடிவது மனித வளங்களின் ஒரு பவளிப்ொடாகும்.
அது முரட்டுத்தனமான அதிகாரமாக இருந்தாலும் யலடி காதாின் அவளுனடய வாழ்க்னக முனறயில்
பூரணத்துவத்னத அனடகிறாள்.
Teaching
71) “She has never been taught to think on serious subjects.”
Up to a point teaching may be of relevance. But it is true Lydia is beyond anything of such instructions.
Kitty did improve as she was a less ungovernable type.
In her case it was not the absence of right teaching, but the active employment of wrong encouragement by
her mother.
Parents do have a propensity to fully benefit their children with their own endowment.
Mrs. Bennet could do it fully with Lydia.
The portrayal of parental upbringing on the children is true to life.
A family is a more structured unit of organisation within a tenuously structured society.
Personal character leads itself to be shaped by one or the other or both.
Strong characters look for avenues of escape which if not with the blessings of either, but at least with the
conniving of both.
Lydia belongs to a category that is unaware of either family or society.
Mrs. Bennet is one obeying the society only to the extent it suits her.
This is a line of study so far not mentioned.
Only in Shakespeare one can find a scope for ALL human tendencies.
Shakespeare felt the pulse of all structures – family, society, character – but was fully alive to the
OPENINGS that would arise―and his greatness emerges only there most.
‘A page of Shakespeare’ ― Shaw.
‘I can go to the Shakespeare hundred times’ ― Sri Aurobindo.
With other writers, such openings are not many and when they arise they are still structured.
Openings of life, family, society, Time, Space, Character do not arise with other writers. When they do they
are all not infinite but finite.
I tend to believe HE was Shakespeare.
Every story follows the rules of life.
Its exuberance is too much for anyone to handle.
கற்ெித்தல்
“அவளுக்கு முக்கியமான விஷயங்கனளப்ெற்றி எப்பொழுதும் கற்றுக் பகாடுக்கப்ெடவில்னல.”
ஒரு கட்டம்வனர கற்றுக் பகாடுப்ெது பொருத்தமாக இருக்கலாம். ஆனால் லிடியா அத்தனகய
அறிவுறுத்தல்களுக்கு அப்ொற்ெட்டவள் என்ெது உண்னமதான்.
கிட்டி சற்று பசாற்யெச்சுக் யகட்ெவளாக இருந்ததினால் அவள் முன்யனற்றம் அனடந்தாள்.
லிடியா விஷயத்தில் அவளுக்கு சாியாக கற்றுக் பகாடுக்கப்ெடவில்னல என்ெனதவிட, அவளுனடய
தாயாாின் தவறான ஊக்கம்தான் காரணமாக இருந்தது.
பெற்யறார்களுக்கு தங்களுனடய திறனமயினால் குைந்னதகனள ெயனனடயும் வனகயில் வளர்க்கும்
யொக்கு உள்ளது.
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திருமதி பென்னட்டிற்கு லிடியா விஷயத்தில் இதுயொல் பசய்ய முடிந்தது.
குைந்னதகனள எவ்வாறு பெற்யறார் வளர்க்கின்றனர் என்ெதன் சித்தாிப்பு வாழ்க்னகக்கு
உண்னமயாக உள்ளது.
நுட்ெமாக கட்டனமக்கப்ெட்ட ஒரு சமூகத்தில், ஒரு குடும்ெம் யமலும் சிறப்ொகக் கட்டனமக்கப்ெட்ட
ஒரு ெிாிவாகும்.
தனிப்ெட்ட சுொவம், ஒன்றினாயலா, மற்பறான்றினாயலா அல்லது இரண்டினாலுயமா
வடிவனமக்கப்ெடுகிறது.
வலினமவாய்ந்த ொத்திரங்கள் இரண்டின் உதவியயாடு இல்லாவிட்டாலும், குனறந்தெட்சம்
இரண்டின் மனறமுக ஆதரவினால், தப்ெிப்ெதற்கான வைிகனளத் யதடுகின்றன.
குடும்ெம் அல்லது சமூகம் இரண்னடப் ெற்றியும் அறியாதவளாக லிடியா இருக்கிறாள்.
திருமதி பென்னட் தனக்கு ஏற்ற அளவில் சமூகத்திற்குக் கட்டுப்ெடுகிறாள்.
இது இதுவனர குறிப்ெிடப்ெடாத ஆய்வின் ஒரு இடமாகும்.
யஷக்ஸ்ெியாின் ெனடப்புகளில் மட்டுயம அனனத்து மனிதயொக்குகளின் வாய்ப்ெினனயும் காண
முடியும்.
குடும்ெம், சமூகம், கதாொத்திரம் யொன்ற அனனத்து அனமப்புகளின் அதிர்னவயும் யஷக்ஸ்ெியர்
உணர்ந்தார்- எைக்கூடிய வாய்ப்புகளுக்கு முழுனமயாக விைிப்புடன் இருந்தார் - அங்குதான்
அவருனடய சிறப்பு பொிய அளவில் பவளிப்ெடுகிறது.
‘யஷக்ஸ்ெியாின் எழுத்தில் ஒரு ெக்கம்'- பெர்னார்ட் ஷா
‘என்னால் நூறு முனற யஷக்ஸ்ெியாிடம் பசல்ல முடியும்’- ஸ்ரீ அரவிந்தர்.
மற்ற எழுத்தாளர்கள் விஷயத்தில் இத்தனகய வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்ெதில்னல, அனவ
எழுந்தாலும் இன்னமும் கட்டனமக்கப்ெட்டதாக இருக்கும்.
வாழ்க்னக, குடும்ெம், சமூகம், காலம், இடம், குணம் ஆகியவற்றின் வாய்ப்புகள் மற்ற
எழுத்தாளர்களிடம் எழுவதில்னல. அனவ எழுந்தாலும் அனவ அளவற்றதாக இல்லாமல்,
அளவுக்குட்ெட்டதாகயவ இருக்கும்.
ெகவான் யஷக்ஸ்ெியராக இருந்தார் என நம்ெத் யதான்றுகிறது.
ஒவ்பவாரு கனதயும் வாழ்வின் விதிகனளப் ெின்ெற்றுகிறது.
அதன் பசைிப்பு எவருக்கும் னகயாள முடியாத அளவிற்கு மிகவும் அதிகமாக இருக்கும்.
Intuition of Sherlock Holmes
Hamlet, Elizabeth, Sherlock Holmes represent the birth of Mind, rational Mind and intuition.
Neither in life, nor in literature you can find one accepting the truth of one’s folly as Elizabeth accepted in
two hours of introspection.
Cambridge companion says that never before Austen’s popularity was higher.
Even if there is no conscious understanding there is subconscious appreciation.
The methods of Sherlock Holmes were readily accepted and vastly improved upon with modern
advancement. It is not understood for its value. His value lies in insight and intuition and how he
reached it by taking an event and trying to understand it as part of the whole.
Conon Doyle ushered in insight and intuition, but is not yet recognised.
The collective passes through the following stages in acquiring a faculty.
1) It subconsciously matures and emerges a little on the surface.
2) Mind was born in Hamlet and the collective waited for it to spread and attain a certain maturity in
Luther.
3) As is proper we see printing developed around that period.
4) The emerging faculty is pitted against its arch rival, here the Catholic Church.
5) The thinking faculty of the Mind is gradually allowed to other facets of the society. Science is born and
organised.
6) It spreads to non-academic sectors.
7) When the collective fully accepts one faculty further faculties like rationality is born as a token
somewhere.
8) Rational faculty needs information, absence of secrecy, free interchange, organised effort, journalistic
status.
9) Insight is subconscious becoming conscious.
10) Intuition is the full maturity of insight which is apparently from outside from a fact or event.
11) Intuition is totally inside and gives its certitude inside.
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12) In fact it is intuitive sensation that is felt as insight and later revealed as rational discovery of thought.
13) Along with this society exhibits all the corresponding and relevant faculties, capacities and creates the
outer necessities.
Action is based on urge, impulse, interest, thought, inspiration and irresistibility they are in all the three
planes.
Confining our enquiry to thought it begins with ambition, loud thinking, premeditation, unthinking impulse,
thought impelled by emotion or sensation, silent will, habitual thought, imitative thought.
Caroline’s invitation is based on genuine affection and regard for Jane.
Elizabeth herself began to like them seeing how much they were really concerned with the comfort of Jane.
It is an affection that overcame their otherwise supercilious behavior.
Caroline’s concern on both the scores are real, she found Elizabeth was a rival. She could not consent to her
brother marrying Jane.
In those circumstances their natural endowments emerge.
In the whole book all the conversations of Bingley are out of his own felt emotion for Jane.
At Netherfield all Darcy’s actions and words were directed to Elizabeth.
Lady Catherine was centred in her class consciousness and spoke entirely to preserve it.
Charlotte’s words were words of wisdom initiated in goodwill and submissive good behavior.
Mrs. Bennet is a dynamo of physical energy of unthinking urges.
She knows out of her early habits certain ways of relating to people which issue out of habitual thought.
In Darcy’s proposal the vital attraction is overlaid by mental thoughts whose dynamism cannot be tampered
by others.
The colonel is thoughtful, conversational, well-bred, aimed at pleasing company, organized by polite
breeding.
Collins has given himself consciously a personality of a priest aimed at fully flattering Lady Catherine and
her daughter.
Mr. Bennet has corked up energies of reaction and consciously gave expression to sarcasm as an outlet of
relief.
In Lydia it is her body that speaks.
Wickham has acquired the aristocratic gentleman as the most pleasant exterior of captivating softness.
பஷர்லாக் யொம்ஸின் யநரடி ஞானம்.
மனம், ெகுத்தறிவு மனம் மற்றும் யநரடி ஞானத்தின் ெிறப்ெினன ொம்பலட், எலிசபெத், பஷர்லாக்
யொம்ஸ் ஆகியயார் குறிக்கின்றனர்.
இரண்டு மணி யநர சுய ொியசாதனனயில் எலிசபெத் ஏற்றுக் பகாண்டதுயொல், ஒருவாின்
மடனமயின் உண்னமனய வாழ்க்னகயியலா அல்லது இலக்கியத்தியலா ஒருவர் ஏற்றுக்பகாள்வனத
நாம் காண முடியாது.
ஒருயொதும் யேன் ஆஸ்டினுனடய ெிரெலம் இவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருந்ததில்னல என்று
யகம்ப்ாிட்ஜ் நண்ெர் கூறுகிறார்.
நனவுபூர்வமான புாிதல் இல்னல என்றாலும் ஆழ்மன புாிதல் உள்ளது.
பஷர்லாக் யொம்ஸின் முனறகள் உடனடியாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டன, நவீன வளர்ச்சியுடன்
மிகவும் முன்யனற்றமும் அனடந்தது. அதன் மதிப்ெிற்காக அது புாிந்துபகாள்ளப்ெடவில்னல.
அவரது மதிப்பு யநரடி ஞானம் மற்றும் உள்ளுணர்வில் உள்ளது, மற்றும் ஒரு நிகழ்னவ எடுத்துக்
பகாண்டு அனத முழுனமயின் ெகுதியாகப் புாிந்துபகாள்ள முயற்சிப்ெதன் மூலம் அனத அவர்
எவ்வாறு அனடந்தார் என்ெதிலும் உள்ளது.
யநரடி ஞானம் மற்றும் உள்ளுணர்னவ Conon Doyle அறிமுகப்ெடுத்தினார், ஆனால் இன்னமும்
அவர் அங்கீகாிக்கப்ெடவில்னல.
ஒரு திறனனப் பெறுவதற்கு சமூகம் கீழ்க்கண்ட கட்டங்கனளக் கடந்து பசல்கிறது.
1) இது ஆழ்மனதில் முதிர்ச்சி பெற்று, யமல்மனதில் சற்று பவளிவருகிறது.
2) ொம்பலட்டில் மனம் ெிறந்தது, அது ெரவி, லூதாில் ஒரு குறிப்ெிட்ட அளவு முதிர்ச்சி
அனடவதற்காக சமூகம் காத்திருந்தது.
3) அந்தக் காலகட்டத்தில் அச்சிடுதலும் உருவானது.
4) வளர்ந்து வரும் திறன் அதன் ெரம எதிாிக்கு எதிராக முன்னிறுத்தப்ெடுகிறது, இங்கு அந்த எதிாி
கத்யதாலிக்க சர்ச் ஆகும்.
5) மனதின் சிந்திக்கும் திறன் சமூகத்தின் மற்ற அம்சங்களுக்குப் ெடிப்ெடியாக ெரவுகிறது.
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அறிவியல் உருவாகி, முனறப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
6) இது கல்விசாரா துனறகளுக்குப் ெரவுகிறது.
7) சமூகம் முழுனமயாக ஒரு திறனன ஏற்றுக்பகாள்ளும்பொழுது, ெகுத்தறிவு யொன்ற யமலும் சில
திறன்கள் யவறு ஒரு இடத்தில் ஒரு அனடயாளமாகத் யதான்றுகின்றன.
8) தகவல், இரகசியம் இல்லாமல் இருப்ெது, சுதந்திரமான ொிமாற்றம், முனறப்ெடுத்தப்ெட்ட
முயற்சி, ெத்திாினக அந்தஸ்து ஆகியனவ ெகுத்தறிவுத் திறனுக்கு யதனவப்ெடுகின்றன.
9) நுண்ணறிவு ஆழ்மனம் யமல்மனமாக மாறுவதாகும்.
10) யநரடி ஞானம் உள்ளுணர்வின் முழு முதிர்ச்சியாகும், இது பவளியிலிருந்து ஒரு தகவல் அல்லது
நிகழ்விலிருந்து பவளிப்ெனடயாக எழுகிறது.
11) யநரடி ஞானம் முழுனமயாக அகத்னதச் சார்ந்தது, அகத்தில் உறுதிப்ொட்னட அளிக்கிறது.
12) உண்னமயில் யநரடி ஞானம் உள்ளுணர்வாக உணரப்ெடுகிறது, இது ெின்னர் எண்ணத்தின்
வியவகமான கண்டுெிடிப்ொக பவளிப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
13) இதனுடன் யசர்ந்து சமூகம் அதனுடன் பதாடர்புள்ள மற்றும் பொருத்தமான திறன்கனளயும்
ஆற்றல்கனளயும் பவளிப்ெடுத்தி புற யதனவகனள உருவாக்குகிறது.
உந்துதல், தூண்டுதல், ஆர்வம், எண்ணம், ஊக்கம் மற்றும் தவிர்க்க முடியாத தன்னம ஆகியவற்றின்
அடிப்ெனடயில் பசயல் உள்ளது. இனவ யாவும் மூன்று நினலகளிலும் உள்ளன.
நமது விசாரனணனய எண்ணத்தினுள் கட்டுப்ெடுத்திக்பகாள்ளும்யொது இலட்சியம், உரத்த
சிந்தனன, முன் சிந்தனன, சிந்தனனயற்ற தூண்டுதல், உணர்ச்சி அல்லது உணர்வின் மூலம்
உந்தப்ெடும் எண்ணம், பமௌன விருப்புறுதி, ெைக்கமான எண்ணம், ெிறனரப் யொல் சிந்திப்ெது
ஆகியவற்றிலிருந்து இது பதாடங்குகிறது.
காரலினுனடய அனைப்பு யேன் மீதான உண்னமயான ொசம் மற்றும் மதிப்ெின் அடிப்ெனடயில்
உள்ளது.
யேனுனடய பசௌகாியத்தின் மீது அவர்கள் பகாண்டிருந்த உண்னமயான அக்கனறனயப் ொர்த்த
எலிசபெத்யத அவர்கனள விரும்ெ ஆரம்ெித்தாள்.
அவர்களது யமயலாட்டமான நடத்னதக்கும் யமலான ஒரு ொசமாகும் இது.
இரண்டு விஷயங்களிலும் காரலினுனடய அக்கனற உண்னமயாக இருந்தது, எலிசபெத்னத தனக்கு
ஒரு யொட்டியாளராக அவள் கண்டாள். தன்னுனடய சயகாதரன் யேனனத் திருமணம் பசய்து
பகாள்வதற்கு அவளால் சம்மதம் அளிக்க முடியவில்னல.
அந்தச் சூைல்களில் அவர்களது இயல்ொன வளங்கள் பவளிப்ெடுகின்றன.
புத்தகம் முழுவதிலும் ெிங்கிலியின் அனனத்து உனரயாடல்களும் யேன் மீது அவனுக்கு இருந்த
உணர்ச்சிகளின் பவளிப்ொயட ஆகும்.
பநதர்பீல்டில் டார்சியின் அனனத்து பசயல்ொடுகளும், வார்த்னதகளும் எலிசபெத்னத யநாக்கியய
இருந்தன.
யலடி காதாின் அவளுனடய அந்தஸ்தியலயய குறியாக இருந்தாள், அனதப் ொதுகாக்கும்
விதத்தியலயய முற்றிலுமாகப் யெசினாள்.
சார்பலட்டின் வார்த்னதகள் நல்பலண்ணத்தினாலும், அடிெணியும் நன்னடத்னதயினாலும்
பதாடங்கப்ெட்ட அறிவுபூர்வமான வார்த்னதகளாக இருந்தன.
திருமதி பென்னட் சிந்தனனயற்ற உந்துதல்களின் ேடநினல சக்தியின் தீவிரம் ஆவாள்.
மனிதர்களுடன் பதாடர்புபகாள்ளும் சில வைிகனள அவள் தன்னுனடய ஆரம்ெ ெைக்க
வைக்கங்களிலிருந்து அறிவாள், அனவ ெைக்கமான எண்ணத்திலிருந்து பவளிப்ெடுெனவ.
டார்சியின் திருமண யவண்டுயகாளில் உணர்வின் ஈர்ப்பு மற்றவர்களால் சினதக்க முடியாத
தீவிரத்னதக் பகாண்டிருந்த மனதின் எண்ணங்களால் மூடப்ெட்டிருந்தது.
கர்னல், சிந்தனன மிக்கவராகவும், நன்கு உனரயாடுெவராகவும், நன்கு வளர்க்கப்ெட்டவராகவும்,
உடன் இருப்ெவனர மகிழ்விப்ெவராகவும், சிறப்ொன வளர்ப்ொல் ஒழுங்கனமப்ெட்டவராகவும்
விளங்கினார்.
தன்னுணர்யவாடு மதயொதகாின் ஆளுனமனயக் பகாண்டிருந்த காலின்ஸ், யலடி காதாினனயும்
அவளது மகனளயும் புகழ்வனதயய இலட்சியமாகக் பகாண்டிருந்தான்.
எதிர்வினன ஆற்றாமல் தன்னனக் கட்டுப்ெடுத்தி னவத்திருந்த திரு பென்னட், அனதக் கிண்டலில்
பவளிப்ெடுத்தி ஆறுதலனடந்தார்.
லிடியாவிடம் அவளது உடயல யெசுகிறது.
கவரும் பமன்னமயயாடுகூடிய புறத்யதாற்றத்னத உயர்குடி கனவானின் தன்னமயாக விக்காம்
பெற்றிருந்தான்.
Insight
392

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

Our observation is what we are interested in.
Interest limits observation.
It is conscious observation.
Conscious interest focuses.
A free mind is wider, wider than conscious interest.
In that measure it is subconscious.
Objects or events are related in their conscious existence.
The observer’s attention is drawn towards what is related to the event.
Such an observer will have wider experience and wider perception.
He will see the length of space between two footprints.
It, without thinking, will tell him the height of the Man who walked.
In typing the shape of the letters will disclose something to him.
A dull mind is focused, is narrow.
A brisk mind that is free has a wider observation.
To be limited by past experience is to be rigid or dull.
To exist widely by experience sets the event in a wider context.
An event is really infinite.
Many details of the object insistently present to the observer.
An old hat suddenly makes him think of its cost.
One who has an old hat has not changed it often.
Oldness of a costly hat at once suggests poverty.
His observation will be keener.
He sees the perspiration, bits of hair, wax on the hat.
One who enjoys insight will have not only wider observation but wider store of facts to refer to.
The size of hat, because Holmes himself is thin, catches his attention.
Hence intellectuality.
Intellectuality goes with poverty, estrangement from his wife.
‘Wife does not love him’ ‘There is no gas’.
‘Had recent hair cut’.
‘Does not exercise’.
‘Has foresight’.
உள்ளுணர்வு
நமக்கு ஆர்வம் உள்ள விஷயங்கனள மட்டுயம நாம் கூர்ந்து கவனிக்கியறாம்.
ஆர்வம் கவனிப்னெக் கட்டுப்ெடுத்துகிறது.
இது நனவுபூர்வமான கவனிப்பு ஆகும்.
நனவுபூர்வமான ஆர்வம் கவனம் பசலுத்துகிறது.
சுதந்திரமான மனம் ெரந்து விாிந்துள்ளது, நனவுபூர்வமான ஆர்வத்னதவிட ெரந்தது.
இந்த அளவில் இது ஆழ்மனதிலுள்ளது.
பொருட்கயளா அல்லது நிகழ்வுகயளா அவற்றின் தன்னினனயவாடு கூடிய வாழ்வில்
பதாடர்புள்ளனவ.
நிகழ்யவாடு பதாடர்புனடயவற்னற யநாக்கி கவனிப்ெவரது கவனம் ஈர்க்கப்ெடுகிறது.
இத்தனகய கவனிப்ெவர் ெரந்த அனுெவமும் ெரந்த புாிதலும் பகாண்டவராக இருப்ொர்.
இரண்டு காலடித் தடங்களுக்கினடயயயான இனடபவளியின் நீளத்னத அவர் காண்ொர்.
யயாசிக்காமயலயய, இது நடந்து பசன்ற மனிதனின் உயரத்னத அவருக்குத் பதாிவிக்கும்.
தட்டச்சு பசய்யும்யொது எழுத்துக்களின் வடிவம் அவருக்கு சிலவற்னற பவளிப்ெடுத்தும்.
மந்தமான மனம் ஒயர இடத்தில் னமயம் பகாண்டிருக்கும், குறுகலாக இருக்கும்.
சுதந்திரமாக இருக்கும் விறுவிறுப்ொன மனம் ஒரு ெரந்த கவனிப்னெக் பகாண்டது.
கடந்தகால அனுெவத்தால் கட்டுப்ெடுத்தப்ெடுவது வனளந்து பகாடுக்காமலும் மந்தமாகவும்
இருக்கும்.
அனுெவத்தின் மூலம் ெரந்து இருப்ெது நிகழ்னவ யமலும் ெரந்த நினலயில் அனமக்கிறது.
ஒரு நிகழ்வு உண்னமயில் அனந்தமானது.
பொருளின் ெல விவரங்கள் வலியுறுத்தும் வனகயில் கவனிப்ெவருக்கு முன்னவக்கப்ெடுகின்றன.
ஒரு ெனைய குல்லாய் திடீபரன அதன் வினலனயப் ெற்றி அவனர யயாசிக்க னவக்கிறது.
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ஒரு ெனைய குல்லாய் னவத்திருப்ெவர் அனத அடிக்கடி மாற்றவில்னல.
வினல உயர்ந்த குல்லாயின் ெனைனம, ஏழ்னமனய உடனடியாகத் பதாிவிக்கிறது.
அவரது கவனிப்பு யமலும் கூர்னமயாக இருக்கும்.
அவர் குல்லாயில் வியர்னவ, முடி துகள்கள், பமழுகு ஆகியவற்னறக் காண்கிறார்.
நுண்ணறிவு உள்ளவருக்கு ெரந்த கூர்கவனிப்பு மட்டுமல்லாது, காண்ெதற்கும் ெரந்த ெல
விஷயங்கள் இருக்கும்.
பஷர்லாக் யொம்ய பமலிந்தவராக இருப்ெதால் குல்லாயின் அளவு அவரது கவனத்னத
ஈர்க்கிறது.
இதுயவ அறிவுத்திறன்.
அறிவுத்திறன் வறுனமயுடன் யசர்ந்து இருக்கும், மனனவியிடமிருந்து ெிாினவ உண்டாக்கும்.
‘அவனர மனனவி விரும்புவதில்னல’ ‘எாிவாயு இல்னல’.
‘சமீெத்தில் முடினயத் திருத்திக் பகாண்டுள்ளார்’.
‘உடற்ெயிற்சி பசய்வதில்னல’.
‘பதானலயநாக்குப் ொர்னவ உள்ளது.’
Self-conscious attachment
Elizabeth who is so fully rational exhibited her rationality in
1) Giving up Wickham, seeing through him
2) After her disillusionment, she dreaded seeing him and was happy the Militia was moving away.
3) At Longbourn she silenced him about the living disclosing her knowledge of Darcy’s will.
Her subconscious attachment was seen in
1) Her pleading with the father to let him come.
2) His intrusion was not unwelcome.
3) She gives her hand to be kissed.
4) She sends him Money.
5) In the elopement, she was worried how he could live.
6) For her sake Darcy tries for Wickham’s promotion.
Suppose she was trying for transformation Darcy instead of wanting to love her, sought her love. Her inner
efforts could have made Darcy acquire somewhat of that captivating softness and Wickham could have
moved towards truth. Ultimate transformation of Elizabeth is to see her mother’s falsehood and in detail the
great efforts of Wickham were efforts of deceit. She could have seen the inner dark face of his. Half way
through, even in the penultimate step, had life offered her total freedom to have her way, she would pardon
Wickham of all his casual errors of youth and would want him to be the Master of Pemberley, sending
Darcy away as a colonel or General to the Army. This, at the outset appears outrageous, குறும்பு.
Knowledge of 1) human selfishness, 2) callousness towards others even those who die to serve you, 3)
possibilities of life will fully and readily justify this view. Life itself has acted often in the past like this and
even now does so. I present it as a possibility, but in my mind it is a certainty. I went one further when
Wickham squanders all Pemberley, betrays Elizabeth, and ruins Georgiana; we can find Elizabeth having
solicitude for him. Marianne has it for Willoughby. In ideal conditions of transformation Wickham will
honestly rise in life. Darcy and Lizzy will discover Romance as she sheds her subconscious darkness. Darcy
is as difficult as Lizzy to change as they got something now.
தன்னுணர்யவாடு கூடிய ெற்று.
முழுனமயாக வியவகமாக இருக்கும் எலிசபெத், வியவகத்னத பவளிப்ெடுத்திய இடங்கள்:
1) விக்கானமக் னகவிடுவது, அவனனப்ெற்றிப் புாிந்துபகாள்வது.
2) பதளிவு பெற்ற ெின், அவனனப் ொர்ப்ெதற்யக அவள் மிகவும் ெயந்தாள், இராணுவம்
அங்கிருந்து அகன்றதில் மிகவும் சந்யதாஷமனடந்தாள்.
3) டார்சியின் விருப்ெம் தனக்குத் பதாிந்திருந்தனத பவளிப்ெடுத்தி, வாழ்வாதாரத்னதப் ெற்றி
லாங்ெர்னில் அவனன பமௌனமாக்கினாள்.
அவளுனடய ஆழ்மனப் ெற்று காணப்ெட்ட இடங்கள்:
1) அவனன அங்கு வர அனுமதிப்ெதற்காக தந்னதயிடம் மன்றாடுவது.
2) அவனது தனலயீடு வரயவற்கத்தக்கதாக இருந்தது.
3) தனது னகனய அவன் முத்தமிட அவள் அனுமதிக்கிறாள்.
4) அவள் அவனுக்குப் ெணம் அனுப்புகிறாள்.
5) லிடியா ஓடிப்யொன பொழுது அவன் எவ்வாறு வாை முடியும் என அவள் கவனலப்ெடுகிறாள்.
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6) அவளுக்காக டார்சி விக்காமிற்கு ஒரு யவனல வாங்கித் தர முயற்சி பசய்கிறான்.
ஒரு யவனள அவள் திருவுருமாற முயற்சித்திருந்தால், டார்சி அவனளக் காதலிக்க விரும்புவதற்குப்
ெதிலாக அவளுனடய காதனல நாடியிருப்ொன். அவளது அக முயற்சி டார்சினய அந்தக் கவரும்
பமன்னமனயப் பெற்றுக்பகாள்ள னவத்திருக்கும், விக்காம் உண்னமனய யநாக்கிச் பசன்றிருப்ொன்.
எலிசபெத்தின் முடிவான திருவுருமாற்றம் தாயாாின் பொய்னமனயக் காண்ெதும், விக்காமின் பெரு
முயற்சிகள் ஏமாற்று முயற்சிகயள என்று பதாிந்துபகாள்வதுமாக இருக்கும். அவனுனடய அக இருள்
நினறந்த முகத்னத அவள் ொர்த்திருக்கலாம். ொதி வைியில், இறுதிப் ெடிக்கு முந்னதய ஒரு நினலயில்
கூட, வாழ்க்னக அவளுக்கு முழு சுதந்திரத்னத வைங்கியிருந்தால், அவள் விக்காமின் இளனமக் கால
தவறுகனள மன்னித்து, அவன் பெம்ெர்லிக்கு எேமானனாக ஆவனத விரும்ெியிருப்ொள், டார்சினய
ஒரு உயர்ந்த இராணுவ அதிகாாியாக அங்கிருந்து அனுப்ெியிருப்ொள்.
ஆரம்ெத்தில் இது மூர்க்கத்தனமாகவும், குறும்புத்தனமாகவும் யதான்றுகிறது. 1)மனித சுயநலம்,
2)நமக்கு உதவி பசய்ய வருெவர்களிடம் கூட இரக்கமற்று நடந்துபகாள்வது, 3)வாழ்க்னகயின்
சாத்தியங்கள் ஆகிவற்னறப் ெற்றிய அறிவு இப்ொர்னவனய முழுனமயாகவும் உடனடியாகவும்
நியாயப்ெடுத்தும். வாழ்க்னகயய கடந்த காலத்தில் பெரும்ொலும் இதுயொல நடந்து பகாண்டுள்ளது,
இப்பொழுதும் இவ்வாறு நடந்து பகாள்கிறது. இனத ஒரு சாத்தியமாக நான் முன் னவத்தாலும், இது
உறுதியானது என்று என் மனதில் யதான்றுகிறது. யமலும் ஒரு ெடி பசன்று யயாசித்தால், பெம்ெர்லி
அனனத்னதயும் விக்காம் சூனறயாடி, எலிசபெத்திற்குத் துயராகம் இனைத்து, ோர்ேியானானவ
அைித்தாலும், அவன் மீது எலிசபெத் இரக்கம் பகாள்வனத நாம் காணலாம். Willoughby-யிடம்
இத்தனகய உணர்னவ Marianne பகாண்டிருந்தாள். திருவுருமாற்றத்தின் சிறப்ொன சூைல்களில்
விக்காம் வாழ்க்னகயில் யநர்னமயாக உயருவான். எலிசபெத் தன்னுனடய ஆழ்மன இருனள
அகற்றினால் அவளும் டார்சியும் பெரும் காதனலக் கண்டறிவர். இப்பொழுது அவர்களுக்கு ஏயதா
ஒன்று கினடத்திருப்ெதால் எலிசபெத்னதப் யொலயவ டார்சியும் மாறுவது கடினம்.
World Virtual University
To shift from classroom teaching to on-line courses will
1) Expand the listeners from hundred to one lakh.
2) Cost will become nil or negligible.
3) The course will be available to the audience anytime as well as any number of times.
Its meaning, effectivity and reach will rise thousand times or more.This is made possible by technology on a
par with the advent of newspaper. It has a higher use in several dimensions which even Ismail’s paper
misses.
They are,
1) The effectivity of courses by expanding the methods of explanation.
The principle is going to the first principle. •
2) As memorisation is preceded and succeeded by different processes of reference to teacher and
understanding, every method of teaching and every method of learning is preceded and succeeded by
various processes.••
•

Something learnt will be assimilated and absorbed only after three or four generations as they are taught as
facts revealed, arguments given, explanation described. Each has its own stages of progressive comprehension
and takes several generations. E.G. Multiplication table memorised is well used. Its highest use is to inspire the
Mind by the process of multiplication which when grasped makes the entire population mathematics minded
which reputation South India acquired in North India over a millennium. The courses I have in mind will abridge
that long process into the period of a course.
••
Study the methods in administration, military, business, social life every method of today will be found
preceded by number of methods. The absorption of the earlier methods and the assimilation of succeeding
methods can be abridged into this course.
கற்கப்ெட்டனவ பவளிப்ெடுத்தப்ெட்ட உண்னமகளாக, முன்னவக்கப்ெட்ட வாதங்களாக,
விவாிக்கப்ெட்ட விளக்கங்களாக கற்றுக் பகாடுக்கப்ெடுவதால், மூன்று அல்லது நான்கு
தனலமுனறகளுக்குப் ெிறகுதான் அனவ ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டு கிரகித்துக் பகாள்ளப்ெடும். அனவ
ஒவ்பவான்றும் அவற்றின் ெடிப்ெடியான முன்யனற்றத்னதக் பகாண்ட புாிதனலக் பகாண்டிருக்கும்,
மற்றும் ெல தனலமுனறகள் எடுக்கும். (உ- ம்) மனப்ொடம் பசய்யப்ெட்ட பெருக்கல் வாய்ப்ொடு நன்கு
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. பெருக்கலின் பசயல்முனறயால் மனனத ஊக்குவிப்ெயத அதன் மிக உயர்ந்த
ெயன்ொடாகும். இனதப் புாிந்துபகாள்ளும்பொழுது மக்கட்பதானக முழுவனதயும் கணிதத்னத மனதில்
ஏற்றுக்பகாள்ள னவக்கிறது. இதனால் ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக பதன் இந்தியாவின் புகழ் வட
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3) The method itself can be raised by several planes – Muni, Rishi, etc.
4) One great rule always overlooked is,
Fully utilise known methods.
Punctuality is one such in India.
In the West there are very simple useful methods that can be more fully utilised.
I can only think of one of them – Silent reception.
Questioning is great, Silence is greater.
To combine the essence of both will create a New value in Teaching and a New value in learning and
together they can form a New educational Value which is Higher social attitude – a cultural attitude.
உலக பமய்நிகர் ெல்கனலக் கைகம்.
வகுப்ெனற ொட முனறயிலிருந்து, கணினி வைி ொடமுனறக்கு மாறுவது:
1) யகட்ெவர்கள் நூறிலிருந்து ஒரு இலட்சமாக அதிகாிப்ெர்.
2) பசலவு எதுவும் இருக்காது, அல்லது மிகக் குனறவாகயவ இருக்கும்.
3) ொடம் யகட்ெவர்களுக்கு எப்பொழுது யவண்டுபமன்றாலும், எத்தனன முனற
யவண்டுபமன்றாலும் கினடக்கும்.
இதனால் பசயல்திறன் ஆயிரம் மடங்யகா அல்லது அதற்கும் யமலாகயவா உயரும்,
ெயன்பெறுெவர்களும் உயருவர். பசய்தித்தாள் உருவாவதற்கு நிகராக பதாைில் நுட்ெத்தால் இது
சாத்தியமாகிறது. இஸ்மாயில்-ன் பசய்தித்தாள்கூட தவறவிடும் அளவிற்கு இது ெல்யவறு
ொிமாணங்களில் உயர்ந்த ெயன்ொட்னடக் பகாண்டுள்ளது.
அனவயாவன,
1) விளக்க முனறகனள விாிவனடயச் பசய்வதன் மூலம் ொடத்திட்டங்களின் பசயல்திறன்.
முதல் தத்துவத்திற்குச் பசல்வயத இதன் பகாள்னக ஆகும்.
2)மனப்ொடம் பசய்வதற்கு முன்னரும் ெின்னரும் ஆசிாியருக்கும், புாிந்துபகாள்வதற்கும் குறிப்பு
எடுக்க யவண்டிய ெல பசயல்முனறகள் உள்ளதால், கற்ெிக்கும் ஒவ்பவாரு முனறக்கும், கற்கும்
ஒவ்பவாரு முனறக்கும் முன்பும் ெின்பும் ெல பசயல்முனறகள் உள்ளன.
3) முனி, ாிஷி யொன்றவர்கள் இருக்கும் ெல்யவறு நினலகளால் இந்த முனறனயயய உயர்த்த
முடியும்.
4) எப்பொழுதும் கவனிக்கப்ெடாத ஒரு விதி,
பதாிந்த முனறகனள முழுனமயாகப் ெயன்ெடுத்த யவண்டும்.
இந்தியாவில் யநரந்தவறானம இத்தனகய ஒன்று.
யமற்கத்திய நாடுகளில் யமலும் முழுவதுமாகப் ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ளக்கூடிய மிகவும் எளினமயான
ெயனுள்ள முனறகள் ெல உள்ளன.
ஒன்னறப் ெற்றி மட்டுயம என்னால் நினனவுகூற முடியும்- அனமதியான வரயவற்பு.
யகள்வி யகட்ெது உயர்ந்தது, அனமதி யமலும் பொியது.
இரண்டின் சாரத்னத இனணப்ெது, கற்ெிப்ெதில் புதிய மதிப்னெயும் மற்றும் கற்றுக்பகாள்வதில்
புதிய மதிப்ெினனயும் உருவாக்கும், மற்றும் இரண்டும் யசர்ந்து உயர்ந்த சமூக அணுகுமுனறயான கலாச்சார அணுகுமுனற - புதிய கல்விக்கான மதிப்ெினனயும் உருவாக்க முடியும்.
Precise reasoning
Precise reasoning is precisely impossible for each event is the result of several causes.
Well, if it is so, one such can be discovered.
To study its relevance, it needs to be seen from cause and effect, justified by energy flow, seen in the
direction of force, conceived as a result of organization. Further the attitude that made it possible and the
skill which wrought it must be discovered.

இந்தியாவில் நிலவி வந்தது. நான் கருதும் ொடத்திட்டம் அந்த நீண்ட பசயல்முனறனய ஒரு
ொடத்திட்டத்தின் காலத்திற்குள் சுருக்கி விடும்.
நிர்வாகம், இராணுவம், வர்த்தகம், சமூக வாழ்க்னக ஆகியவற்றின் இன்னறய ஒவ்பவாரு முனறனயயும்
ஆய்வு பசய்தால், ஒவ்பவாரு முனறக்கும் முன்னால் ெல முனறகள் இருப்ெனதக் காண முடியும். முந்னதய
முனறகனள ஏற்றுக்பகாள்வனதயும், ெிந்னதய முனறகனள உள்வாங்கிக்பகாள்வனதயும் இந்தப்
ொடத்திட்டத்திற்குள் சுருக்கி அளிக்க முடியும்.
----------------------------------------396
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Darcy took that extraordinary step disclosing about his sister as a measure of confidence he has in her
because of his love for him.
It is nothing to be trifled with when we see she herself was sorry to have told him of Lydia when she was
married.
It is something that can never be concealed, but she did regret the Man who saved Lydia from that
reputation.
To me it is the direct betrayal of falsehood of Truth.
She told that to Jane for no purpose.
When we know Jane has not told her Lydia’s news of Darcy, it looks not merely uncalled for but
outrageous of a woman with whom Darcy was deeply in love and took her into confidence.
It is to slight Georgiana, adore Wickham, betray the confidence of Darcy.
The scene in Pemberley where Caroline insinuatingly referred to Wickham in the presence of Georgiana
and Darcy, if seen in this context, explains itself.
The insult comes to her ‘from’ a Man whom she ‘protects’.
Georgiana’s presence, Darcy’s being there are the exact results of her lack of confidence.
Her speaking to Jane is uncalled for.
Caroline’s sneer at her is equally uncalled for.
Caroline does out of jealousy.
Elizabeth has a soft corner for Wickham’s jealousy.
To develop this precision from all sides will be great.
Caroline alone received pain out of this.
Elizabeth alone received mortal pain out of her disclosure to Jane.
துல்லியமான அனுமானம்
துல்லியமான அனுமானம் என்ெது சாத்தியமல்ல, ஏபனனில் ஒவ்பவாரு நிகழ்வும் ெல
காரணங்களின் வினளவாகும். அது அவ்வாபறனில், அதில் ஒன்னறக் கண்டுெிடிக்கலாம்.
அதன் உகந்த தன்னமனய ஆராய்வதற்கு அது காரணம் மற்றும் வினளவிலிருந்து ொர்க்கப்ெட
யவண்டும், சக்தியின் ஓட்டத்தால் நியாயப்ெடுத்தப்ெட யவண்டும், சக்தியின் தினசயில் காணப்ெட
யவண்டும், ஒழுங்கனமப்ெின் ஒரு வினளவாக நினனத்துப் ொர்க்கப்ெட யவண்டும். யமலும், அனத
சாத்தியமாக்கிய அணுகுமுனறனயயும், அனதச் சாதித்த திறனனயும் கண்டறிய யவண்டும்.
அவனுக்கு எலிசபெத் மீதிருந்த காதலினால் ஏற்ெட்ட அவள் மீதான நம்ெிக்னகயினால் தன்னுனடய
சயகாதாினயப்ெற்றி அவளிடம் பதாிவிக்கும் அசாதாரண பசயனல டார்சி யமற்பகாண்டான்.
லிடியானவப் ெற்றிய விஷயத்னத அவனிடம் பதாிவித்ததற்காக திருமணத்திற்குப் ெிறகு அவள்
வருத்தப்ெட்டனதப் ொர்க்கும்பொழுது அவன் பசய்தது ஒரு பொிய விஷயமல்ல.
இது ஒருயொதும் மனறக்க முடியாத ஒன்று. ஆனால் அவள் லிடியானவ அந்த அவப்பெயாிலிருந்து
காப்ொற்றிய அவனன நினனத்து வருந்தினாள்.
இது உண்னமக்குப் பொய்னம பசய்த யநரடியான துயராகமாகும்.
இந்த விஷயத்னத அவள் எந்த விதப் ெயனும் இன்றி யேனிடம் பதாிவித்தாள்.
டார்சினயப் ெற்றி லிடியா கூறிய விஷயத்னத யேன் அவளிடம் பதாிவிக்கவில்னல என்ெனத நாம்
அறியும்பொழுது, டார்சி ஆழ்ந்த அன்பும் பெரும் நம்ெிக்னகயும் பகாண்டிருந்த எலிசபெத் இனைத்த
இச்பசயல் யதனவயற்றதாகவும், பகாடுனமயானதாகவும் யதான்றுகிறது.
இது ோர்ேியானானவ அலட்சியப்ெடுத்துவதாகவும், விக்கானமப் யொற்றுவதாகவும், டார்சியின்
நம்ெிக்னகக்குத் துயராகம் இனைப்ெதாகவும் இருந்தது.
ோர்ேியானா மற்றும் டார்சியின் முன்னினலயில் விக்கானமப் ெற்றி காரலின் மனறமுகமாகக்
குறிப்ெிடுவனத இந்தச் சூைலில் ொர்ப்ெது அதனனயய விளக்கும்.
எலிசபெத் ‘காப்ொற்றும்’ மனிதனிடமிருந்யத அவளுக்கு அவமானம் வருகிறது.
ோர்ேியானாவும், டார்சியும் அங்கிருப்ெது அவளது நம்ெிக்னகயின்னமயின் சாியான ெலன்கள்
ஆகும்.
அவள் யேனிடம் யெசுவது யதனவயில்லாத ஒன்று.
அவனளக் காரலின் ஏளனம் பசய்வதும் அயதயொல யதனவயில்லாததாகும்.
காரலின் பொறானமயினால் அவ்வாறு பசய்கிறாள்.
விக்காமின் பொறானமயின் மீது எலிசபெத்திற்கு ஒரு பமன்னமயான உணர்வு உள்ளது.
இந்தத் துல்லியத்னத எல்லா ெக்கங்களிலிருந்தும் உருவாக்குவது சிறப்ொனதாக இருக்கும்.
காரலினுக்கு மட்டுயம இதிலிருந்து யவதனன எழுந்தது.
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யேனிடம் பவளிப்ெடுத்தியதால் எலிசபெத் மட்டுயம அதிக யவதனன அனடந்தாள்.
Words uttered
Words uttered have power, when, how, in what measure they will come true, in whose life we will see it
belongs to a far wider organisation of knowledge.
It is human wisdom, not confined to one culture, that it is true.
Modern life has given up very valuable knowledge as instant setting of broken bones. This is part of such
abandoned wisdom.
Such life knowledge in India has received a further reinforcement of spiritual energy.
Jane has not received any proposal till she was twenty three.
The only positive power in Jane’s life is Lizzy.
Lizzy never thinks low of Bingley for Jane’s sake in spite of her knowledge of his unformed character.
In discussing with Jane about his sisters once Lizzy was vexed.
With Jane she was never vexed; she is amused, differed, despaired but never vexed.
In her vexation she said ‘you must give him up’. (Page 108)
Even Jane asked how she could speak so.
That Jane lost him for over half a year was a direct result of this word.
Mrs. Bennet said callously that she did not mind it at all.
She repeated it with conviction.
It is more callous of her than cruel.
‘That’ would have been the end of the entire thing, the family would have come to the road.
The elopement destroyed everything except the last physical support.
She was the worst affected by it.
Her words came true as far as the reputation of the family.
No word ever remains ineffectual.
Examine every utterance in the story, it will be seen.
The rules of life have as many expressions as life has.
In a positive atmosphere negative words lose force.
In a positive atmosphere positive words get reinforced.
The effectivity of the word, among other things, very much depends upon the character of the atmosphere.
Caroline’s intention came true in one day because of her strong love for Darcy.
யெசப்ெட்ட வார்த்னதகள்.
யெசப்ெடும் வார்த்னதகளுக்கு சக்தி உண்டு. எப்பொழுது, எவ்வாறு எந்த அளவில் அனவ
உண்னமயாகும், யாருனடய வாழ்க்னகயில் நாம் அனதக் காண்யொம் என்ெனவ அறிவின் பொிய
ெரந்த அனமப்ெினனச் சார்ந்தது.
இது உண்னம எனக் கூறும் ஒரு கலாச்சாரத்தினுள் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட மனிதாீதியான வியவகம்
ஆகும்.
முறிந்த எலும்புகனள உடனடியாக இனணக்க முடிவனதப்யொன்ற மிகவும் மதிப்புவாய்ந்த
அறிவினன நவீன வாழ்க்னக னகவிட்டு விட்டது. இது அத்தனகய னகவிடப்ெட்ட அறிவின் ஒரு
ெகுதியாகும்.
இந்தியாவில் இத்தனகய வாழ்வியல் அறிவு ஆன்மீக சக்தியின் ெலத்னதயும் பெற்றுள்ளது.
இருெத்தி மூன்று வயதுவனர யேன் எந்த திருமண யவண்டுயகாளும் பெறவில்னல.
யேனுனடய வாழ்க்னகயில் ஒயர யநர்மனறயான சக்தி எலிசபெத் ஆவாள்.
ெிங்கிலியின் சாியாக உருவாகாத குணத்னத எலிசபெத் அறிந்திருந்தாலும், யேனின் பொருட்டு
அவள் அவனனப் ெற்றி ஒருயொதும் தாழ்வாக நினனப்ெதில்னல.
அவனுனடய சயகாதாிகனளப் ெற்றி யேனுடன் விவாதிக்கும்பொழுது எலிசபெத்திற்கு ஒரு முனற
யகாெம் எழுந்தது.
யேனிடம் அவளுக்கு ஒருயொதும் எாிச்சல் எழுந்ததில்னல; அவளுக்கு யவடிக்னகயாக இருந்தது,
யவறுெட்டாள், வருத்தப்ெட்டாள், ஆனால் ஒருயொதும் யகாெம் பகாள்ளவில்னல.
அவளது எாிச்சலில் ‘நீ அவனனக் னகவிட யவண்டும்’ என்று அவள் கூறினாள்.(Page 108)
எலிசபெத் எவ்வாறு அவ்வாறு யெசலாம் என யேனும் யகட்டாள்.
யேன் ஆறு மாதத்திற்கு யமலாக அவனன இைந்தது இந்த வார்த்னதயின் யநரடி வினளவாகும்.
தான் அனதப் பொருட்ெடுத்தயவயில்னல என திருமதி பென்னட் சற்றும் இரக்கமில்லாமல்
கூறுகிறாள்.
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அனத அவள் உறுதியுடன் மீண்டும் கூறுகிறாள்.
கடுனமனயவிட அவள் மிகவும் இரக்கமற்று இருக்கிறாள்.
‘அது’ அனனத்னதயும் ஒரு முடிவிற்குக் பகாண்டு வந்திருக்கும், குடும்ெம் நடுத் பதருவிற்கு
வந்திருக்கும்.
கனடசி ேடாீதியான ஆதரனவத் தவிர ஓடிப்யொன நிகழ்வு மற்ற அனனத்னதயும் அைித்தது.
அவள்தான் அதனால் மிகவும் யமாசமாக ொதிக்கப்ெட்டாள்.
குடும்ெத்தின் நற்பெயனரப் பொறுத்தவனர அவளுனடய வார்த்னதகள் உண்னமயாயின.
எந்த ஒரு வார்த்னதயும் ஒருயொதும் ெயனற்றதாக இருப்ெதில்னல.
கனதயில் கூறப்ெட்டிருக்கும் ஒவ்பவாரு வார்த்னதனயயும் ஆராய்ந்தால் இனதக் காணலாம்.
வாழ்வின் விதிகள் வாழ்க்னகயிடம் இருப்ெது யொலயவ ெல பவளிப்ொடுகனளக் பகாண்டுள்ளது.
ஒரு யநர்மனறயான சூைலில் எதிர்மனறயான வார்த்னதகள் வலுவிைக்கின்றன.
ஒரு யநர்மனறயான சூைலில் யநர்மனறயான வார்த்னதகள் வலுப்பெறுகின்றன.
வார்த்னதயின் பசயல்திறன், மற்றவற்றிற்கினடயய, சூைலின் தன்னமனயப் பொறுத்தது.
டார்சியின் மீதான வலுவான காதலால் காரலினுனடய யநாக்கம் ஒயர நாளில் நினறயவறியது.
Infinity of Life
Life is a structure, safe and stable.
Society is organised within as a social structure.
Outside the social structure, within the structure of life there is the structure of psychology.
People are safe within the society.
No one ventures outside the society into the psychological domain. Darcy did.
Life is very vast and beyond is the infinite Existence.
Man steps out of society into dissipation negatively.
He can step out of it positively into the infinity of society.
Lydia did so negatively.
No one took a positive step outside the society into the infinity of society.
Mrs. Gardiner did it to Lizzy by her invitation to Pemberley.
The devotee is well qualified to take that positive initiative.
Once the devotee takes that decision, Mother takes over.
Life is one of heaven after heaven till the seventh is reached.
Elizabeth was reluctant, but she was pushed into it by her aunt.
To her only Pemberley awaited.
To the devotee it begins with Pemberley.
Pemberley is wealth and status.
Even that has hundred levels in it.
Only to the devotee the psychological heavens are opened.
Had it opened to Darcy, it would have been Romance and social elevation into
Peerage and Dukedom.
Had it opened to Lizzy it would have given Darcy a charm before which Wickham would have paled into
insignificance.
As Elizabeth is a suitable candidate for psychological opening, it would have raised her in inner status.
That might have been equaled by social elevation.
They might have been in touch with Royalty.
A devotee who takes that decision secures himself permanently from falls from life.
In the measure that life there organises itself he can serve Mother as no one has so far done to Her.
வாழ்வின் அனந்தம்.
வாழ்க்னக ஒரு கட்டனமப்பு, ொதுகாப்ொனது, நினலயானது.
சமூகம் அதனுள் ஒரு சமூகாீதியான கட்டனமப்ொக முனறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.
சமூகக் கட்டனமப்ெிற்கு பவளியய வாழ்வின் கட்டனமப்ெிற்குள் உளவியலின் அனமப்பு உள்ளது.
சமூகத்திற்குள் மக்கள் ொதுகாப்ொக உள்ளனர்.
சமூகத்னதத் தாண்டி யாரும் மனாீதியான களத்திற்குள் நுனையத் துணிவதில்னல. டார்சி
நுனைந்தான்.
வாழ்க்னக மிகவும் விாிவானது, அதனனத் தாண்டி அனந்தமான வாழ்வுள்ளது
மனிதன் சமூகத்திற்கு பவளியய எதிர்மனறயாக அைிச்சாட்டியத்திற்குள் பசல்கிறான்,
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அவன் யநர்மனறயாக அதற்கு பவளியய பசன்று சமூகத்தின் அனந்தத்திற்குள் நுனையலாம்.
லிடியா எதிர்மனறயாக இவ்வாறு பசய்தாள்.
சமூகத்திற்கு பவளியய எவரும் யநர்மனறயாக சமூகத்தின் அனந்தத்திற்குள் நுனையவில்னல.
பெம்ெர்லிக்கு அனைத்ததன் மூலம் திருமதி கார்டினர் எலிசபெத்திற்கு அதனனச் பசய்தாள்.
அந்த யநர்மனறயான தன்முனனப்னெ எடுப்ெதற்கு அன்ெர் மிகவும் தகுதி உனடயவர் ஆவார்.
அன்ெர் அந்தத் தீர்மானத்னத எடுத்துவிட்டால் ெிறகு அன்னன பொறுப்யெற்கிறார்.
ஏைாவது பசார்க்கத்னத அனடயும்வனர வாழ்க்னக ஒரு பசார்க்கமாக இருக்கும்.
எலிசபெத்திடம் தயக்கம் இருந்தது, ஆனால் அவளது அத்னதயால் அவள் அனத யநாக்கித்
தள்ளப்ெட்டாள்.
அவளுக்காக மட்டுயம பெம்பெர்லி காத்திருந்தது.
அன்ெர்களுக்கு அது பெம்பெர்லியிருந்து பதாடங்குகிறது.
பெம்பெர்லி பசாத்து மற்றும் அந்தஸ்து ஆகும்.
அதிலும் நூறு நினலகள் உள்ளன.
அன்ெருக்கு மட்டுயம மயனாாீதியான பசார்க்கங்கள் திறந்துள்ளன.
டார்சிக்கு அது திறந்துபகாண்டிருந்தால் அது அவனுக்கு அமர காதலாக இருந்திருக்கும்.
பெருமகனார் மற்றும் யகாமகன் நினலனய அளித்து சமூகாீதியான முன்யனற்றத்னத அவனுக்கு
அளித்திருக்கும்.
எலிசபெத்திற்கு அது திறந்துபகாண்டிருந்தால், விக்கானமப் ெின்னுக்குத் தள்ளக்கூடிய அளவிற்கு
டார்சிக்கு ஒரு கவர்ச்சினய அளித்திருக்கும்.
எலிசபெத் மயனாாீதியான வாய்ப்ெிற்குத் தகுதியானவளாக இருப்ெதால், அது அவளது அக
நினலயில் அவனள உயர்த்தியிருக்கும்.
அது அதற்குச் சமமான சமூக உயர்னவயும் அளித்திருக்கும்.
அவர்களுக்கு அரச குடும்ெத்தினருடன் பதாடர்னெ அளித்திருக்கும்..
அந்தத் தீர்மானத்னத எடுக்கும் அன்ெர், வாழ்வின் யதால்விகளிலிருந்து தன்னன நிரந்தரமாக
ொதுகாத்துக் பகாள்கிறார்.
அங்கு வாழ்க்னக தன்னன ஒழுங்கனமத்துக் பகாள்ளும் அளவில் இதுவனர யாரும் பசய்திராத
அளவில் அவரால் அன்னனக்குச் யசனவ பசய்ய முடியும்.
Callousness is worse than betrayal
Offence is impermissible in friendship.
Offence itself is a coarse courting.
Cruelty is intolerable, worse than offence.
Tyranny exceeds it.
Betrayal loses a friend forever.
Callousness is incapable of relationship.
Therefore it is worse than betrayal.
She was callous with him.
Negative response retains the relationship.
Callousness announces absence of relationship.
Evaluation of culture in people around is cultural Self-awareness.
Culture is a psychological formation in Society.
Is there anything beyond culture?
Compassion is.
It is universal, has power to relieve.
Grace crosses the line.
There is a grace that responds to faith.
There is a pure grace which is real grace.
Real Pure grace is a movement of the Unknowable.
Movement of the moveless is grace.
Grace is also there as Spirit of grace or grace of Spirit.
This is the evolving Spirit.
That is the evolved Spirit.
What then is the Spirit, its Self?
How can Self offend Self or even Spirit?
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Offence here means disharmony, incompatibility.
Offence in involution is harmony in evolution.
Yoga is to know the significance of calling.
Calling is real when the call rises from below the problem.
Man is shallow.
Mind is on the Surface.
Depth means depth of consciousness.
It does not mean the depth in the substance.
அலட்சியப்யொக்கு நம்ெிக்னகத் துயராகத்னதவிட யமாசமானது.
புண்ெடுத்துவது நட்ெில் அனுமதிக்க முடியாதது.
புண்ெடுத்துவயத ஒரு நயமற்ற காதலாகும்.
துன்புறுத்தல் தாங்கிக்பகாள்ள முடியாதது, புண்ெடுத்துவனத விட யமாசமானது.
பகாடுங்யகான்னம அனத விட யமாசமானது.
நம்ெிக்னகத் துயராகம் நிரந்தரமாக ஒரு நண்ெனன இைக்கும்.
அலட்சியப் யொக்கினால் உறவினன ஏற்ெடுத்திக்பகாள்ள முடியாது.
ஆகயவ இது நம்ெிக்னகத் துயராகத்னதவிட யமாசமானது.
அவள் அவனிடம் அலட்சியமாக இருந்தாள்.
எதிர்மனறயான மறுபமாைி உறனவத் தக்க னவக்கிறது.
அலட்சியப்யொக்கு உறவு இல்லாத நினலனய பவளிப்ெடுத்துகிறது.
நம்னமச் சுற்றியுள்ள மனிதர்களின் கலாச்சாரத்னத மதிப்பீடு பசய்வது கலாச்சாராீதியான சுய
விைிப்புணர்வாகும்.
கலாச்சாரம் சமூகத்தில் ஒரு மயனாாீதியான அனமப்ொகும்.
கலாச்சாரத்னதத் தாண்டி எயதனும் உள்ளதா?
இரக்க உணர்ச்சி உள்ளது.
இது உலகளாவியது, விடுவிக்கும் சக்தி ெனடத்தது.
அருள் எல்னலக்யகாட்னடத் தாண்டிச் பசல்கிறது.
நம்ெிக்னகக்கு மறுபமாைியளிக்கும் ஒரு அருள் உள்ளது.
உண்னமயான அருளான, தூய்னமயான அருள் ஒன்று உள்ளது.
உண்னமயான தூய்னமயான அருள் ெிரம்மத்தின் ஒரு இயக்கம் ஆகும்.
அனசவற்றதன் அனசவு அருள் ஆகும்.
அருள் அருளின் ஆன்மாவாகவும், ஆன்மாவின் அருளாகவும் கூட உள்ளது.
இது பவளிவரும் ஆன்மாவாகும்.
அது பவளிவந்த ஆன்மாவாகும்.
அவ்வாபறனில் ஆன்மா என்ெது என்ன, அதன் சுயமா?
சுயம் எவ்வாறு சுயத்னதயயா அல்லது ஆன்மானவயயாகூட புண்ெடுத்த முடியும்?
இங்கு புண்ெடுத்துவது என்ெதற்கு சுமுகமின்னம, பொருந்தாத தன்னம என்று பொருள்.
சிருஷ்டியில் புண்ெடுத்துவது ொிணாமத்தில் சுமுகம் ஆகும்.
யயாகம் அனைப்ெின் முக்கியத்துவத்னதத் பதாிந்துபகாள்வதற்காகவாகும்.
அனைப்பு ெிரச்சினனயின் கீைிருந்து எழும்பொழுது உண்னமயாக உள்ளது.
மனிதன் ஆைமற்றவன்.
மனம் யமற்ெரப்ெில் உள்ளது.
ஆைம் என்ெது ேீவியத்தின் ஆைமாகும்.
உள் மனதின் ஆழ்ந்த ெகுதியின் ஆைத்னத இது குறிப்ெதில்னல.
Reality of Realism
72) “For the last half a year.”
Mr. Bennet’s marriage is with the very opposite of his life.
Mrs. Bennet, in contrast to her brother, is an ambitious RAW vulgar energy of a human dynamo in whom
shame was no emotion.
Realism here for her is not just money or social upward movement, but the ecstasy of enjoying the
excitement of fashion.
Lydia is a second edition of her mother, a revised edition.
We see the Realism of social existence is Charlotte.
She is not only agreeable to marry Collins, but his situation in life gives her contentment.
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She is proud of Lady Catherine and accompanies her husband to Rosings very often.
Her parents were overjoyed by the alliance.
Her Realism which Elizabeth found abominable is great, is worldly wisdom, is unparalleled.
Realism for Elizabeth is solicitude to falsehood, callousness to love.
Mrs. Bennet, in her urge to speak out her Realism pronounces that she would not mind.
Caroline’s realism is pleasant manners to Jane and Elizabeth.
Collins’ realism is attending Elizabeth’s marriage after warning her about Darcy.
Realism is to realistically appreciate and accept with inner approval.
Elizabeth frowns on Charlotte but accepts a spineless, submissive, unformed stupid jelly for Jane happily
for his £4000.
No one can be more rational than she as rational thinking is born in her, its truth is announced in her.
In her discussions at Rosings, with colonel she exhibits a rare rationality, but she is unable to appreciate the
need of a secure home for Charlotte. Her disapproval is a burst of subconscious startled emotions.
Lydia was incorrigible in the sense she was in the physical plane of life where words have no access.
Lydia is her mother’s ideal aspiration.
She is fulfilled in her daughter, as he is fulfilled in Lizzy.
Always at a higher intensity such fulfillment arises.
As Mother said about the healer, “It is not a miracle that is possible now”.
We know of creative moments.
It comes by itself.
One must be awake to respond to it, to avail of it.
Our position is the capacity to create a creative moment.
It means it is made to order, in our capacity.
We see that movement in Mrs. Gardiner more than once.
First she relieved Elizabeth of Wickham.
Next she invited her to Pemberley.
At Lambton she was silent.
Returning from Lambton when she expected a letter from Darcy, she never let Elizabeth know of her
expectation.
Finally as a wife she was willing for her husband to spend three thousand pounds on Lydia.
His sensitivity of borrowed feathers is fine.
In a woman, in the role of a wife for her to happily cooperate in money matters is not just great, but
magnanimous.
Her sensitivity is greater still.
Material generosity in woman in Money is not what can be seen in life or literature.
She is capable of psychological generosity in materially important affairs.
Feminine nature exhibiting generosity in any plane of matter or psychology makes it noble.
It is the definition of nobility.
Nobility in the feminine urges expands human foundations essentially.
நிதர்சனத்தின் உண்னம
“கடந்த ஆறு மாதங்களாக.”
திரு பென்னட்டின் திருமணம் அவரது வாழ்க்னகயின் யநர்மாறானவளுடன் அனமந்தது.
திருமதி பென்னட் அவளது சயகாதரனரப் யொலல்லாமல், யெரானச பகாண்டவளாக, மனித
ஆற்றலின் ெண்ெடாத யமாசமான சக்தியுனடயவளாக இருந்தாள், அவளிடம் அவமான உணர்ச்சி
எதுவும் இல்னல.
அவளுக்கு இங்கு உண்னம நினல, பவறும் ெணம் அல்லது சமூக உயர்வு மட்டுயம இல்னல,
நா ாிகத்தின் உற்சாகத்னத அனுெவிக்கும் ெரவசயம உண்னம நினலயாக இருந்தது.
லிடியா அவளது தாயாாின் இரண்டாவது ெதிப்ொக இருந்தாள், திருத்தப்ெட்ட ஒரு ெதிப்ொக
இருந்தாள்.
நாம் சார்பலட்டிடம் சமூக வாழ்வின் உண்னம நினலனயக் காண்கியறாம்.
அவள் காலின்ன மணக்கச் சம்மதித்தயதாடு மட்டுமல்லாமல், அவனது வாழ்வின் நினல அவளுக்கு
திருப்தினயயும் அளிக்கிறது.
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யலடி காதாினனப் ெற்றி அவள் பெருனமப்ெடுகிறாள், தனது கணவருடன் யராசிங்ஸிற்கும் அடிக்கடி
விேயம் பசய்கிறாள்.
இச்சம்ெந்தம் குறித்து அவளுனடய பெற்யறார் மிகவும் மகிழ்ச்சி அனடந்தனர்.
எலிசபெத்திற்கு பவறுக்கத்தக்கதாக விளங்கிய லிடியாவின் யதார்த்தம் மிக உயர்ந்தது, உலக
ஞானம் பகாண்டது, ஈடு இனணயற்றது.
எலிசபெத்திற்கு நிதர்சனம் என்ெது பொய்னம மீதான அக்கனறயும், அன்ெின் மீதான
அலட்சியமுமாகும்.
தனது யதார்த்தத்னதப் யெச யவண்டும் என்கிற திருமதி பென்னட்டின் உந்துதலில், அவள்
பொருட்ெடுத்தப் யொவதில்னல என்று கூறுகிறாள்.
காரலினுனடய யதார்த்தம் யேன் மற்றும் எலிசபெத்தின் மீது இனினமயாக நடந்துபகாள்வதாகும்.
காலின்ஸின் யதார்த்தம் டார்சினயப் ெற்றி எலிசபெத்திடம் எச்சாித்த ெிறகு அவளது திருமணத்தில்
ெங்யகற்ெதாகும்.
யதார்த்தம் என்ெது உள் அனுமதியுடன் உண்னமயாகப் ொராட்டி ஏற்றுக் பகாள்வதாகும்.
சார்பலட்னடக் கண்டு யகாெப்ெடும் எலிசபெத், ெிங்கிலியின் 4000 ெவுனுக்காக ஒரு
முதுபகலும்ெில்லாத, அடிெணியும் குணமுனடய, சாியாக உருவாகாத முட்டாளான அவனன
யேனுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் பகாள்கிறாள்.
ெகுத்தறிவுச் சிந்தனன உள்ள அவனளவிட யவறு எவரும் யமலும் அறிவுடன் இருக்க முடியாது,
அதன் உண்னம அவளுள் உள்ளது.
யராசிங்சில் கர்னலுடன் உனரயாடுனகயில் அவள் ஒரு அாிய வியவகத்னத பவளிப்ெடுத்துகிறாள்,
ஆனால் சார்பலட்டிற்கு ஒரு ொதுகாப்ொன இல்லத்தின் யதனவனய அவளால் புாிந்துபகாள்ள
முடியவில்னல. அவளது மறுப்பு ஆழ்மனதின் குைப்ெத்தின் உணர்ச்சிகளின் பவளிப்ொடாக
உள்ளது.
வார்த்னதகளுக்கு எந்த வித ெயனும் இல்லாத வாழ்வின் ேடநினலயில் லிடியா இருந்ததினால்
அவள் திருத்த முடியாதவளாக இருந்தாள்.
லிடியா அவளுனடய தாயாாின் இலட்சிய ஆர்வமாவாள்.
தந்னத எலிசபெத்தில் நினறவு பெற்றிருந்தது யொல தாயார் லிடியாவில் நினறவு பெற்றிருந்தாள்.
இத்தனகய நினறவு எப்பொழுதும் ஒரு உயர்ந்த தீவிரத்தில் எழுகிறது.
வியக்கத்தக்க முனறயில் குணப்ெடுத்துவனரப் ெற்றி அன்னன கூறியது யொல, “இப்பொழுது
சாத்தியமாகக்கூடிய ஒரு அதிசயம் அல்ல இது”.
ெனடக்கும் தருணங்கனளப்ெற்றி நாம் அறியவாம்.
அது தானாகயவ வருகிறது.
அதனன எதிர்பகாள்ளவும், அதனால் ெயனனடயவும் ஒருவர் விைிப்புடன் இருக்க யவண்டும்.
நமது நினல ஒரு ெனடக்கும் தருணத்னத உருவாக்கும் திறயனயாகும்.
நமது திறனின் அடிப்ெனடயில் இது உருவாக்கப்ெடுகிறது என்ெது இதற்குப் பொருள்.
திருமதி கார்டினாிடம் இந்தச் பசயல்ொட்டினன நாம் ெல முனற காண்கியறாம்.
முதலில் அவள் விக்காமிடமிருந்து எலிசபெத்னத விடுவிக்கிறாள்.
அடுத்து அவள் எலிசபெத்னத, பெம்ெர்லிக்கு அனைக்கிறாள்.
லாம்ப்டனில் அவள் பமௌனமாக இருந்தாள்.
லாம்ப்டனிலிருந்து திரும்ெியவுடன் அவள் டார்சியிடமிருந்து ஒரு கடிதத்னத எதிர்ொர்த்தபொழுது,
தனது எதிர்ொர்ப்னெ ஒருயொதும் எலிசபெத் பதாிந்துபகாள்ள அவள் அனுமதிக்கவில்னல.
இறுதியாக ஒரு மனனவியாக, லிடியாவிற்காக தன்னுனடய கணவர் மூவாயிரம் ெவுன்
பசலவைிப்ெனத அவள் விருப்ெத்துடன் ஏற்றுக் பகாண்டாள்.
பசய்த உதவிக்கு அவர் பெருனம பகாள்ளாதது சிறப்ொனது.
ஒரு பெண்மணி, மனனவி எனும் இடத்தில் ெண விஷயத்தில் கணவனுடன் ஒத்துனைப்ெது
உண்னமயில் மிகப் பொிய விஷயம் மட்டுமல்ல, மகத்தானதுமாகும்.
அவளது நுண்ணுணர்வு யமலும் பொியது.
ெண விஷயத்தில் பெண் பெருந்தன்னமயாக இருப்ெது வாழ்க்னக அல்லது இலக்கியத்தில் ொர்க்க
முடியாத ஒன்றாகும்.
பொருள்ாீதியான முக்கியமான விஷயங்களில் அவள் தாராள மனப்ொன்னம பகாண்டவள் ஆவாள்.
எந்தபவாரு ேடநினலயியலா அல்லது மனநினலயியலா, பெருந்தன்னமனய பவளிப்ெடுத்தும்
பெண்னமயின் இயல்பு அனத உன்னதமாக்குகிறது.
இது பெருந்தன்னமயின் விளக்கம் ஆகும்.
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பெண்னமயின் உந்துதல்களில் இருக்கும் பெருந்தன்னம மனித அடித்தளங்கனள முக்கியமாக
விாிவுெடுத்துகிறது.
Beat of Drum
The greatest victories are not announced by the beat of drums.
Bingley’s coming there is such an announcement to Meryton.
It was almost Silent.
Its culmination was announced by the elopement.
It is the elopement that moved matters ultimately and decisively.
Lydia’s RAW Shameless JOY and pride is the reception of that victory by the physical – She did announce
it by a loud mouth!
The story is the victory of Rational Mind and its birth.
The beat of drum is the part of the physical Mind.
Jane’s moving into Netherfield is almost unobserved and Silent.
Pemberley too appeared on the horizon without much stir.
It was a landmark for Longbourn and Meryton.
I see it as the Birth of Rational Mind.
The Birth of Hamlet was buried in oblivion for hundred or even two hundred years.
So too Pride and Prejudice came to be noticed over hundred years later.
Conan Doyle wrote between 1887 and 1907.
He was readily acknowledged as a detective story writer.
Its direct result is overcoming physicality – two World Wars.
Demise of Cold War is overcoming vitality.
Internet has brought ‘subconscious observation’ into the horizon.
The virtual university can move understanding from Memory to Mind.
To be able to see these developments in literature, politics, economics, history is to organize what is already
born.
February 29th came unannounced to the world.
Had not Mother told us we may not know it still.
The symptoms of February 29th in 1956 themselves were not known to the world.
That Auroville was mooted and founded in 1968 is what can be known.
Only in 1989 nuclear arms were dismantled as a first installment.
The only other thing is the Green Revolution of 1964.
ெனற அறிவிப்பு
மி ப் பொி பவற்ைி ள் உரக் அைிவிக் ப்ெடுவதில்றல.
ெிங் ிலி அங்கு வருவது பமாிைனுக்கு அத்தற
ஒரு அைிவிப்ொகும்.
இது பெரும்ொலும் அறமதி ா யவ இருந்தது.
இதன் உச்ச ட்ைம் ஓடிப்யொகும் நி ழ்வால் அைிவிக் ப்ெட்ைது.
ஓடிப்யொகும் நி ழ்வுதான் விஷ ங் றை முடிவா வும் தீர்மானமா வும் ந ர்த்தி து.
லிடி ா அந்த பவற்ைிற உைலைவில் நாசூக் ற்ை சந்யதாஷமா வும், பெருறம ா வும்
வரயவற்ைாள்- அவள் அறத உரத்த குரலில் பவைிப்ெடுத்தவும் பசய்தாள்.
இக் றத ெகுத்தைிவு மனம் மற்றும் அதன் ெிைப்ெின் பவற்ைி ாகும்.
உரக் குரல் ப ாடுப்ெது ேைநிறல மனதின் ஒரு ெகுதி ாகும்.
யேன் பநதர்பீல்டிற்குச் பசல்வது பெரும்ொலும் வனிக் ப்ெைவில்றல, அறமதி ா நைந்தது.
பெம்ெர்லியும் எந்த வித ஆர்ப்ொட்ைமும் இன்ைி அடிவானில் யதான்ைி து.
லாங்ெர்னுக்கும் பமாிைனுக்கும் இது ஒரு அறை ாைமா அறமந்தது.
இறதப் ெகுத்தைிவு மனதின் ெிைப்ொ நான் ாண் ியைன்.
ஹாம்பலட்டின் ெிைப்பு நூறு அல்லது இருநூறு ஆண்டு ளுக்கு மைக் ப்ெட்டிருந்தது.
அயதயொல் 'Pride and Prejudice'-ம் நூறு ஆண்டு ளுக்குப் ெிைய
வனிக் ப்ெட்ைது.
1887-1907 ால ட்ைத்தில் ானன் ைா ல் Sherlock Holmes றதற எழுதினார்.
அவர் துப்ெைியும் றத எழுத்தாைரா உைனடி ா ஏற்றுக்ப ாள்ைப்ெட்ைார்.
இதனுறை யநரடி விறைவு ேைநிறலற பவல்வதாகும்-இரண்டு உல ப் யொர் ள்.
ெனிப்யொாின் அழிவு உணர்றவ பவல்வதாகும்.
இறண தைம் உல ில் ‘ஆழ்மன வனிப்றெ’ உருவாக் ியுள்ைது.
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ணினி வழி ெல் றலக் ழ ம் புாிதறல ஞாெ த்திலிருந்து மனதிற்கு ந ர்த்த முடியும்.
இந்த முன்யனற்ைங் றை இலக் ி ம், அரசி ல், பொருைாதாரம், வரலாறு, ஆ ி வற்ைில் ாண
இ ல்வது ஏற் னயவ உருவா ி ிருப்ெறத ஒழுங் றமப்ெதாகும்.
ெிப்ரவாி மாதம் 29-ஆம் யததி அைிவிக் ாமயலய உல ிற்கு வந்தது.
அன்றன நமக்கு இறதக் கூைி ிருக் ாவிடில் இன்னமும் நமக்கு இது பதாி ாமயலய இருக் லாம்.
1956-ஆம் ஆண்டு ெிப்ரவாி 29-ன் அைிகுைி ள் இந்த உல த்திற்கு பதாி வில்றல.
1968-ஆம் ஆண்டில் ஆயராவில் ருதப்ெட்டு நிறுவப்ெட்ைது அைிந்த ஒன்ைாகும்.
1989-அம் ஆண்டுதான் முதல் தவறண ா அணு அயுதங் ள் அழிக் ப்ெட்ைன.
மற்பைான்று 1964-ல் நைந்த ெசுறமப் புரட்சி ஆகும்.
Feeling of comfort
The whole story is written from the feeling of comfort, especially that of Elizabeth.
When Darcy and Bingley came to Longbourn she was uncomfortable and never wanted to see them
anymore.
Her uncomfortable feelings brought Lady Catherine and her protégé’s letter after which Darcy came alone
to listen to her confession.
She felt uncomfortable in her social consciousness, not in her subconscious.
Lydia has no difference between her conscious and subconscious.
Impudence of Wickham is the ability to feel in the conscious what the subconscious does not feel.
Impudence is emotional hypocrisy that is pleasant manners.
The idealist and the diplomat do it for the ideal and duty.
Impudence is the ideal of the Unideal.
Impudence is the capacity to please personally with an unpleasant impersonality.
Venomous callousness pleases every one through impudence.
Vital Man’s gross ignorance is the ideal of social innocence.
Elizabeth’s relationship with life is a pleasant sensation.
Jane Austen at one point even say, there is no way Lizzy can resolve it as a pleasurable sensation.
Her mother’s ugly sensation gives her unforgettable discomfort.
Her mother is in her element when she is obscene.
What is obscene to us is an emotional intensity that deserves celebration.
It is great of Lizzy to discern Lydia’s coarseness in her.
Lizzy’s callousness, Lydia’s boisterous howling, Collins’ sequeamishness, Mr. Bennet’s sarcasm, Bingley’s
shameless submission, Wickham’s impudence, Caroline’s jealousy, Lady Catherine’s dignified impudence,
Caroline’s jealousy, Lady Catherine’s dignified impertinence, Charlotte’s realism, Mary’s
accomplishments, Mr. Hurst’s indolent sleep are are the same vibration in different psychological pockets.
Life is not a story of an idiot; it is an evolution of forms.
பசௌ ாி த்றத உணர்வது
முழுக் றதயும் இதமான உணர்விலிருந்து எழுதப்ெட்டுள்ைது, முக் ி மா எலிசபெத்தின்
ஆறுதலான உணர்விலிருந்து எழுதப்ெட்டுள்ைது.
ைார்சியும், ெிங் ிலியும் லாங்ெர்னுக்கு வந்தபொழுது அவள் சங் ைத்யதாடு இருந்தாள், அவர் றை
இனி ஒருயொதும் அவள் ொர்க் விரும்ெவில்றல.
அவளுறை சங் ைமான உணர்வு ள் யலடி ாதாிறனயும், ாலின்ஸின் டிதத்றதயும்
வரவறழத்தன, அதற்குப் ெிைகு அவள் மன்னிப்பு ய ாருவறதக் ய ட்ெதற்கு ைார்சி மட்டும் அங்கு
வந்தான்.
அவள் தனது சமூ உணர்வில் சங் ைமா உணர்ந்தாள், தனது ஆழ்மனதில் அல்ல.
லிடி ாறவப் பொறுத்தவறர, அவைது யமல்மனதிற்கும் ஆழ்மனத்திற்கும் இறைய வித்தி ாசம்
எதுவும் இல்றல.
விக் ாமின் பவட் ங்ப ட்ைத்தனம் ஆழ்மனம் உணராதறத யமல்மனதில் உணர இ ல்வதாகும்.
பவட் ங்ப ட்ைத்தனம் இனிறம ான நைத்றத ா விைங்கும் உணர்ச்சிபூர்வமான
யொலித்தனமாகும்.
இலட்சி வாதியும், அரசி ல் நிபுணரும் அறத இலட்சி த்திற் ா வும், ைறமக் ா வும்
பசய் ின்ைனர்.
பவட் ங்ப ட்ைத்தனம் இலட்சி மற்ைவாின் இலட்சி மாகும்.
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பவட் ங்ப ட்ைத்தனம் இனிறம ற்ை பொதுவான குணத்யதாடு தனிப்ெட்ை முறை ில்
திருப்திப்ெடுத்தும் திைன் ஆகும்.
விஷமத்தனமான அலட்சி ப்யொக்கு அறனவறரயும் நாணமற்ை தன்றம ின் மூலம் திருப்தியுைச்
பசய் ிைது.
உணர்வுாீதி ான மனிதனின் முழுறம ான அைி ாறமய சமூ அப்ொவித்தனத்தின் இலட்சி ம்
ஆகும்.
வாழ்க்ற யுைன் இருக்கும் எலிசபெத்தின் உைவுமுறை ஒரு இனிறம ான உணர்வாகும்.
யேன் ஆஸ்டின் ஒரு ட்ைத்தில் ஒரு விரும்ெத்தக் உணர்வா அறத எலிசபெத்தால் தீர்க் யவ
முடி ாது என்றும்கூை கூறு ிைாள்.
அவளுறை தா ாாின் அருவருக் த்தக் உணர்வு அவளுக்கு மைக் முடி ாத அபசௌ ாி த்றத
அைிக் ிைது.
அவள் விரும்ெத்த ாத முறை ில் நைந்துப ாள்ளும்பொழுது அவளுறை தாயார் அவளுள்
இருப்ெது பதாி ிைது.
நமக்கு அருவருப்ொ இருப்ெது ப ாண்ைாைத்தக் ஒரு உணர்ச்சிபூர்வமான தீவிரம் ஆகும்.
லிடி ாவின் நாசூக் ற்ை தன்றமற தன்னுள் எலிசபெத் ண்ைைிந்தது சிைப்ொனது.
எலிசபெத்தின் அலட்சி ம், லிடி ாவின் கூக்குரலிடும் ஆர்ப்ொட்ைம், ாலின்ஸின் பவறுப்பூட்டும்
குணம், திரு பென்னட்டின் குதர்க் ம், ெிங் ிலி ின் பவட் மற்ை அடிெணிதல், விக் ாமின்
பவட் ங்ப ட்ைத்தனம், ாரலினுறை பொைாறம, யலடி ாதாினுறை
ண்ணி மான
குறைொடு, சார்பலட்டின் தார்த்தம், யமாி ின் சாதறன ள், திரு ஹர்ஸ்டின் யசாம்ெலான உைக் ம்
ஆ ி றவ பவவ்யவறு உைவி ல் ெகுதி ைில் உள்ை ஒயர அதிர்வாகும்.
வாழ்க்ற ஒரு முட்ைாைின் றத ல்ல, அது வடிவங் ைின் ஒரு ொிணாமம் ஆகும்.
Physical to the vital
73) “She has been given to nothing but amusement.”
Physical aspiration takes the form of vital amusement.
Boisterous physical exposure matures into vitality through what we call amusement.
Progress is through rising positively or destroying negatively.
Levels of progress are within the plane as hundred or thousand levels.
Jane’s progress is from vital dejection to vital steadiness.
Mr. Bennet’s progress is from the vital mind’s rejection to mental honour that takes total responsibility – a
British character, as they are a population mentally organised in family life.
Charlotte in her infinite social realism of passive acceptance of the reality of being an Old Maid, in the new
positive social atmosphere her patience is rewarded by material security.
He is accepted by his wife without murmur. That is great.
It is exactly like Caroline’s accepting the necessity to be civil to Elizabeth and Jane.
In her provocation of Elizabeth that she is after Wickham, she expresses her desire to pronounce his
name at least silently to herself.
She has no resentment of the Man in the conscious social sense.
The charm of Wickham attracts even officers in the mess.
It is no ordinary endowment.
Mrs. Gardiner who complains against Lydia does not voice one complaint against him.
Every character takes one progressive step in social evolution.
All of them, in this positive atmosphere, are socially rewarded.
Only Darcy receives a psychological reward.
The greatest social progress was made by Wickham in accepting to be a husband.
As a husband to Lydia on £300 a year it is enough penance and punishment for his past.
ேைநிறல ிலிருந்து உணர்வுநிறலக்குச் பசல்லுதல்.
“அவள் ய ைிக்ற றைத் தவிர யவபைறதயும் ொர்க் வில்றல.”
ேைாீதி ான ஆர்வம் உணர்வுாீதி ான ய ைிக்ற ின் வடிவத்றத யமற்ப ாள் ிைது.
ஆர்ப்ொட்ைமான உைல்ாீதி ான பவைிப்ொடு ய ைிக்ற ின் மூலம் உற்சா மா முதிர்ச்சி
அறை ிைது.
யநர்மறை ா உ ருவதன் மூலயமா அல்லது எதிர்மறை ா அழிப்ெதன் மூலயமா முன்யனற்ைம்
ஏற்ெடு ிைது.
முன்யனற்ைத்தின் நிறல ள் நூறு அல்லது ஆ ிரம் நிறல ைா தைத்தினுள் உள்ைன.
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யேனுறை முன்யனற்ைம் உணர்வின் மனச்யசார்விலிருந்து உணர்வின் நிதானத்திற்கு ஆகும்.
திரு பென்னட்டின் முன்யனற்ைம் உணர்வுாீதி ான மனதின் நிரா ாிப்ெிலிருந்து முழுறம ான
பொறுப்ெிறன யமற்ப ாள்ளும் மனாீதி ான மாி ாறதக்கு உ ரு ிைது— இது குடும்ெ வாழ்வில்
மனாீதி ா ஒழுங் றமக் ப்ெட்ை மக் ைான ஆங் ியல ாின் ஒரு குணம் ஆகும்.
திருமணமா ாத முதிர் ன்னி ா இருக் யவண்டி சமூ நிறல ின் தார்த்தத்றத அறமதியுைன்
ஏற்றுக் ப ாண்டிருந்த சார்பலட்டின் பொறுறமக்கு புதி யநர்மறை ான சமூகச் சூழல்
பொருள்ாீதி ான ொது ாப்றெ வழங் ி து.
அவனுறை மறனவி ினால் அவன் எந்த வித முணுமுணுப்புமின்ைி ஏற்றுக்ப ாள்ைப்ெட்ைான்.
அது பொி விஷ மாகும்.
எலிசபெத்திைமும், யேனிைமும் நா ாி மா நைந்துப ாள்ை யவண்டும் என்று ாரலின் ஏற்றுக்
ப ாண்ைறதப் யொலாகும் இது.
எலிசபெத் விக் ாமின் ெின் பசல் ிைாள் என்று கூைி அவறைச் சினமறை ச் பசய்வதன் மூலம்,
அவனுறை பெ றர பமௌனமா தனக்ய கூைிக்ப ாள்ை அவள் விரும்பு ிைாள்.
தன்னுணர்யவாடு கூடி சமூ ாீதி ான ண்யணாட்ைத்தில் அவறனப் ெற்ைி மனக் சப்பு
அவளுக்கு எதுவும் இல்றல.
விக் ாமின் வர்ச்சி இராணுவ மு ாமில் இருக்கும் அதி ாாி றையும் ஈர்க் ிைது.
இது ஒரு சாதாரணமான திைன் அல்ல.
லிடி ாறவப் ெற்ைிக் குறை கூைி திருமதி ார்டினர் அவனுக்கு எதிரா ஒரு குறையும்
கூறுவதில்றல.
ஒவ்பவாரு தாொத்திரமும் சமூ ப் ொிணாமத்தில் முன்யனற்ைத்திற் ான ஒரு அடிற எடுத்து
றவக் ின்ைனர்.
அவர் ள் அறனவரும் இந்த யநர்மறை ான சூழலில் சமூ ாீதி ா ப் ெ னறைகின்றனர்.
ைார்சி மட்டுயம ஒரு மனாீதி ான ெலறனப் பெற்ைான்.
ஒரு ணவனா இருக் ச் சம்மதித்ததில் விக் ாம் மி ப் பொி சமூ ாீதி ான முன்யனற்ைத்றத
அறைந்தான்.
லிடி ாவிற்கு ஒரு ணவனா வருைத்திற்கு 300 ெவுன் பெறும் அவனுக்கு அது யொதுமான அைவு
தவமா வும் ைந்த ால தவறு ளுக்குத் தண்ைறன ா வும் இருந்தது.
Offer of Baku
In the story three such offers are given by life, maybe we can say even four.
1. The story opens with Bingley’s total acceptance of Jane in his dance.
2. It is at Pemberley Darcy wholeheartedly was ready to offer himself to her.
3. Charlotte, on introspection, should know what she got FIRST was in substance greater than Jane’s
and even greater than Lizzy’s in view of the patronage of Lady Catherine.
4. In view of the fact that Lydia is wild about her love for Wickham and more so that Wickham was saved
from ruin, it is a great offer.
WAAS was never favoured so far like this.
Anyone who hears of this will value it in terms of expenses.
Its real value is Frederico’s interest and it is under the auspices of a state.
There we are to pronounce
the remedy for all ills of the world.
Can we rise to the occasion?
Mrs. Bennet’s response was impermissible.
Charlotte alone received the grace with gratitude.
Darcy offered it as a BOOR, Lizzy received his offer on the padding of her subconscious infatuation with
Wickham.
Is it possible for us to receive Baku as Longbourn would have gratefully allowed Bingley to slip in for
Darcy to trail behind?
In that case Baku will be a beginning.
The Secretary General’s post, President of Russia can be decided by the preference of WAAS.
Life does open more readily than we are prepared for.
It is possible to receive it at one level higher now.
The foundation must be laid in wealth as well as in psychological Self-Giving.
Maybe it is all in Lincoln, FDR, Winston, Mahatma, C.Subramaniam, Steve.
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Creation of a Steve is in order.
ொகுவின் ெங் ைிப்பு.
றத ில் இதுயொன்ை மூன்று அல்லது நான்கு சலுற ள் வாழ்க்ற ினால் வழங் ப்ெட்டுள்ைன.
1. ெிங் ிலி தனது நைனத்தின்யொது யேறன முழுறம ா ஏற்றுக்ப ாள்வதில் றத
பதாைங்கு ிைது.
2. பெம்ெர்லி ில்தான் ைார்சி மனப்பூர்வமா தன்றன அவளுக்கு வழங் த் த ாரா இருந்தான்.
3. யேன் மற்றும் எலிசபெத்திற்கு யமலா யலடி ாதாினுறை ஆதரவு தனக்குக் ிறைத்துள்ைது
என்ெறத சார்பலட் சு ொியசாதறன ின் மூலம் பதாிந்துப ாள்ை யவண்டும்.
4. விக் ாம் மீது லிடி ா அதீத ாதல் ப ாண்டிருந்ததாலும், அழிவிலிருந்து விக் ாம்
ாப்ொற்ைப்ெட்ைதாலும் இது ஒரு சிைந்த வாய்ப்ொகும்.
இதுயொல் WAAS ஒருயொதும் ஆதாிக் ப்ெைவில்றல.
இறதக் ய ட்கும் எவரும் பசலவு ைின் அடிப்ெறை ில் அறத மதிப்ெிடுவர்.
இதன் உண்றம ான மதிப்பு Frederico-ன் ஆர்வமும், அது ஒரு அரசின் ஆதரறவப் பெற்ைதும்
ஆகும்.
உல த்தின் அறனத்து தீறம ளுக்கும் அங்கு நாம் தீர்வு கூைவுள்யைாம்.
சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்ெ நாம் உ ரமுடியுமா?
திருமதி பென்னட்டின் ெதில் அனுமதிக் முடி ாததா இருந்தது.
சார்பலட் மட்டுயம அருறை நன்ைி உணர்வுைன் ஏற்றுக் ப ாண்ைாள்.
ைார்சி அறத ஒரு ெண்ெற்ை முறை ில் வழங் ினான், ஆழ்மனதில் விக் ாம் மீதான யமா த்துைன்
எலிசபெத் அறதப் பெற்றுக் ப ாண்ைாள்.
ஐக் ி நாடு ள் சங் த்தின் பச லாைர் ெதவியும், ரஷ் ேனாதிெதி ெதவியும் WAAS-ன்
விருப்ெப்ெடி தீர்மானிக் ப்ெைலாம்.
நாம் த ாரா இருப்ெதற்கு யமலா வாழ்க்ற உைனடி வாய்ப்பு றை அைிக் ிைது.
இப்பொழுது அறத ஒரு நிறல யமயல பெற்றுக்ப ாள்ை முடியும்.
பசல்வத்திலும், மனாீதி ான சு அர்ப்ெணத்திலும் அடித்தைம் இைப்ெை யவண்டும்.
இது ஆெிரஹாம் லிங் ன், ஃப்ராங்க்லின் ரூஸ்பவல்ட், வின்ஸ்ைன் சர்ச்சில், மஹாத்மா ாந்தி,
C.சுப்ரமணி ன், ஸ்டீவ் ோப்ஸ் ஆ ிய ாாிைத்தில் இருக் லாம்.
ஒரு ஸ்டீவ் ோப்ஸின் உருவாக் ம் சாி ானது.
On-line education
Online education aims at widespread education at low cost.
When newspaper came news spread far and wide in twenty four hours.
Its greater service is expansion of commerce through advertisement.
Online education can impart insight. This is its trump.
Insight comes from widespread exhaustive information.
Internet offers it in full in every field.
Intuition comes from the knowledge of the character of the fields around.
Total knowledge comes from identity.
Sherlock Holmes directly helps studying insight.
His insight comes from the extensive knowledge of criminal history.
Also he knows of the character of crimes and the human nature which makes it possible.
Any intuition he has comes from that.
Kamaraj was able to know the profound fact of education because he was uneducated.
Rajaji was able to abolish rationing as his father was a farmer.
He was able to save the Brahmin community from annihilation because he knew how, why, when Periyar
started the anti-Brahmin campaign.
No professor of English can know about Hamlet as he has no idea of the psychological growth of the
society.
Only he who is looking for the emergence of Individuality in the world can know the power of Green
Revolution.
Yogic knowledge of social growth alone can tell one about Greece, Rome, England, civil war, world wars,
cold war, its demise, internet, world trade, World Government, etc.
Knowledge of Human Cycle, Ideal of Human Unity, World History, an ideal of yoga in life, a profound
insight and intuition about human nature, Nature, Life, Existence are essentials to solve the problems
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of the world.
It is my endeavour to give others what I do not have.
Hence my frustration and urge.
Online education directly can give insight essential for life knowledge at whose borders Intuition awaits.
A Black President of USA gives scope for Freedom and Unity all over the world as the abolition of slavery
made the union secure.
A Jewish President will give the world, particularly America, freedom from being possessed by
Money.
Market wanting to expand releasing it from the constraint of price – Money – and integrating with the
consumer’s confidence was Money-back guarantee.
Market desirous of integrating with the consumers’ sense of comfort is Steve’s forte.
Kamaraj rose in power in All India because of his insight into the role of education in development.
Gorbachev was the second degree holder after Lenin to preside over USSR.
His success was the success of education in development.
English empire had not only trade at its base, but the nation’s sea-taming ability to which the fillip came
from the export of wool – as a result of 140” of rainfall as England was an island.
The mango that was brought down from the tree by Arjuna went back to its stem when deeply buried
secrets were spoken out.
Mango is wisdom, it is moved by the restraint of desire.
Liquor makes him rich because they have been pandering to human dissipation.
Woman loves to be dominated and tyrannized more than the Negroes and therefore a woman President must
wait for a Jewish President of USA.
Founding a World Government is organisational work.
Introducing theory of Social Evolution is educational work in the world.
The Academy is too small, too insignificant to aim at greater services.
It is significant that the Prime Ministers of India were largely Brahmins, though one President was a Harijan
and two were Muslims.
The women of Middle East suffer as they belong to the oldest culture.
I see the truth of Mother’s words, “In fifty years the world will know Sri Aurobindo”.
It shall know.
இறண தை வழிக் ல்வி.
இறண தை வழிக் ல்வி குறைந்த பசலவில் ல்விற ெரவலா அைிப்ெறத யநாக் மா க்
ப ாண்டுள்ைது.
பசய்தித்தாள் வந்தபொழுது பசய்தி ள் இருெத்தி நான்கு மணி யநரத்தில் எங்கும் ெரவின.
விைம்ெரம் மூலம் வர்த்த த்றத விாிவுெடுத்தி து அதன் யமலும் பொி யசறவ ாகும்.
இறண தை வழிக் ல்வி நுண்ணைிறவ அைிக் முடியும். இதுயவ அதன் துருப்புச் சீட்டு ஆகும்.
நுண்ணைிவு ெரவலான முழுறம ான த வல் மூலம் எழு ிைது.
இறண தைம் ஒவ்பவாரு துறை ிலும் அறத முழுறம ா வழங்கு ிைது.
சுற்ைியுள்ை துறை ைின் தன்றமற ப் ெற்ைி அைிவிலிருந்து யநரடி ஞானம் எழு ிைது.
அறை ாைப்ெடுத்திக் ப ாள்வதன் மூலம் முழுறம ான அைிவு எழு ிைது.
நுண்ணைிறவப்ெற்ைி அைிந்துப ாள்ை பஷர்லாக் யஹாம்ஸ் யநரடி ா உதவு ிைார்.
அவரது நுண்ணைிவு குற்ைவி ல் வரலாற்றைப்ெற்ைி விாிவான அைிவிலிருந்து எழு ிைது.
அவருக்கு குற்ைங் ைின் தன்றமற ப் ெற்ைியும் அறதச் சாத்தி மாக்கும் மனித சுொவத்றதப்
ெற்ைியும் பதாிந்துள்ைது.
அவரது யநரடி ஞானம் அறனத்தும் அதிலிருந்து எழு ிைது.
ாமராேருக்குக் ல்வி ைிவு இல்லாததால் ல்விற ப்ெற்ைி ஆழமான உண்றமற அவரால்
அைி முடிந்தது.
ராோேி ின் தந்றத விவசா ி ா இருந்த ாரணத்தினால் யரஷன் முறைற அவரால் ஒழிக்
முடிந்தது.
ெிராமண எதிர்ப்புப் ெிரச்சாரத்றத பொி ார் எவ்வாறு, ஏன், எப்பொழுது ஆரம்ெித்தார் என
ராோேிக்கு பதாிந்திருந்ததால், ெிராமண சமுதா ம் அழிக் ப்ெடுவறத அவரால் ாப்ொற்ை
முடிந்தது.
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சமூ த்தின் உைவி ல்ாீதி ான வைர்ச்சிற ப் ெற்ைி எதுவும் பதாி ாத ாரணத்தினால் எந்த ஒரு
ஆங் ிலப் யெராசிாி ராலும் ஹாம்பலட்-ஐப் புாிந்துப ாள்ை முடி ாது.
உல ில் தனித்துவம் உருவாவறத எதிர்யநாக் ி இருப்ெவரால் மட்டுயம ெசுறமப் புரட்சி ின்
சக்திற அைிந்துப ாள்ை முடியும்.
சமூ வைர்ச்சிற ப்ெற்ைி ய ா ாீதி ான அைிவால் மட்டுயம க்ாீஸ், யராம், இங் ிலாந்து,
உள்நாட்டுப்யொர், உல ப் யொர் ள், ெனிப்யொர், அதன் அழிவு, இறண தைம், உல வர்த்த ம்,
உல அரசாங் ம் யொன்ைவற்றைப் ெற்ைி ஒருவருக்குக் கூை முடியும்.
மனித சுழற்சி, மனித ஒற்றுறம ின் இலட்சி ம், உல வரலாறு, வாழ்க்ற ில் ய ா த்தின் ஒரு
இலட்சி ம், மனித சுொவத்றதப் ெற்ைி ஆழ்ந்த நுண்ணைிவு மற்றும் யநரடி ஞானம், இ ற்ற ,
வாழ்வு, பெருவாழ்வு ஆ ி வற்றைப்ெற்ைி அைிவு உல ின் ெிரச்சிறன றைத் தீர்க்
அத்தி ாவசி மானறவ ள் ஆகும்.
என்னிைம் இல்லாதறதப் ெிைருக்கு அைிப்ெயத எனது மு ற்சி ஆகும்.
அதனால் எழுவயத எனது ஏமாற்ைமும் உந்துதலும்கூட.
வாழ்க்ற அைிவிற்கு அவசி மான நுண்ணைிறவ, இறண தை வழிக் ல்வி யநரடி ா வழங்
முடியும். இந்த வாழ்க்ற அைிவின் விைிம்பு ைில் யநரடி ஞானம் ாத்துக் ப ாண்டிருக் ிைது.
அடிறமத்தனத்றத ஒழித்தது நாட்டிற்குப் ொது ாப்றெ அைித்தது யொல அபமாிக் ாவின் ஒரு
ருப்ெின ேனாதிெதி உல ம் முழுவதற்கும் சுதந்திரம் மற்றும் ஒற்றுறமக் ான வாய்ப்ெிறன
அைிக் ிைார்.
ஒரு யூத இனத்றதச் சார்ந்த ேனாதிெதி உல த்திற்கு, முக் ி மா அபமாிக் ாவிற்கு, ெணத்தால்
ஆட்ப ாள்ைப்ெடுவதிலிருந்து விடுதறல அைிக் ிைார்.
விறல ின்-ெணத்தின்- ட்டுப்ொட்டிலிருந்து அதறன விடுவித்து, அறத நு ர்யவாாின்
நம்ெிக்ற யுைன் இறணத்து விாிவறை விரும்பும் சந்றத, திருப்தி இல்றலய ல் ெணத்றதத்
திருப்ெி அைிக்கும் திட்ைமா உருபவடுத்தது.
நு ர்யவாாின் பசௌ ாி த்துைன் சந்றதற ஒன்ைிறணக் விரும்புவயத ஸ்டீவ் ோப்ஸின் பவற்ைி
ஆகும்.
வைர்ச்சி ில் ல்வி ின் ெங் ிறனப் ெற்ைி நுண்ணைிவு ாமராேருக்கு இருந்த ாரணத்தினால்
அவர் அ ில் இந்தி அைவில் அதி ாரத்தில் உ ர்ந்தார்.
பலனினிற்குப் ெிைகு ரஷ் ாவின் தறலவரா இருந்தவர் ைில் ெட்ைதாாி ா இருந்தவர்
ய ார்ெயசவ் ஆவார்.
அவரது பவற்ைி முன்யனற்றத்தில் ல்வி ின் பவற்ைி ஆகும்.
இங் ிலாந்தின் அடித்தைம் வர்த்த ம் மட்டுமல்லாமல் ம்ெைி ஏற்றுமதி ினால் உருவான ைல்
வணி மும் ஆகும். இதற்குக் ாரணம் இங் ிலாந்து ஒரு தீவா இருந்ததினால் 140” மறழ
பெற்ைதாகும்.
அர்ேுனனால் மரத்திலிருந்து ெைிக் ப்ெட்ை மாங் ாய், மனதின் ஆழத்தில் புறதக் ப்ெட்ை
இர சி ங் ள் பவைிப்ெட்ையொது மீண்டும் மரத்தில் பசன்று இறணந்து ப ாண்ைது.
மாங் ாய் ஞானமாகும், ஆறசற க் ட்டுப்ெடுத்துவதன் மூலம் அது ந ர்த்தப்ெடு ிைது.
மனித அழிவிற்குக் ாரணமா இருக்கும் மது, மது வி ாொாிற ப் ெணக் ாரனாக்கு ிைது.
நீக்யராக் றைக் ாட்டிலும் ஆதிக் ம் பசலுத்தப்ெடுவதற்கும், ப ாடுங்ய ான்றமக்கு
உட்ெடுவதற்கும் பெண் ள் விரும்பு ின்ைனர், ஆதலால் ஒரு பெண் ேனாதிெதி அபமாிக் ாவின் ஒரு
யூத ேனாதிெதிக்குக் ாத்திருக் யவண்டும்.
ஒரு உல அரசாங் த்றத நிறுவுவது அறமப்புாீதி ான ெணி ாகும்.
சமூ ப் ொிணாமத்தின் தத்துவத்றத அைிமு ப்ெடுத்துவது உல ில் ல்விசார்ந்த ெணி ாகும்.
உ ர்ந்த யசறவ றை யநாக் மா க் ப ாள்வதற்கு அ ாபைமி மி வும் சிைி து, முக் ி மற்ைது.
இந்தி ாவில் ெிரதம மந்திாி ள் பெரும்ொலும் ெிராமணர் ைா இருந்தனர் என்ெது
குைிப்ெிைத்தக் து. ஆனால் ஒரு ேனாதிெதி ஹாிேனரா வும், இருவர் முஸ்லிம் ைா வும்
இருந்தனர்.
மத்தி க் ிழக்கு நாடு ைின் பெண்மணி ள் ெனைறம ான லாச்சாரத்றதச் யசர்ந்தவர் ள்
என்ெதால் அவதிப்ெடு ின்ைனர்.
“ஐம்ெது ஆண்டு ைில் உல ம் ஸ்ரீ அரவிந்தறர அைிந்துப ாள்ளும்” என்ை அன்றன ின்
வார்த்றத ைின் உண்றமற நான் ாண் ியைன்.
அது பதாியும்.
Knowledge – Joy
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Material Joy issues out of the object possessing Man – Mrs. Bennet.
Joy of life is Man’s ability to possess the object – Charlotte.
Mental Joy comes from understanding – Jane.
Spiritual joy is to give – Elizabeth to Jane.
Supramental JOY is to raise Bliss to Delight – Darcy.
Insight that comes from vast exhaustive information, that which we get from the links, intuition that is given
out by the characteristic of objects, integral experience that comes out of identity are there.
Henry Thorne’s seduction of Mary is upward social movement for his child to enter Greshambury with
Roger’s wealth.
Knowledge of Society has the outline of
Existence without organisation -- Social collective organised – Social segmentation smaller
organisation
– Individual, key to life.
Existence is energy immobile.
It seeks no organization as organization gives it a structure.
Organised existence is social collective with a centre and a goal.
Individual is the key, centre and the symbol of the whole.
The Individual includes all collective.
The collective and the individual moving in opposite or different directions is the problem.
Moving in the same direction is harmony.
Movement of each reinforcing the other is mutuality.
It ends in unity.
Any story will reveal this pattern.
Caste system preserves the values, objects to growth.
It preserves old values.
New values are not born.
When BORN it is unseen.
Knowing India or the world like this will expedite the work.
It is a great spiritual knowledge in life.
The aim of life is delight.
Matter itself is Delight of Being.
There is JOY always everywhere.
அைிவு- ம ிழ்ச்சி
பொருள் மனிதறன ஆட்ப ாள்வதிலிருந்து பொருள்ாீதி ான ம ிழ்ச்சி எழு ிைது- திருமதி பென்னட்.
வாழ்வின் ம ிழ்ச்சி பொருறை உைறம ாக் ிக் ப ாள்ளும் மனிதனின் திைனாகும்- சார்பலட்.
மனாீதி ான ம ிழ்ச்சி புாிதலிருந்து எழு ிைது- யேன்.
ஆன்மீ ாீதி ான ம ிழ்ச்சி அளிப்ெதாகும்-யேனுக்கு எலிசபெத் அளிப்ெது.
சத்தி ேீவி ம ிழ்ச்சி ஆனந்தத்றதப் யெரானந்தமா உ ர்த்துவதாகும்-ைார்சி.
ெரந்த முழுறம ான த வலிலிருந்து வரும் நுண்ணைிவு, இறணப்பு ைிலிருந்து நாம் பெறும்
விஷ ங் ள், பொருட் ைின் தன்றம ிலிருந்து எழும் யநரடி ஞானம்,
அறை ாைப்ெடுத்துவதிலிருந்து எழும் பூரண அனுெவம் ஆ ி றவ அங்குள்ைன.
பஹன்ைி தார்ன் யமாிற ம க்குவது, யராோின் பசல்வத்துைன் Greshambury-குள் நுறழ அவரது
குழந்றதக் ான சமூ யமல்யநாக் ி இ க் ம் ஆகும்.
சமூ த்தின் அைிவு ீழ்க் ண்ைவற்றைக் ப ாண்டுள்ைன.
அறமப்ெின்ைி வாழ்வு- முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை சமூ கூட்ைறமப்பு - சமூ ப் ெிாிவின் சிைி அறமப்புதனிமனிதன், வாழ்விற்கு முக் ி மானது.
வாழ்வு அறசவற்ை சக்தி ஆகும்.
அறமப்பு அதற்கு ஒரு ட்ைறமப்றெ அைிப்ெதால் அது எந்த அறமப்றெயும் நாடுவதில்றல.
முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை வாழ்வு ஒரு றம ம் மற்றும் ஒரு இலக் ிறனக் ப ாண்ை சமூ
கூட்ைறமப்ொகும்.
தனிநெர் முக் ி மானவர், றம ம் மற்றும் முழுறம ின் சின்னமாவார்.
தனிநெர் சமூ ம் அறனத்றதயும் உள்ைைக் ி வர் ஆவார்.
சமூ மும், தனிநெரும் எதிபரதிர் திறச ியலா அல்லது பவவ்யவறு திறச ியலா ந ருவயத
ெிரச்சிறன ஆகும்.
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ஒயர திறச ில் ந ருவது சுமு ம் ஆகும்.
ஒவ்பவான்ைின் இ க் மும் மற்பைான்றை வலுப்ெடுத்துவது ெரஸ்ெரத்தன்றம ாகும்.
இது ஒருறமப்ொட்டில் முடி ிைது.
எந்த ஒரு றதயும் இந்த அறமப்றெ பவைிப்ெடுத்தும்.
ோதி அறமப்பு ெண்பு றைப் ொது ாக் ிைது, வைர்ச்சிற த் தறை பசய் ிைது.
இது ெறழ ெண்பு றைப் ொது ாக் ிைது.
புதி ெண்பு ள் உருவாவதில்றல.
உருவாகும்பொழுது அது ொர்க் ப்ெடுவதில்றல.
இந்தி ாறவய ா அல்லது உல த்றதய ா இவ்வாறு அைிவது ெணிற துாிதப்ெடுத்தும்.
இது வாழ்வில் ஒரு உ ர்ந்த ஆன்மீ அைிவாகும்.
வாழ்வின் இலட்சி ம் ஆனந்தம் ஆகும்.
ேையம ேீவனின் ஆனந்தம் ஆகும்.
எங்கும் எப்பொழுதும் ம ிழ்ச்சி உள்ைது.
74) “She has been allowed to dispose of her Time?”
As breath is life, Time is the essence of existence.
How one has occupied his Time, determines his life and its character.
Time is Mind, Space is life outside.
A child, it is understood, must be brought up till he is on his own.
If not taken care of its animal origins will reinforce themselves.
The characteristics of life are many: some are significant.
To Shakespeare it is a story of an idiot as that is by far the best vision possible in 16 th century England
where Spirit is unknown.
In India where Spirit ruled, life is a domain of Karma.
To us Life is a wonder not known to heaven.
The several rules of life are superseded by that of Life. They are,
1. It is infinite, whether positive infinite or negative infinite it is for Man to decide by his attitude.
2. Life is routine, but can be creative in the extreme.
3. Life is amoral, can behave with ethical compassion or its opposite cruel tyranny.
4. It is gross, but can reveal its subtlety or occult dimension of its causality.
5. Its divinity can treat Man with infinite solicitude.
6. It is capable of material indifference bordering on callousness.
7. It is capable of instantaneous miraculousness, revive the dead of years ago.
8. It can materialise objects.
9. It can readily allow the change of seasons.
10. It can be stone still or acquire a greater speed than air.
11. It can grow consciousness and perform wonders.
12. It ages; it can reverse aging.
13. It can acquire all human tendencies.
14. It becomes God to those who believe it is God.
15. It can allow itself to be a medium where Yama can be dissolved.
16. It can rise as mountains depress itself as sea.
“முக் ி மில்லாத விஷ ங் ளுக்கு யநரத்றதச் பசலவழிக் அவள் அனுமதிக் ப்ெட்ைாைா?”
சுவாசம் வாழ்க்ற ா இருப்ெது யொல ாலம் வாழ்வின் சாரம் ஆகும்.
ஒருவர் எவ்வாறு தனது யநரத்றதச் பசலவழிக் ிைார் என்ெது அவரது வாழ்க்ற ற யும் அவரது
சுொவத்றதயும் தீர்மானிக் ிைது.
ாலம் மனம் ஆகும், இைம் பவைி ில் உள்ை வாழ்க்ற ஆகும்.
ஒரு குழந்றத சு மா ச் சிந்தித்து பச ல்ெடும்வறர வைர்க் ப்ெை யவண்டும்.
சாி ா வைர்க் ப்ெைாவிட்ைால் அதன் விலங்குணர்வு ள் தங் றை மீண்டும் வலுப்ெடுத்திக்
ப ாள்ளும்.
வாழ்க்ற ின் குணாதிச ங் ள் ெல: சில குைிப்ெிைத்தக் றவ.
யஷக்ஸ்ெி றரப் பொறுத்தவறர இது ஒரு முட்ைாறைப்ெற்ைி
றத, ஏபனனில் ஆன்மாறவ
அைிந்திராத ெதினாைாம் நூற்றாண்டு இங் ிலாந்தில் அதுயவ சாத்தி மா க்கூடி சிைந்த
ொர்றவ ாகும்.
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ஆன்மா ஆட்சி பசய்த இந்தி ாவில் வாழ்க்ற
ர்மத்தின் ஒரு ைமாகும்.
நமக்கு வாழ்க்ற பசார்க் ம் அைி ாத ஒரு அற்புதமாகும்.
வாழ்க்ற ின் ெல்யவறு விதி ள் வாழ்க்ற ின் விதிமுறை ைால் மீைப்ெடு ின்ைன.
அறவ :
1. இது அனந்தம், யநர்மறை அனந்தமா அல்லது எதிர்மறை அனந்தமா என்ெறத மனிதன்தான்
அவனது மனப்ொங் ினால் தீர்மானிக் யவண்டும்.
2. வாழ்க்ற வழக் மான ஒன்ைா உள்ைது, ஆனால் இதறன மி வும் ஆக் பூர்வமானதா மாற்ை
முடியும்.
3. வாழ்க்ற ஒழுக் மற்று உள்ைது, பநைிமுறைப்ெடி இரக் த்துைன் அது நைந்துப ாள்ைலாம்,
அல்லது அதற்கு யநர்மாைா
டுறம ான ப ாடுறமயுைனும் நைந்துப ாள்ைலாம்.
4. இது ஸ்தூலமானது, ஆனால் அதன் ாரண ாாி த் பதாைர்ெின் சூட்சுமத்றதய ா அல்லது
மறைபுலனான ொிமாணத்றதய ா அதனால் பவைிப்ெடுத்த முடியும்.
5. அதன் பதய்வீ த்தன்றம மனிதறன அைவற்ை ருறணயுைன் நைத்த முடியும்.
6. இது அலட்சி ப்யொக் ிறனப்யொன்ை பொருள்ாீதி ான அலட்சி த்றத பவைிப்ெடுத்தும்
திைனுறை து.
7. இது உைனடி அற்புதத்றத நி ழ்த்தும் திைனுறை து, ெல வருைங் ைா ேீவனற்று இருந்தறத
உ ிர்ப்ெிக்கும் திைனுறை து.
8. இது பொருட் றை உருவாக்கும் திைன் பெற்ைது.
9. இது ெருவங் ைின் மாற்ைத்றத உைனடி ா அனுமதிக்கும்.
10. இதனால் ல்றலப்யொல நிறல ா இருக் முடியும், அல்லது ாற்ைிறனக் ாட்டிலும் அதி
யவ த்றதப் பெைவும் முடியும்.
11. இதனால் ேீவி த்றத வைர்த்து அதிச ங் றை நி ழ்த்த முடியும்.
12. இது வ தில் முதிர்ச்சி அறை ிைது; வ து அதி ாிப்ெறத மாற்ைி றமக் வும் இதனால் முடியும்.
13. இதனால் அறனத்து மனித யொக்கு றையும் பெை முடியும்.
14. இதறனக் ைவுள் என்று நம்புெவர் ளுக்கு, இது ைவுைா மாறும்.
15. இது தன்றன ஒரு ஊை மா மாற்ைி அங்கு மறனக் றரக் முடியும்.
16. இதனால் மறல ா உ ர முடியும், ைலா க் ீயழ பசல்ல முடியும்.
The hero
Who is the hero or heroine of this story?
Officially it is Bingley and Jane.
De facto it is Elizabeth and Darcy.
Of course as a character, we can venture to say it is Collins who excels everyone in energy or forcefulness.
In coming to Mrs. Bennet, Jane Austen almost treats her as the character or heroine of the story.
One characteristic of Lady Catherine or Charlotte is they play a major role even as
Mrs. Gardiner does.
Can we relegate Wickham to the side lines?
From such an assessment this is a story of several strong characters who play a major role.
This story is a circle of several centres, as integral yoga is presided over by double Avatars.
There have been political parties, national movements where more than one played the leading part.
If that is true, what does that indicate?
A yoga presided over double Avatars is certainly more than a yoga, it is a yogic movement, ushering in a
new epoch.
Indian Freedom Movement of Mahatma Gandhiji and Nehru, not to think of Sri Aurobindo and the
Mother in the subtle background, were wider than freedom struggle, a Movement of Freedom for
colonies all over the world.
Maybe we can say that of Marx and Engels a rare occasions where almost two presided over a movement of
revolutionary thought.
They presided over economics and revolution.
In the case of Sri Aurobindo He said He entered Supermind by the postern whereas Mother had a direct
entry.
Perhaps because She started with Overmind and He came from below.
She justified it as She has gone in His yoga beyond Him.
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Krishna became Sri Aurobindo and The Mother in Her walk – those who came behind Her.
As Savitri goes ahead of The Life Divine, the Agenda goes beyond Savitri.
Literary criticism within the scope of a work is literature i.e. it represents life in the intensity of its living.
It cannot be confined to social norms.
Nor can it be taken to the transcendental world which is above morality.
Rules of existence vary from family to society.
As an individual he can either rise above it or fall outside it.
Outside the society existence is governed by the rules of life.
Life exists as life as well as Life.
At the higher level Life is creative, at the lower level it dominates Man.
Beyond the level of its creativity Life can evolve Mind, it can evolve even Spirit.
These aspects rarely enter human life, but it is not totally absent.
Mango from the ground rising back to its original stem obeys the forces of the over mental rules of
universality.
The force that creates life – response is the force of the vital plane.
All forces are available to Man if he wants to acquire.
தாநா ன்
ார் இக் றத ின் நா ன் அல்லது நா ி?
ெிங் ிலியும், யேனும்தான் உண்றம ில் நா ன், நா ி ஆவர்.
ஆனால் ைார்சியும், எலிசபெத்தும் அவ்வாறு யதான்று ின்ைனர்.
நிச்ச ம் ஒரு தாொத்திரமா , சக்தி ிலும் ஆற்ைலிலும் அறனவறரயும் ாலின்ஸ்தான்
விஞ்சு ிைான் என நாம் கூைலாம்.
யேன் ஆஸ்டின் திருமதி பென்னட்றை ஏைத்தாழ றத ின் ஒரு ொத்திரமா யவா அல்லது
தாநா ி ா யவா ருது ிைாள்.
திருமதி ார்டினறரப்யொல், யலடி ாதாின் மற்றும் சார்பலட்டின் ஒரு சிைப்ெி ல்பு, அவர் ள்
றத ில் ஒரு முக் ி ெங்கு வ ிப்ெயத ாகும்.
விக் ாறம நாம் புைக் ணிக் முடியுமா?
இத்தற
ஒரு மதிப்பீட்டில் பெரும் ெங்கு வ ிக்கும் ெல்யவறு வலிறம ான ொத்திரங் றைக்
ப ாண்ைது இக் றத.
பூரண ய ா ம் இரண்டு அவதாரங் ைால் தறலறம தாங் ப்ெடுவறதப்யொல் ெல றம ங் றைக்
ப ாண்ை ஒரு வட்ைமாகும் இக் றத.
ஒன்றுக்கு யமற்ெட்ைவர் ள் முக் ி ெங் ிறன வ ித்த அரசி ல் ட்சி ள், யதசீ இ க் ங் ள்
இருந்திருக் ின்ைன.
அது உண்றம எனில், அது எறதக் குைிப்ெிடு ிைது?
இரண்டு அவதாரங் ைால் தறலறம வ ிக் ப்ெட்ை ய ா ம் நிச்ச மா ய ா த்றதக் ாட்டிலும்
யமலானது, இது ஒரு ய ா இ க் மாகும், ஒரு புதி ச ாப்தத்திற்குள் இது அறழத்துச் பசல் ிைது.
சூட்சுமப் ெின்னணி ில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் மற்றும் அன்றனற க் ப ாண்டிருந்த மஹாத்மா ாந்தி
மற்றும் யநருவின் இந்தி சுதந்திர இ க் ம், சுதந்திரப் யொராட்ைத்றதவிை ெரந்ததா இருந்தது,
உலப ங் ிலும் உள்ை ாலனி ளுக் ான சுதந்திர இ க் மா இருந்தது.
புரட்சி ர சிந்தறன ின் இ க் த்திற்கு Marx மற்றும் Engels இருவர் தறலறம தாங் ி து ஒரு அாி
சந்தர்ப்ெம் என நாம் கூைலாம்.
அவர் ள் பொருைாதாரத்திற்கும் புரட்சிக்கும் தறலறம தாங் ினர்.
தான் ெின்புைமா சத்தி ேீவி த்திற்குள் நுறழந்ததா வும், அன்றன யநரடி ா நுறழந்ததா வும்
ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூைியுள்ைார்.
அன்றன பதய்வமனதிலிருந்து ஆரம்ெித்ததினாலும், ெ வான் ீழிருந்து ஆரம்ெித்ததினாலும்
இவ்வாறு இருக் லாம்.
ெகவானது யயாகத்தில் அன்னன அவனரக் கடந்து பசன்றதால் அன்னன இதனன
நியாயப்ெடுத்துகிறார்.
அன்னன நடக்கும்பொழுது அவரது ெின்னால் கிருஷ்ணர் முதலில் ெகவானாகவும் ெிறகு
அன்னனயாகவும் மாறினார்.
'சாவித்ாி' ‘தி னலப் டினவன்’ -ஐ தாண்டிச் பசல்வது யொல அபேண்டா 'சாவித்ாி' னயத் தாண்டிச்
பசல்கிறது
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ஒரு ெனடப்ெின் எல்னலக்குள் இலக்கிய விமாிசனம் என்ெது இலக்கியமாகும், அதாவது, அது அதன்
வாழ்வின் தீவிரத்தில் வாழ்க்னகனயக் குறிக்கிறது.
சமூக விதிமுனறகளுக்குள் இனதக் கட்டுப்ெடுத்த முடியாது.
ஒழுக்க நினலக்கு யமல் இருக்கும் ெிரம்ம நினலக்கும் இனத எடுத்துச் பசல்ல முடியாது.
வாழ்வின் விதிகள் குடும்ெத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் பவவ்யவறானனவ.
ஒரு தனிநெராக அவர் அதற்கு யமல் உயரலாம், அல்லது அதற்கு பவளியயயும் விைலாம்.
சமூகத்திற்கு பவளியய வாழ்க்னக வாழ்வின் விதிகளால் நிர்வகிக்கப்ெடுகிறது.
வாழ்க்னக வாழ்வாகவும், பெரு வாழ்வாகவும் உள்ளது.
உயர் நினலயில் வாழ்க்னக ஆக்கபூர்வமாக உள்ளது, கீழ் நினலயில் அது மனிதனன அதிகாரம்
பசய்கிறது.
அதன் ெனடப்ொக்க நினலனயத் தாண்டி, வாழ்க்னக மனனத உருவாக்க முடியும், ஆன்மானவயும்
கூட உருவாக்க முடியும்.
இந்த அம்சங்கள் மனித வாழ்வில் அாிதாகயவ நுனைகின்றன, ஆனால் இது முற்றிலும் இல்லாமல்
இல்னல.
தனரயில் விழுந்த மாங்காய் மீண்டும் எழுந்து மரக் கினளயில் ஒட்டிக்பகாள்வது, உலகளாவிய
பதய்வீக நினலயின் விதிகளின் சக்திகளுக்குக் கீழ்ப்ெடிகிறது.
வாழ்வின் மறுபமாைினய உருவாக்கும் சக்தி உணர்வு நினலயின் சக்தியாகும்.
மனிதன் பெற விரும்ெினால் அனனத்து சக்திகளும் அவனுக்கு உள்ளன.
Study of Scarlet – Sherlock Holmes.
He calls the case SIMPLE.
He got all essential information by his knowledge of human strides in relation to his height and common
sense. He has viewed the case in a wider context of crime of which he is more fully informed than
Scotland Yard Police.
Poisons, age, height, RACHE are common Sense. Also he has that common Sense NOT to take bypaths.
The insights here are minimal.
Viewed in the social context it is miraculous.
Knowledge – mental knowledge – is wide, but simple as it comes through facts.
That is how we understand mental knowledge. But Mental knowledge is higher than life knowledge which
is not born in the world directly for human use. Mental knowledge is that which enables Man to
understand life in terms of Mind. No such concept is born yet.
He wants us to get Supramental knowledge and He gives it to us.
ஸ்கார்பலட்னடப் ெற்றிய ஆய்வு- பஷர்லாக் யொம்ஸ்.
அவர் வைக்னக, எளினமயானது என்கிறார்.
அவரது வளர்ச்சி மற்றும் இயல்ெறிவின் பதாடர்ொக மனித இயக்கங்கள் குறித்த அவரது அறிவால்
அனனத்து அத்தியாவசியமான தகவல்களும் அவருக்குக் கினடத்தன. அவர் வைக்னக குற்றத்தின்
ெரந்த சூைலில் ொர்த்தார். அவர் ஸ்காட்லாண்ட் யொலீன க் காட்டிலும் யமலும் திறனம
பெற்றவராக இருந்தார்.
விஷங்கள், வயது, உயரம் ஆகியனவ இயல்ெறிவாகும். குறுக்கு வைிகனள யமற்பகாள்ளக் கூடாது
எனும் அறிவு அவருக்கு உண்டு.
இங்கு நுண்ணறிவு மிகவும் குனறவு.
சமூகச் சூைலில் இனதப் ொர்ப்ெது அற்புதமானது.
அறிவு-மனாீதியான அறிவு- ெரவலானது, ஆனால் அது உண்னமகளின் வைியாக வருவதால்
எளினமயானது.
இவ்வாறுதான் நாம் மனாீதியான அறினவப் புாிந்துபகாள்கியறாம். ஆனால் மனிதப்
ெயன்ொட்டிற்கு உலகில் யநரடியாகப் ெிறந்திராத வாழ்க்னகயின் அறினவவிட மனாீதியான அறிவு
உயர்ந்தது. மனாீதியான அறிவு மனனதப் பொறுத்து வாழ்க்னகனயப் புாிந்துபகாள்ள மனிதனுக்கு
உதவுகிறது. இத்தனகய கருத்து எதுவும் இதுவனர உருவாகவில்னல.
நாம் சத்தியேீவிய அறினவப் பெற யவண்டும் என்று ெகவான் விரும்புகிறார், அனத நமக்கு
அளிக்கிறார்.
Secret
There is an ultimate Secret.
The Secret ceases to be a Secret if you decide not to know it.
The Unknowable reveals its Secret when you try NOT to know it.
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The Secret of something is buried below it or precedes it.
The Secret of Being is the Existence of which it is the living Form.
The Being is the secret of Consciousness.
On the other side the Force that issues out of it is its Secret.
The Secret of creation is the delight that is active.
Delight is the condition in which Being is Conscious.
The bliss of Sachchidananda is static.
The delight of Supermind, its objective status, is active.
Static bliss of the descent becomes the active Delight of the ascent.
The Secret of the Process of Creation is the reversal of the descent into ascent.
A greater Secret is it is there all along the journey.
God has decided to seek that secret becoming Man.
Man’s glimpse of it makes him shed the taste of ignorance and usher himself into evolution of knowledge.
Her name Mother, His name Sri Aurobindo are Mantras of the Process of creation, a successor to the
Mantra of Life.
There is a secret that precedes and a secret that succeeds anything.
Thus the Secrets of Consciousness are Being before and Delight after.
The secret of Sat is Asat.
The Secret of Asat is Sat.
The Secret is that conceals.
Another secret is that reveals.
Is there a secret that reveals in concealing.
Mrs. Gardiner’s cultured restraint revealed Pemberley to her.
Death of Torture reveals the Immortality of Eternal Delight.
Secret of giving a few lakhs is the receiving of many crores.
The greater you give is the better for Man.
One form of a great secret is the Public Secret.
To know the Asuras are மூத்த ைவுள் older gods is also a valuable Secret.
இரகசியம்
முடிவான இரகசியம் ஒன்றுள்ளது.
நாம் அனதத் பதாிந்துபகாள்ள யவண்டாம் எனத் தீர்மானித்தால், இரகசியம் அதன் இரகசியத்
தன்னமனய இைக்கிறது.
நாம் அனதத் பதாிந்துபகாள்ள முயலாதபொழுது அறியமுடியாதது அதன் இரகசியத்னத
பவளிப்ெடுத்துகிறது.
ஒன்றின் இரகசியம் அதன் கீழ் புனதக்கப்ெட்டுள்ளது, அல்லது அதற்கு முன்னால் எழுகிறது.
ேீவனின் இரகசியம் பெருவாழ்வாகும், இது அதன் ேீவனுள்ள வடிவமாகும்.
ேீவன் ேீவியத்தின் இரகசியம் ஆகும்.
மறு ெக்கத்தில், அதிலிருந்து பவளிப்ெடும் சக்தியய அதன் இரகசியமாகும்.
ெனடப்ெின் இரகசியம் சுறுசுறுப்ொக இருக்கும் ஆனந்தம் ஆகும்.
ஆனந்தம் ேீவன் தன்னுணர்வுடன் இருக்கும் நினலயாகும்.
சச்சிதானந்தத்தின் யெரானந்தம் நினலயானது.
சத்திய ேீவியத்தின் ஆனந்தம், அதன் புற நினல பசயல்ொட்டுடன் உள்ளது.
சிருஷ்டியின் நினலயான யெரானந்தம் ொிணாமத்தின் பசயல்ெடும் ஆனந்தமாக மாறுகிறது.
ெனடப்ெின் பசயல்முனறயின் இரகசியம் சிருஷ்டி ொிணாமமாக மாறுவதாகும்.
யமலும் பொிய ஒரு இரகசியம் என்ெது அது ெயணம் முழுவதும் உடன் இருப்ெதாகும்.
கடவுள் மனிதனாக மாறி அந்த இரகசியத்னத நாடத் தீர்மானித்துள்ளார்.
அதன் காட்சி மனிதனன அறியானமயின் ருசினயக் னகவிடச் பசய்து அறிவின் ொிணாமத்திற்குள்
அவனன அனைத்துச் பசல்கிறது.
அன்னனயின் நாமமான 'அன்னன', ெகவானின் நாமமான 'ஸ்ரீ அரவிந்தர்' ஆகிய இரண்டும்
ெனடப்ெின் பசயல்முனறயின் மந்திரங்களாகும், வாழ்வின் மந்திரத்தின் ஒரு வாாிசாகும்.
எதற்குப் ெின்னாலும் முன்னாலும் ஒரு இரகசியம் உள்ளது.
ேீவியத்தின் இரகசியங்கள் முன்னால் ேீவனும், ெின்னால் ஆனந்தமும் ஆகும்.
சத்-ன் இரகசியம் அசத் ஆகும்.
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அசத்-ன் இரகசியம் சத் ஆகும்.
மனறப்ெது இரகசியம் ஆகும்.
பவளிப்ெடுத்துவது மற்பறாரு இரகசியம் ஆகும்.
மனறப்ெதில் பவளிப்ெடுத்தும் இரகசியம் ஒன்றுள்ளதா.
திருமதி கார்டினாின் ெண்ெட்ட கட்டுப்ொடு பெம்ெர்லினய அவளுக்கு பவளிப்ெடுத்தியது.
Death of Torture நித்திய ஆனந்தத்தின் அமரத்துவத்னத பவளிப்ெடுத்துகிறது.
சில லட்சங்கள் பகாடுப்ெதன் இரகசியம் ெல யகாடிகனளப் பெறுவதாகும்.
நாம் அதிகமாகக் பகாடுப்ெது மனிதனுக்கு நல்லனத வினளவிக்கும்.
ஒரு பொிய இரகசியத்தின் ஒரு வடிவம் பொது இரகசியம் ஆகும்.
அசுரர்கள் மூத்த கடவுளர்கள் எனத் பதாிந்துபகாள்வதும் ஒரு மதிப்புமிக்க இரகசியமாகும்.
75) “To adopt any opinion that came to her.”
The mind must be blank to adopt any opinion that comes.
It directly means that she is mentally unformed.
In the absence of mental formation, it is the vital that readily acts.
Vital in a person like Lydia will not be a pure animal.
It will have the animal dynamism in fulfilling human wishes of a person who is formed not by herself or her
family.
Such a person is most receptive to accept what no one in the society can accept.
It will be fully destructive of social values.
It is through such personalities that the future ideals of the society are initiated.
Lydia is a fit vehicle to receive an ideal of 2000 AD or even an aspiration of 1900 in 1789.
Ideals of the future are aberration of the present.
What does her wild, noisy, uncontrollable, unashamed behavior suggest.
The deep layers of human nature are inaccessible to social discipline or psychological culture.
Strong personalities are shameless pursuers of their urges, which her mother is.
Lydia directly fulfils her mother.
What is wonderful is such women seek husbands.
The husband is unsocial or non-social.
It is understandable that she seeks a Man, but husband is her refrain and her mother’s too.
The institution of marriage has come to stay in Lydia’s imagination to the extent of the social
respectability of a husband.
It is instructive to know the partial maturity of that institution. Wifehood is far away.
Lydia remains a woman. She values Man as a husband. Social institutions do take time to mature.
“தனிப்ெட்ட அெிப்ெிராயம் எதுவுமின்றி யார் எனதச் பசான்னாலும் அவள் கனடப்ெிடிப்ொள்.”
எந்த ஒரு அெிப்ெிராயத்னதயும் ஏற்றுக்பகாள்ள மனம் பவறுனமயாக இருக்க யவண்டும்.
அவள் மனாீதியாக உருவாகாதவளாக இருக்கிறாள் என்ெது இதன் யநரடியான அர்த்தமாகும்.
மனாீதியான உருவாக்கம் இல்லாத நினலயில் உணர்வு உடனடியாகச் பசயல்ெடுகிறது.
லிடியானவப் யொன்ற ஒருவரது உணர்வு ஒரு தூய விலங்கினனப்யொல் இருக்காது.
தானாகயவா அல்லது தனது குடும்ெத்தினராயலயயா உருவாக்கப்ெடாத ஒரு நொின் மனித
விருப்ெங்கனள நினறயவற்றுவதில் விலங்கின் ஆற்றனல இது பகாண்டிருக்கும்.
இத்தனகய ஒரு நெர் சமூகத்தில் எவரும் ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாதனத ஏற்ெதற்கான
ஏற்புத்தன்னமனய உனடயவர்.
இது சமூகப்ெண்புகனள முழுவதுமாக அைிக்கவல்லது.
இத்தனகய மனிதர்களின் மூலயம சமூகத்தின் எதிர்கால இலட்சியங்கள் உருவாக்கப்ெடுகின்றன.
கி.ெி.1789-ஆம் ஆண்டியலயய கி.ெி.2000 ஆண்டின் ஒரு இலட்சியத்னதயயா அல்லது கி.ெி.1900
ஆண்டின் ஒரு ஆர்வத்னதயயாகூட பெற்றுக்பகாள்வதற்கு லிடியா ஒரு சாியான கருவி ஆவாள்.
எதிர்காலத்தின் இலட்சியங்கள் நிகழ்கால நினலயினின்று விலகுதல் ஆகும்.
அவளது கட்டுப்ொடற்ற குணம், ஆரவாரம், கட்டுப்ெடுத்த முடியாத பவட்கமற்ற நடத்னத எனத
பவளிப்ெடுத்துகிறது?
மனித சுொவத்தின் ஆைமான நினலகள் சமூகக் கட்டுப்ொட்டினாயலா அல்லது உளவியல்ாீதியான
ெண்ெினாயலா அனடய முடியாதனவ.
வலினமயான ஆளுனம உனடயவர்கள் அவர்களது உந்துதல்கனள பவட்கமின்றி ெின்
பதாடர்ெவர்கள் ஆவர், அவளுனடய தாயார் இது யொலிருந்தாள்.
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லிடியா அவளுனடய தயானர யநரடியாக நினறவு பசய்கிறாள்.
இத்தனகய பெண்கள் கணவர்கனள நாடுவது ஆச்சாியமான விஷயமாகும்.
கணவன் சமூகாீதியானவனாக இல்லாமயலா அல்லது சமூகத்னதச் சாராமயலா இருப்ொன்.
அவள் ஒரு ஆனண நாடுவனதப் புாிந்துபகாள்ளலாம், ஆனால் அவளும் அவளுனடய தாயாரும்
கணவனனத் தவிர்க்கிறார்கள்.
ஒரு கணவனுனடய சமூக மாியானதனயப் பெறும் அளவில் திருமணம் எனும் அனமப்பு லிடியாவின்
மனதில் இடம் பெற்றிருந்தது.
அந்த அனமப்ெின் ஓரளவு முதிர்ச்சினயப் ெற்றி அறிந்துபகாள்வது அறிவூட்டுவதாக இருக்கும்.
மனனவி எனும் ஸ்தானம் பவகு பதானலவில் உள்ளது.
லிடியா ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறாள். அவள் ஒரு ஆனணக் கணவனாக மதிக்கிறாள். சமூக
அனமப்புகள் முதிர்ச்சி பெறுவதற்கு பநடுநாட்கள் யதனவப்ெடுகிறது.
Board Meeting
Ottawa
The Mind of Lydia and the lady at the top of the world at the other end respond exactly the same way –
Mind remains Mind unmodified by the height or depth of position.
The Board meeting of the Academy and a meeting of college students behave exactly the same way.
People are frightened of Success
People do not want to accomplish.
Sarcasm is the mean version of Mind.
The Real problem in the World is NOT the problem but mean Men who do not want anyone else to
accomplish.
A person’s reversal about Geneva is green signal for future great success on a par with Jane’s
realisation of Caroline’s duplicity. It reduces to the meanness or at least our own attitude to meanness
in ourselves.
The phrase lock, Stock and barrel are hackneyed, old, stale but Real and fully TRUE in every sense of
the word.
Do not try to convince them, don’t argue with them.
Push them over the brink. That is the only way.
But HE says we should not do it, we must accept them, raise them and transform them.
Support of the establishment is really opposition, unless they turn around transforming themselves.
Intelligent opposition raises the intensity of search.
Unintelligent opposition is their own way finding the route of entry into the main stream.
David is never true, he can never be true, there is only the truth of what he followed in America – 3 Ph.D.
holding ladies.
It is pure unadulterated impudence.
Lydia, Wickham, David, Mr.X, Walt.
Work has no place there.
Eye of the cyclone is real.
நிறுவனர்களின் கூட்டம்
ஒட்டாவா
லிடியாவின் மனமும் மறு முனனயில் உலகத்தின் உச்சியில் இருக்கும் ஒரு பெண்ணின் மனமும் மிகச்
சாியாக ஒயர விதத்தில் ெதிலளிக்கின்றன- ஒருவரது நினலயின் உயர்வு அல்லது ஆைத்தின் மூலம்
மாற்றியனமக்கப்ெடாத வனகயில் மனம் மனமாகயவ பதாடர்ந்து பசயல்ெடுகிறது.
அகாபடமி நிறுவனர்களின் கூட்டமும் கல்லூாி மணவர்களின் கூட்டமும் ஒயர மாதிாியாகத்தான்
நனடபெறுகின்றன.
மக்கள் பவற்றினயக் கண்டு ெயப்ெடுகின்றனர்.
மக்கள் சாதிக்க விரும்புவதில்னல.
யகலிப்யெச்சு மனதின் அற்ெத்தனமான ெதிப்ொகும்.
உலகில் உண்னமயான ெிரச்சினன ெிரச்சினன அல்ல, மற்றவர்கள் சாதிக்கக் கூடாது என்று
எண்ணும் அற்ெ குணம் பகாண்ட மனிதர்கயள ெிரச்சினன ஆவர்.
பேனீவானவப் ெற்றிய ஒரு நொின் மாற்றம் எதிர்கால பொிய பவற்றிக்கான ெச்னசக் பகாடியாகும்.
இது காரலினுனடய யொலித்தனத்னத யேன் உணர்ந்ததற்கு இனணயானது. இது அற்ெத்தனமாக
மாறுகிறது, அல்லது குனறந்த ெட்சம் நமது அற்ெத்தனத்தின் மீதான மனப்ொன்னமயாக மாறுகிறது.
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'முழுவதுமாக' என்ெனதக் குறிக்கும் 'lock, Stock and barrel' எனும் பசாற்பறாடர் பொதுவாகப்
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்ற, ெனைய பசாற்பறாடராக இருந்தாலும் உண்னமயானது, முற்றிலும்
சாியானது.
அவர்கனள நம்ெ னவக்க முயலக் கூடாது, அவர்களிடம் விவாதம் பசய்யக்கூடாது.
அவர்கனள இறுதி நினலக்குத் தள்ளிவிட யவண்டும். அதுதான் ஒயர வைியாகும்.
ஆனால் நாம் அவ்வாறு பசய்யக்கூடாது, அவர்கனள ஏற்றுக்பகாண்டு, அவர்கனள உயர்த்தி
திருவுருமாற்ற யவண்டும் என ெகவான் கூறுகிறார்.
அவர்கயள தங்கனள திருவுருமாற்றிக் பகாண்டாலன்றி, ஸ்தாெனத்தின் ஆதரவு உண்னமயில்
எதிர்ப்ொக மாறிவிடும்.
புத்திசாலித்தனமான எதிர்ப்பு ஆராய்ச்சியின் தீவிரத்னத உயர்த்தும்.
புத்திசாலித்தனமற்ற எதிர்ப்பு ெிரதான நீயராட்டத்தில் நுனையும் வைினயக் கண்டுெிடிப்ெதற்கான
அவர்களது வைிமுனற ஆகும்.
யடவிட் ஒருயொதும் உண்னமயாக இல்னல, அவரால் ஒருயொதும் உண்னமயாக இருக்க முடியாது,
அபமாிக்காவில் அவர் ெின்ெற்றியது மட்டுயம உண்னமயாகும்- Ph.D. ெட்டம் பெற்ற மூன்று
பெண்கள்.
இது சுத்தமான கலப்ெடமற்ற அகம்ொவம் ஆகும்.
லிடியா, விக்காம், யடவிட், ொப், வால்ட் ஆகியயார்.
யவனலக்கு அங்கு இடமில்னல.
புயலின் னமயம் உண்னமயானது.
‘Resourceful’ Falsehood
Baku GA can be questioned on some grounds is revealing.
Lady Arabella, Lady Catherine, Lady Lufton cannot handle their sons. They ask the girls not to accept the
proposal.
Study of resourcefulness – ‘resourcefulness’ of incapable falsehood only confirms Lenin’s Idea –
People can argue that geometric axioms cannot be true, if it suits their purpose.
There is nothing wrong in playing to the gallery, but to hope to convince of anything real is moonshine. The
only answer to Collins’ warning to Mr. Bennet is Darcy’s communication of his engagement to Lady
Catherine.
Truth is uncompromising.
Life Response is revealing – Alberto’s appreciation.
“I give you freedom, do not ask me to sign bank document.” Dyuman made him give more than the bank
could.
One cannot be sufficiently cautious with Berg or Granoff.
The pleasant exterior of hypocrisy is infinite.
Elizabeth’s discovery of vanity is evolutionary.
Carefully observe the positive responses of Ismail, Frederico and build on them.
Opposition is not always resistance or hostile.
Issuing out of stupidity, it helps clarify the situation – Moneir.
What matters is not what they express, their motive.
It is an unprecedented success, difficult to be neutral.
But Neutrality is more than essential.
The greatest culprit is Expectation.
He will be under no control.
You will be meeting Mr.X!
It will be a great creative moment.
Mr.Y proves to be MR.Z in payments.
May be in the coming weeks you will see some light.
Observe MR.Y more carefully without suspicion.
Life obliges him.
வளமான பொய்னம
Baku GA-னவ சில விஷயங்கனளப் பொறுத்து யகள்வி யகட்கலாம் என்ெது வியப்பூட்டுகிறது.
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யலடி அரபெல்லா, யலடி காதாின், யலடி லுப்டன் ஆகியயாருக்கு தங்களது குைந்னதகனளக் னகயாள
முடியவில்னல. திருமண யவண்டுயகானள ஏற்க யவண்டாம் என்று அவர்கள் பெண்களிடம்
யகட்டுக்பகாள்கின்றனர்.
வளங்கனளப்ெற்றிய ஆய்வு-இயலாத பொய்னமயின் வளத்னதப்ெற்றிய ஆய்வு-தங்களது
யநாக்கத்திற்கு உதவியாக இருந்தால் வடிவியல் யகாட்ொடுகள் உண்னமயாக இருக்க முடியாது
எனும் பலனினுனடய கருத்னத ஊர்ேிதம் பசய்கிறது.
மக்கனளத் திருப்திப்ெடுத்துவது தவறல்ல, ஆனால் எனதயும் உண்னம என நம்ெ னவக்க முடியும்
என நினனப்ெது அற்ெத்தனமானது. திரு பென்னட்டிற்குக் காலின்ஸ் அளித்த எச்சாிக்னகக்கு ஒயர
ெதில், யலடி காதாினிடம் தன்னுனடய திருமண நிச்சயத்னதப் ெற்றி டார்சி கூறுவயதயாகும்.
உண்னமயில் சமரசத்திற்யக இடமில்னல.
வாழ்வின் எதிபராலி ெிரமிக்கத்தக்கது என ஆல்ெர்யடா புகழ்ந்திருக்கிறார்.
“நான் உனக்குச் சுதந்திரம் அளிக்கியறன், என்னன வங்கிப் ெத்திரத்தில் னகபயாப்ெம் இடச்
பசால்லாயத.” வங்கி அளிக்கக்கூடிய பதானகனயவிட அதிகமாக அவனர ட்யூமன் அளிக்க
னவத்தார்.
Berg–இடயமா அல்லது Granoff –இடயமா ஒருவர் யொதுமான அளவு எச்சாிக்னகயாக இருக்க
முடியாது.
யொலித்தனத்தின் இனினமயான புறத்யதாற்றம் அளவற்றது.
தற்பெருனம ெற்றிய எலிசபெத்தின் கண்டுெிடிப்பு ொிணாம வளர்ச்சியாகும்.
இஸ்மாயில், Frederico ஆகியயாாின் யநர்மனறயான ெதில்கனளக் கவனமாகக் கவனித்து, அவற்னற
யமயல பகாண்டு பசல்ல யவண்டும்.
எதிர்ப்பு எப்பொழுதும் தடுப்ெயதா அல்லது வியராத மனப்ொன்னமயயா அல்ல.
முட்டாள்தனத்திலிருந்து எழும் இது நினலனமனயத் பதளிவுெடுத்த உதவுகிறது–Moneir
அவர்கள் கூறுவது முக்கியம் அல்ல, அவர்களது யநாக்கயம முக்கியம்.
இது முன் நிகழ்ந்திராத ஒரு பவற்றியாகும், நடுநினலயாக இருக்க முடியாதது.
ஆனால் நடுநினலயாக இருப்ெது மிகவும் அவசியம்.
மிகப் பொிய குற்றவாளி எதிர்ொர்ப்ொகும்.
அவனர எந்த விதமாகவும் கட்டுப்ெடுத்த முடியாது.
Mr.X-ஐ நாம் சந்திப்யொம்!
அது ஒரு சிறந்த ெனடக்கும் தருணமாகும்.
Mr.Y ெணத்னத அளிப்ெதில் Mr.Z யொல இருக்கிறார்.
வரவிருக்கும் வாரங்களில் நமக்கு எயதனும் புாிய வரும்.
Mr.Y-ஐ மீது சந்யதகம் பகாள்ளாமல் யமலும் கவனமாக அவனரக் கவனிக்க யவண்டும்.
வாழ்க்னக அவருக்கு இணங்குகிறது.
76) “Nothing but love, flirtation, officers.”
All week of Sundays is the aspiration.
In power, it is fully true, once there. No one wants to quit on his own.
To be able to see in the least activities, the behavior of great Men is the acme of wisdom.
Now the Board talks of real issues without meaning.
Can you conceive of a Board, if not idealistic, but at least fully informed and interested?
The wonder is one can reach the goal without doing it.
Do you see before the ORGANISATION rises to the level of the top executive, Life offers to complete the
work.
Organisation when complete is consciousness.
Consciousness when it is at the peak it is one side the being, the other side is bliss.
Mr. Bennet’s honourable decision completely relieved him of that responsibility because of the above
phenomenon.
Lydia lived only in love and flirtation and reached her ambition of a husband.
Churchill won the war when Britain was fully unready for the effort.
Indian Freedom was there before even the concept was formulated in the consciousness of the Nation.
All problems of the world can be solved even before the people are aware of them.
Nor are we to equip ourselves fully to solve it.
Perhaps, for this reason, HE said all problems need not be solved.
We do not understand – Mother’s devotees – that what Mother has already granted us in full
420

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

measure is ten steps ahead. Could we think that in 1600 today’s facilities have been sanctioned?
Birth of Mind of Light can show it to us.
Man sees the end of his nose – is literally true.
It is a privilege to know it at least for a while.
ICPF evoked such a result, Drag saw it in one week.
At least replace the thousand rupee note in India by one rupee. It is a beginning.
Money will quickly multiply thousand fold.
“Nothing but love” – can this become an ideal for the world.
At a higher level this is the ideal.
Even at a lower level this is the ideal today.
Only in between in a transitional stage this is unacceptable.
Jealousy, tricks, hypocrisy are psychological instruments at a level where society is not formed as an entity.
What is jealousy for us, at that level is dynamism.
Amoral dynamism in a formative society is condemned as bad.
Society is a structure.
Jealousy is energy regardless of the structure.
A structure frowns on energies that do not foster it.
Goodness of Jane, cheerfulness of Lizzy, Goodwill of Charlotte are not universally present social attitudes.
Jane may be stupid, but even stupid people can be stupidly malicious.
England of Jane Austen does exhibit a strongly marked Mentally fostered traits of goodness,
cheerfulness, goodwill.
We see in WAAS positive energies yielding positive results as well as generating positive attitudes.
At once there is news of accident in Ottawa, negative email from Baku.
It only means these positive developments are not supported by deeper layers of society.
Consecrated work will forge ahead.
Work initiated by Mind-meeting Mr.X and Mr.Y – will serve the opposite cause.
Our own Sincerity, Goodwill, Self-giving will not fail.
It is demanding, even exacting.
Himalayan Patience will be exhausted in a second.
It is Frederico that introduced WAAS to Baku.
He is now removed.
It needs deep observation, deeper consecration.
The Board’s response to Baku offer is an eye opener.
We are out and out, social being.
Essentially we are of social consciousness.
To find anything different from social emotions is not in our consciousness.
Society may be the most in us; but in a deeper sense society is nothing to us.
The animal is active in us.
Our aspirations are sublimated animal aspirations i.e. ambitions.
They are more powerful than our ambitions. They are our urges.
Human urges are forces of existence with a top dressing of culture.
Lydia, in truth, represents all of us.
Lizzy’s sincerity is seeing the coarse expressions of Lydia about Miss King are her own inwardly felt
feelings.
It does not mean all of us should act as Lydia.
In proclaiming our ideals to ourselves, it is better to remember Lydia.
Lydia is the reality for her and her mother.
Her mother is unconscious and is proud of her urges.
In this sense Pride and Prejudice is a story of evolution of social culture.
There is no gainsaying of the virtues of plenty and health.
Anything good can come only out of them.
Poverty and disease are curses.
Nothing good can ever come out of it.
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Also the status we consider is important.
It has two parts, one given by others, the other felt by the Man.
What a Man feels of himself is self-respect and self esteem.
Self-respect is the physical reality of the psychological strength.
Self-esteem is the culture that Self-respect collects.
Self-respect when it acts for its own inherent VALUE generates Self-esteem.
Mercenary value will never give one that.
For any culture to formulate there must be some sense of one’s value for himself.
Mrs. Gardiner did not question Elizabeth about her relationship with Darcy not so much as not to disturb
her, but she could not lower herself in her own eyes.
“காதல், காதல் யெச்சுகள், இராணுவ அதிகாாிகள் தவிர யவபறான்றுமில்னல.”
எல்லா வாரங்களும் ஞாயிற்றுக் கிைனமயாக இருக்க யவண்டும் என்ெயத ஆர்வமாகும்.
அதிகாரத்தில் ஒரு முனற இருந்து விட்டால் இது முற்றிலும் உண்னமயாகும். யாரும் தானாகயவ
முன்வந்து பவளியயற விரும்புவதில்னல.
குனறந்தெட்ச பசயல்களில் ொர்க்க இயலுவது, பொிய மனிதர்களின் நடத்னத ஞானத்தின்
உச்சமாகும்.
இப்பொழுது குழுமம் உண்னமயான விவகாரங்கனளக் குறித்து அர்த்தமின்றி யெசுகிறது.
இலட்சியவாதத்யதாடு இல்லாவிடினும், குனறந்தெட்சம் முழுனமயாக அறிவூட்டப்ெட்டும்,
ஆர்வத்யதாடும் உள்ள ஒரு குழுமத்னத நம்மால் நினனத்துப் ொர்க்க முடியுமா?
இனதச் பசய்யாமயலயய ஒருவரால் இலக்கினன அனடய முடியும் என்ெது அதிசயம் ஆகும்.
உயர் அதிகாாியின் நினலக்கு அனமப்பு உயருவதற்கு முன்பு ெணினயப் பூர்த்தி பசய்ய வாழ்க்னக
முன்வருவனத நாம் ொர்க்கியறாமா?
அனமப்பு முழுனமயனடவது ேீவியமாகும்.
ேீவியம் உச்ச கட்டத்தில் இருக்கும்பொழுது ஒருபுறம் ேீவனாகவும், மறு ெக்கம் யெரானந்தமாகவும்
உள்ளது.
திரு பென்னட்டின் மாியானதக்குாிய தீர்மானம், யமற்கண்ட நிகழ்வின் காரணமாக அவனர அந்தப்
பொறுப்ெிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுவித்தது.
காதல் மற்றும் காதல் யெச்சுக்களில் மட்டுயம வாழ்ந்து வந்த லிடியா கணவனனப் பெற யவண்டும்
என்ற அவளது ஆர்வத்னத அனடந்தாள்.
ெிாிட்டன் முயற்சிக்கு முழுனமயாகத் தயாராக இல்லாத நினலயில் சர்ச்சில் யொாினன பவன்றார்.
நாட்டின் ேீவியத்தில் சுதந்திரத்தின் கருத்து உருவாவதற்கு முன்யெ இந்திய சுதந்திரம் அங்கிருந்தது.
உலகத்தின் எல்லா ெிரச்சினனகனளயும் மக்கள் அனதப் ெற்றி அறிந்துபகாள்வதற்கு முன்யெ தீர்த்து
விட முடியும்.
அனதத் தீர்ப்ெதற்கு நாம் முழுனமயாக திறன் பெற யவண்டியதும் இல்னல.
இந்தக் காரணத்திற்காகத்தான் அனனத்துப் ெிரச்சினனகளும் தீர்க்கப்ெட யவண்டிய யதனவயில்னல
என்று ெகவான் கூறினார் யொலும்.
அன்னன ஏற்கனயவ முழு அளவில் நமக்கு முன்னதாகயவ ெத்து ெடிகள் வைங்கியிருப்ெது
அன்னனயின் அன்ெர்களாகிய நமக்குப் புாிவதில்னல. 1600-ம் ஆண்டியலயய இன்னறய வசதிகள்
அனுமதிக்கப்ெட்டுள்ளனத நம்மால் நினனத்துப் ொர்க்க முடியுமா?
மனதின் ஒளியின் ெிறப்பு அனத நமக்குக் காண்ெிக்க முடியும்.
மனிதன் தனது நாசியின் முனனனயக் காண்கிறான் என்ெது முற்றிலும் உண்னம.
சற்று யநரத்திற்காவது அனதத் பதாிந்துபகாள்வது ஒரு பொிய விஷயமாகும்.
ICPF அது யொன்ற ஒரு ெலனன வரவனைத்தது, Drag அனத ஒரு வாரத்தில் ொர்த்தார்.
குனறந்தெட்சம் இந்தியாவில் ஆயிரம் ரூொய் தானள ஒரு ரூொயாக மாற்ற யவண்டும். இது ஒரு
ஆரம்ெமாக இருக்கும்.
ெணம் வினரவாக ஆயிரம் மடங்கு பெருகும்.
“அன்னெத் தவிர யவபறான்றுமில்னல”-இது உலகத்திற்கு ஒரு இலட்சியமாக மாற முடியுமா.
ஒரு உயர்ந்த நினலயில் இது இலட்சியம் ஆகும்.
கீழ் நினலயிலும் இன்று இது இலட்சியமாக உள்ளது.
இனடப்ெட்ட ஒரு மாறும் கட்டத்தில் மட்டுயம இது ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாதது.
பொறானம, தந்திரங்கள், யொலித்தனம் ஆகியனவ சமூகம் ஒரு அனமப்ொக உருவாகாத நினலயில்
இருக்கும் உளவியல் கருவிகள் ஆகும்.
நமக்குப் பொறானமயாகத் யதான்றுவது அந்த நினலயில் ஆற்றல் ஆகும்.
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உருவாகி வரும் ஒரு சமூகத்தில் ஒழுக்கமற்ற தீவிரம் யமாசம் எனக் கண்டிக்கப்ெடுகிறது.
சமூகம் ஒரு கட்டனமப்ொகும்.
கட்டனமப்னெயும் மீறி பொறானம ஒரு சக்தியாகும்.
தன்னனப் யெணாத சக்திகளின் மீது ஒரு கட்டனமப்பு யகாெம் பகாள்கிறது.
யேனுனடய நற்குணம், எலிசபெத்தின் கலகலப்பு, சார்பலட்டின் நல்பலண்ணம் ஆகியனவ
உலகளாவிய சமூகாீதியான கண்யணாட்டங்கள் அல்ல.
யேன் முட்டாளாக இருக்கலாம், ஆனால் முட்டாள்கள்கூட முட்டாள்தனமான பகட்ட யநாக்கம்
பகாண்டவர்களாக இருக்கலாம்.
யேன் ஆஸ்டின் காலத்து இங்கிலாந்து ஒரு வலுவான, மனதால் யெணப்ெட்ட நற்குணத்னதயும்,
கலகலப்னெயும், நல்பலண்ணத்னதயும் பவளிப்ெடுத்துகிறது.
WAAS–ல் யநர்மனறயான சக்திகள் யநர்மனறயான ெலன்கனள அளிப்ெனதயும், யநர்மனறயான
அணுகுமுனறகனள உருவாக்குவனதயும் நாம் காண்கியறாம்.
உடனடியாக ஒட்டாவாவில் விெத்னதப் ெற்றிய பசய்தியும், Baku– விடமிருந்து எதிர்மனறயான
மின்னஞ்சலும் வருகின்றன.
இந்த யநர்மனறயான நிகழ்வுகள் சமூகத்தின் ஆைமான தளங்களால் ஆதாிக்கப்ெடவில்னல என்ெது
மட்டுயம இதற்குப் பொருள்.
சமர்ப்ெணம் பசய்யப்ெட்ட யவனல முன்யனற்றம் அனடயும்.
மனதால் பதாடங்கப்ெட்ட யவனல – குறிப்ெிட்ட மனிதர்கனளச் சந்திப்ெது – எதிரான யநாக்கத்னத
நினறயவற்றும்.
நமது உண்னம, நல்பலண்ணம், சுய அர்ப்ெணம் யதால்வி அனடயாது.
இதற்குப் பொிய அளவு முயற்சி யதனவப்ெடும், ஒரு கடுனமயான யவனலயாக இருக்கும்.
மனலயளவு பொறுனம ஒரு பநாடியில் தீர்க்கப்ெட்டு விடும்.
Frederico தான் Baku-னவ WAAS–ற்கு அறிமுகப்ெடுத்தினார்.
இப்பொழுது அவர் அகற்றப்ெட்டு விட்டார்.
இதற்கு கூர்ந்த கவனிப்பும் ஆைமான மனக்குவியலும் யதனவ.
Baku–வின் விருப்ெத்திற்குக் குழுமம் அளித்த மறுபமாைி புதிய ஒன்றினன நமக்குக் கற்றுக்
பகாடுப்ெதாக உள்ளது.
நாம் முழுவதுமாக சமூகத்னதச் சார்ந்தவர்கள்.
முக்கியமாக நாம் சமூக ேீவியத்னதச் சார்ந்தவர்கள்.
சமுக உணர்விலிருந்து மாறுெட்ட ஒன்னறக் காண்ெது நமது ேீவியத்தில் இல்னல.
பெரும்ொலும் நாம் சமூகத்தால் ஆட்பகாள்ளப்ெட்டிருக்கியறாம், ஆனால் ஒரு ஆைமான
கண்யணாட்டத்தில் சமூகம் நமக்கு ஒரு பொருட்யட அல்ல.
நாம் விலங்குணர்வால் நினறந்திருக்கியறாம்.
நமது ஆர்வங்கள் அடக்கினவக்கப்ெட்ட விலங்கின் ஆர்வங்களாகும், அதாவது யெரானசகள் ஆகும்.
அனவ நமது யெரானசகனளக் காட்டிலும் சக்திவாய்ந்தனவ. அனவ நமது உந்துதல்கள் ஆகும்.
மனித உந்துதல்கள் கலாச்சாரத்தால் அலங்காிக்கெட்ட வாழ்வின் சக்திகள் ஆகும்.
லிடியா உண்னமயில் நம் அனனவனரயும் குறிக்கிறாள்.
மிஸ் கிங்-ஐப் ெற்றிய லிடியாவின் நாசூக்கற்ற பவளிப்ொடுகனள எலிசபெத்தின் யநர்னம காண்ெது
அவளுனடய மனாீதியான உணர்வுகயளயாகும்.
நாம் அனனவரும் லிடியானவப்யொல் பசயல்ெட யவண்டும் என்ெது இதன் பொருளல்ல.
நமது இலட்சியங்கனள நமக்கு நாயம ெனறசாற்றிக் பகாள்ளும்பொழுது லிடியானவ நினனவு
பகாள்வது யமலானது.
அவளுக்கும் அவளது தாயாருக்கும் லிடியா நிதர்சனமாவாள்.
அவளுனடய தாயார் தன்னுணர்வற்றும், தன்னுனடய உந்துதல்கனளப் ெற்றிப் பெருனம
பகாள்ெவளாகவும் இருக்கிறாள்.
இந்த அர்த்தத்தில் 'Pride and Prejudice' சமூகக் கலாச்சாரத்தின் ொிணாம வளர்ச்சியின் கனதயாகும்.
அொிமிதம் மற்றும் ஆயராக்கியத்தின் நற்ெண்புகனள மறுத்துனரக்க எதுவும் இல்னல.
எந்த ஒரு நல்லதும் அவற்றிலிருந்து மட்டுயம வர முடியும்.
வறுனமயும் யநாயும் சாெங்கள் ஆகும்.
அதிலிருந்து எந்த ஒரு நல்லதும் ஒருயொதும் வராது.
நாம் கருதும் அந்தஸ்தும் முக்கியமானது.
இது இரண்டு ெகுதிகனளக் பகாண்டுள்ளது, ஒன்று மற்றவர்களால் பகாடுக்கப்ெட்டது, மற்பறான்று
மனிதனால் உணரப்ெட்டது.
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ஒரு மனிதன் தன்னனப் ெற்றியய உணருவது சுய மாியானத மற்றும் சுய மதிப்ொகும்.
சுய மாியானத உளவியல் வலினமயின் ேடநினல நிதர்சனமாகும்.
சுய மதிப்பு சுய மாியானத யசகாிக்கும் கலாச்சாரமாகும்.
சுய மாியானத அதனுனடய உள்ளார்ந்த மதிப்ெிற்காகச் பசயல்ெடும்பொழுது சுயமதிப்ெினன
உருவாக்குகிறது.
ஆதாய மனப்ொன்னமயுள்ள ெண்பு ஒருயொதும் ஒருவருக்கு அதனன அளிக்காது.
எந்த ஒரு கலாச்சாரமும் உருவாவதற்கு ஒருவரது மதிப்னெ அவர் உணர வேண்டும்.
டார்சியுடனான பதாடர்னெப் ெற்றி எலிசபெத்னத திருமதி கார்டினர் எதுவும் யகட்காதது,
அவனளத் பதாந்தரவு பசய்யக் கூடாது என்ெதற்கும் யமலாக தன்னனத் தாயன தாழ்த்திக் பகாள்ளக்
கூடாது என்ெதற்காகவாகும்.
Hierarchy of class, caste
Whether caste or class is there or not there is the social hierarchy dictated by the social strength.
Strength is usually physical strength.
Vital strength of courage, Mental strength of clarity descending on the physical reinforces the physical
violence not into brutal strength but into pure strength devoid of violence.
Violence mars strength.
Violence issues out of great speed of execution.
The speed without capacity or skill is violence.
The real strength is that of the Spiritual.
It is the strength of calm.
Violence acquiring skill and capacity passing through the organisation of one’s character becomes power.
Power of Spirit or Mind is calm.
The benefit the higher parts give the physical abridges Time of assimilation.
One more aspect of preference, the taste that makes one feel in his elements.
Having been born a worker even when he is offered the highest powers to quickly raise himself, the taste
pulls him down and it comes out of his own mouth as words in describing anyone else.
Those words do, unfailingly indicate, that he himself longs for the status of worker from which he is
pulled out by Grace.
‘Taxi Driver’ has that significance.
One speaks out of his own mouth his own irreversible ‘destiny’.
Inside each caste and class these gradations are there.
Society is not a monolithic whole.
It is in stratified layers.
Each individual caste, each individual is given the opportunity to rise.
It is true Man loves to rise, it is equally true that he does not want to rise. He is in his elements in being
what he is once used to and once loved – Nostalgia.
ெிாிவு, ோதி இவற்றின் ெடிநினல.
ோதி அல்லது ெிாிவு இருக்கிறயதா இல்னலயயா, சமூக வலினமயால் வலியுறுத்தப்ெடும் சமூக
ெடிநினல இருக்கிறது.
வலினம என்ெது பொதுவாக உடல் வலினமயாகும்.
னதாியத்தின் உணர்வு வலினமயும் பதளிவின் மன வலினமயும் உடலில் இறங்குவது உடலின்
வன்முனறனய பகாடுனமயான வலினமயாக இல்லாமல், வன்முனற இல்லாத தூய வலினமயாக
வலுப்ெடுத்துகிறது.
வன்முனற வலினமனயக் பகடுக்கிறது.
வன்முனற பசயல்ெடுத்துவதிலுள்ள மிகப் பொிய யவகத்திலிருந்து எழுகிறது.
திறயனா திறனமயயா இல்லாத யவகம் வன்முனறயாகும்.
உண்னமயான வலினம ஆன்மீகத்திற்குாியது.
இது அனமதியின் வலினம.
திறனனயும், திறனமனயயும் பெறும் வன்முனற ஒருவரது குணத்தின் அனமப்னெக் கடந்து பசல்லும்
பொழுது சக்தியாக மாறுகிறது. ஆன்மா அல்லது மனதின் சக்தி அனமதியாகும்.
உயர்ந்த ெகுதிகள் ேடநினலக்குக் பகாடுக்கும் நன்னம ஒருங்கினணக்கும் யநரத்னதச்
சுருக்குவதாகும்.
முன்விருப்ெத்தின் இன்னுபமாரு அம்சம், ஒருவனர தன்னிடத்தில் உணர னவக்கும் சுனவ.
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வினரவில் தன்னன உயர்த்திக்பகாள்வதற்கான மிகப் பொிய சக்தி வைங்கப்ெட்டயொதுகூட ஒரு
பதாைிலாளியாகப் ெிறந்ததால், சுனவ அவனனக் கீயை இழுக்கிறது, யவறு எவனரயயனும்
விவாிக்கும் பசாற்களாக அது அவன் வாயிலிருந்து பவளிப்ெடுகிறது.
அருளினால் அவன் உயர்த்தப்ெட்டாலும் அவயன ஒரு பதாைிலாளியின் நினலக்கு ஏங்குவனத அந்த
வார்த்னதகள் நிச்சயமாகச் சுட்டிக் காட்டுகின்றன.
‘டாக்சி ஓட்டுனர்’ அந்த உட்கருத்னதக் பகாண்டுள்ளார்.
ஒருவர் தன்னுனடய மாற்ற முடியாத ‘விதி’ னயப் ெற்றி தன் வாயினாயலயய யெசுகிறார்.
ஒவ்பவாரு ோதி மற்றும் வகுப்ெினில் இந்த வாினசக்கிரமங்கள் உள்ளன.
சமூகம் ஒரு மாற்ற முடியாத முழுனமயல்ல.
இது தனித்தனியாக அனமந்துள்ள அடுக்குகளில் உள்ளது.
ஒவ்பவாரு தனி ோதிக்கும், ஒவ்பவாரு தனிநெருக்கும் உயருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு
அளிக்கப்ெட்டுள்ளது.
மனிதன் உயர விரும்புவது உண்னம, அவன் உயர விரும்புவதில்னல என்ெதும் அதற்குச் சமமான
உண்னம. அவன், தான் முன்னர் எவ்வாறு இருந்தாயனா, முன்னம் எனத விரும்ெினாயனா
அதியலயய-ெனைய ஞாெகங்களியலயய-இயல்ொக இருக்கிறான்.
Why?
Why has this happened to me? Because you ARE that.
Why did Lydia run away – because her mother is a ‘run away’ because Lizzy wants to do it – Lydia runs
away vicariously because Mr. Bennet wants his wife to be a failure because Darcy wants to expose to her,
her family.
Why does Mr.X ask for higher price when we want to buy more?
Why does Spiritual Sky fail?
Why should he become a driver?
Why GM has not come around?
Do you know you are that?
Did you consecrate any work that failed?
You are the beginning, middle and end.
Is it possible for us to accept it?
If we accept it, are we going to act on it?
1789 is a fertile period for social change.
On one side it is the moment for woman’s Freedom.
On another side it can raise Longbourn to Pemberley.
I see it was an evolutionary MOMENT for culture to take form – Mrs. Gardiner.
It is a fit occasion to transform jealousy – Caroline.
It is an hour meant to destroy dignified impertinence.
It is also the period when squeamishness is rewarded richly.
It is a great Moment to dig out the buried goodwill and shower it with more than one material award.
We do see the idiotic initiative of a stupid woman is answered with heavenly gifts.
We see Mary is deprived of the social opprobrium of unfavourable comparison.
One is born low; falls low, loves lowness and all have their great moments. This is one.
Bingley is more than foolish, more than spineless, he is given an occasion to triumph over Darcy in his own
terms.
1789 is a triumphant HOUR for Meryton.
It is great, very great.
ஏன்?
ஏன் இது எனக்கு நைந்துள்ைது? ஏபனனில் நாம் அதுவா இருக் ியைாம்.
லிடி ா ஓடிப்யொனதற் ான ாரணங் ள்-தா ார் அதுயொன்ை குணம் ெறைத்தவள், எலிசபெத்
அவ்வாறு பசய் விரும்ெினாள், திரு பென்னட் தன்னுறை மறனவி யதால்வியுை யவண்டும் என்று
விரும்ெினார், ைார்சி அவளுறை குடும்ெத்றத எலிசபெத்திற்கு பவைிப்ெடுத்த விரும்ெினான்.
நாம் அதி மா வாங் விரும்பும்யொது ஏன் Mr.X அதி விறல ய ட் ிைார்?
ஆன்மீ உச்சம் ஏன் யதால்வி அறை ிைது?
அவர் ஏன் வண்டி ஓட்டுனரா மாற யவண்டும்?
யமலாைர் ஏன் அங்கு வரவில்றல?
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நாம் அது என்று நமக்குத் பதாியுமா?
யதால்வி றைந்த எந்த ஒரு யவறலற
ாவது நாம் சமர்ப்ெணம் பசய்யதாமா?
நாம்தான் ஆரம்ெம், இறைநிறல மற்றும் முடிவு.
அறத நம்மால் ஏற்றுக்ப ாள்ை முடியுமா?
நாம் அறத ஏற்றுக் ப ாண்ைால், நாம் அதன் மீது பச ல்ெைப் யொ ியைாமா?
1789 சமூ மாற்ைத்திற்கு ஒரு வைமான ாலமா இருந்தது.
ஒருபுைம் பெண்ணின் சுதந்திரத்திற் ான தருணமா அது இருந்தது.
மறுபுைம் அது லாங்ெர்றன பெம்ெர்லியின் அைவிற்கு உ ர்த்தி து.
இறத லாச்சாரம் வடிவம் பெை ஒரு ொிணாம வைர்ச்சி ின் தருணமா நான் ாண் ியைன் திருமதி ார்டினர்.
பொைாறமற த் திருவுருமாற்ை இது ஒரு உ ந்த சந்தர்ப்ெமாகும்- ாரலின்
ண்ணி மான அவமாி ாறதற அழிப்ெதற்கு இது ஒரு சாி ான யநரமாகும்.
பவறுப்பூட்டும் தன்றம சிைப்ொ ப் ெலன் பெறும் ாலமா வும் இது உள்ைது.
புறதந்துள்ை நல்பலண்ணத்றதத் யதாண்டி எடுத்து அதற்கு ஒன்றுக்கும் யமற்ெட்ை பொருள்ாீதி ான
ெலறன அைிக்கும் பொி தருணமாகும் இது.
அைிவற்ை ஒரு பெண்மணி ின் முட்ைாள்தனமான முன்மு ற்சிக்கு உ ாி ொிசு ள்
அைிக் ப்ெடுவறத நாம் ாண் ியைாம்.
யமாி சாத மற்ை ஒப்பீட்டின் ெழிச்பசால்றலப் பெைாதறத நாம் ாண் ியைாம்.
ஒருவர் தாழ்ந்த நிறல ில் ெிைக் ிைார், தாழ்ந்து யொ ிைார், தாழ்றவ விரும்பு ிைார், அனனவருக்கும்
அவர் ைது பொி தருணங் ள் உள்ைன, இது அவற்ைில் ஒன்ைாகும்.
ெிங் ிலி மி வும் அைிவற்ைவனா வும், றதாி மில்லாதவனா வும் இருக் ிைான். அவனது
வழி ியலய ைார்சி மீது பவற்ைிப ாள்ளும் சந்தர்ப்ெம் அவனுக்கு அைிக் ப்ெடு ிைது.
1789 பமாிைனுக்கு ஒரு பவற்ைி ரமான யநரமாகும்.
இது சிைந்தது, மி ச் சிைந்தது.
77) “Nothing but these silly things were in her head.”
It is not Mind or brains but head.
Is there a realism in his marrying Lydia?
Charlotte’s realism has given her contentment, not to Lizzy.
Elizabeth pitied Charlotte to be left alone with Collins.
Charlotte never thinks of Collins, but the text says her house gives her a physical occupation of her
possessing it. Her furniture, her poultry house possess her vital that the contentment is evident in her
involuntary smiles. His income is all the more real to her in its physical, social reality. She was contented.
What did Wickham respond in his wedding?
To her he was dear Wickham.
She tells Elizabeth ‘if you love Darcy half so well as I love Wickham’. To her love is real.
She has no money, nor has she feminine charms.
Status she has NONE, what then Wickham responded?
To think he could be satisfied in his vacuous imagination that he is the brother-in-law of Darcy is to
stretch our imagination.
When he agreed to marry her, Darcy was not there as a possible relation.
He did respond to Elizabeth in the beginning as a girl.
As far as she is concerned her Mental overt disgust is uncompromising, but she never wanted him to
leave her subtle atmosphere.
Is it to that silent appeal he responded to?
That she was attractive to him and she, for a while, believed his scandal creates in him an obligation and he
agrees to remain in her aura apparently for her sake, but he is unable to give it up as it is subconsciously
compelling.
Coming from several sides, if this view is again and again reinforced, we can see the truth in it.
It is a subtle truth needs to be evaluated in a subtle fashion. There it is done but ONCE.
“இந்த அற்ெத்தனமான விஷ ங் றைத் தவிர அவள் மனதில் யவபைான்றுமில்றல.”
அது மனயமா, மூறைய ா அல்ல, தறல ாகும்.
அவன் லிடி ாறவத் திருமணம் பசய்துப ாள்வதில் நிதர்சனம் இருக் ிைதா?
சார்பலட்டின் நிதர்சனம் அவளுக்கு மனநிறைறவ அைித்துள்ைது, எலிசபெத்திற்கு அல்ல.
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சார்பலட் ாலின்ஸுைன் தனி ா விைப்ெட்ைதில் அவறைப் ொர்த்து எலிசபெத்
ொிதாெப்ெட்ைாள்.
சார்பலட் ாலின்றஸப்ெற்ைி நிறனப்ெயத இல்றல, அவளுக்கு அவைது வீடு ஒரு ேைநிறல
திருப்திற அைிப்ெதா
றத கூறு ிைது, அவைது வீட்டு மரச் சாமான் ள், ெண்றண ஆ ி றவ
அவைது உணர்றவ ஆட்ப ாண்டுள்ைன. அவைிைம் தன்னிச்றச ா எழும் புன்னற ில் அறவ
பவைிப்ெடு ின்ைன. அவனது வருமானம் அவைது ேைாீதி ான, சமூ ாீதி ான நிதர்சனத்தில்
அவளுக்கு யமலும் உண்றம ா உள்ைது. அவள் மனநிறைவுைன் இருக் ிைாள்.
விக் ாம் தன்னுறை திருமணத்தில் என்ன மறுபமாழி அைித்தான்?
அவளுக்கு அவன் 'அருறம விக் ாமா ' இருந்தான்.
“நான் விக் ாறம விரும்புவதில் ொதி அைவாவது நீ ைார்சிற விரும்ெினால்” என்று அவள்
எலிசபெத்திைம் கூறு ிைாள். அவளுக்கு ாதல் உண்றம ானது.
அவைிைம் ெணமும் இல்றல, பெண்றம ின் வசீ ரமும் இல்றல.
அவைிைம் அந்தஸ்து எதுவும் இல்றல, ெின் எறதக் ண்டு விக் ாம் அவளுக்கு இணங் ினான்?
ைார்சி ின் ச லரா இருப்ெறத நிறனத்து அவன் திருப்தியுற்ைிருப்ொன் என நாம் நிறனப்ெது நமது
ற்ெனற நீட்டிப்ெதாகும்.
அவறைத் திருமணம் பசய்துப ாள்ை அவன் சம்மதித்தபொழுது, ைார்சி அங்கு ஒரு
சாத்தி மா க்கூடி உைவா இருக் வில்றல.
அவன் ஆரம்ெத்தில் எலிசபெத்திற்கு ஒரு பெண் எனும் ாீதி ில் ெதிலைித்தான்.
அவறைப் பொறுத்தவறர அவளுறை பவைிப்ெறை ான மனாீதி ான பவறுப்பு சமரசத்திற்கு
இணங் ாததா உள்ைது, ஆனால் அவைது சூட்சுமச் சூழலிலிருந்து அவன் விலகுவறத அவள்
விரும்ெவில்றல.
அந்த பமௌனமான யவண்டுய ாளுக்கு அவன் ெதிலைித்திருப்ொயனா?
அவைது வசீ ரம் அவறனக் வர்ந்தது, அவனுறை அவதூறு அவனுள் ஒரு நிர்ெந்தத்றத
உருவாக் ி ிருக்கும் என அவள் சற்று யநரத்திற்கு நம்ெினாள், அவள் பொருட்டு அவைது சூழலில்
இருப்ெதற்கு அவன் சம்மதிக் ிைான், ஆனால் அது ஆழ்மனதில் வற்புறுத்துவதா இருப்ெதால்
அவனால் அறதக் ற விை முடி வில்றல.
ெல தரப்ெிலிருந்து வருவது, இந்தக் ருத்றத மீண்டும் மீண்டும் வலுப்பெைச் பசய்தால், இதில்
உள்ை உண்றமற நாம் ாணலாம். சூட்சும ொணி ில் மதிப்பீடு பசய் யவண்டி சூட்சும
உண்றம ாகும் இது. அங்கு அது ஒரு முறைதான் நிறையவற்ைப்ெடு ிைது
Incomparables
Pride and Prejudice is NOT one of the novels of 18 th century. It has come to announce the birth of the
rational mind. Shakespeare is no dramatist. He is a seer of life. Hamlet is not one of his plays. It announces
the birth of Mind in the common Man. Mind was born in Europe in Greece. It was in the individual, not in
the population. Socrates, Plato, Aristotle and 100 other great minds represented the birth of Mind as
electricity was originally discovered by Michael Faraday. The common Man has no reach to it. It was
Edison who made electricity accessible to common Man. Greece was the birth place of Mind. Europe was
the birth place of Mind in the common Man. Hamlet represented that birth. Mind being New, its birth was
taken note of by everyone. Hence the popularity of Hamlet. Because it was far out of the way to the
population for two hundred years England could not take note of it as the steam engine born in the second
century was unheeded. In the 18th century Mind matured into rational thinking Mind. Elizabeth represented
it here. Either in life or in fiction, one does not so readily meet one who thinks or accepts the results of his
thinking. Even in the 20th century, the world has not produced rational thinkers. All great minds we see are
scholars. They think originally to discover new facts, not new ideas. Elizabeth by her thinking process
saw her vital prejudice and shed it in favour of mental rationality. One such thinker today will solve the
economic crisis. The world in this century has not produced a thinker, leave alone a rational thinker. The
genius of Shaw and Wells did think afresh. Their thought disillusioned our minds of the social superstition.
They were called free thinkers who thought unfettered by the vital pre-possessiveness. Elizabeth’s thinking
raised life from its vital inhibitions to mental freedom. We see that as social elevation and prosperity. It is
the Prosperity of thinking free of superstition. Churchill, Wells, Trollope said it is difficult for English to
think. He acts, does not think. Indians were giant thinkers in the past. Now that faculty is lost. Sri
Aurobindo says India and all the other nations are immersed into tamasic darkness. What is alive in India is
the Individual Spiritual experience as seen in Shankara, Ramanuja, Thukaram, etc. He appeals to the youth
of our country to think Originally.
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This yoga describes to Man an inner status that will assure an outer status of rich peace, abiding security
and an ever increasing spiritual prosperity.
All this Mother offers to cheerfulness.
We find in this story a heroine who almost rises to this level.
Except in certain intense moments of unstable disbelief, she stops there.
On receiving the news of elopement this was at the peak.
Her one endeavour is to regain her cheerfulness.
The whole story can be seen sustained by her energy of cheerfulness.
There are serious exceptions in,
1. Charlotte’s contentment with Collins.
2. Wickham’s endless inexplicable impudence.
3. Lydia’s bubbling energy that celebrates her shamelessness.
How she took the tolerable and laughed over it is incredible.
Darcy and Bennet do it commendably with considerable effort.
She carries the burden though not lightly of course without oppression.
It directly comes from the Freedom in upbringing.
It is the stamp of aristocratic gentleman.
She touches THAT definition of Freedom that can lose itself.
Rationality of thinking requires this amount of Freedom!
A problem that can solve Man is a formidable ONE.
Man is a solution in which any problem dissolves.
Problem is of disharmony.
Solution is of harmony.
Harmony leads to mutuality and unity.
Beyond that unity lies the Unity that includes this unity as a partial possession.
Brahman is a consciousness in which all concepts, precepts dissolve readily.
Even consciousness is unable to find a footing there.
To be Nothing and Everything all the time is to be Brahman.
Perhaps it is not even there as a Being.
ஒப்ெிட முடியாதனவ
'Pride and Prejudice' ெதிபனட்டாம் நூற்றாண்டின் நாவல்களில் ஒன்றல்ல. இது ெகுத்தறிவு மனதின்
ெிறப்னெ அறிவிக்க வந்துள்ளது. யஷக்ஸ்ெியர் ஒரு நாடக ஆசிாியர் அல்ல. அவர் வாழ்க்னகயின்
தீர்க்கதாிசி ஆவார். ொம்பலட் அவரது நாடகங்களில் ஒன்றல்ல. அது சாதரண மனிதனிடம்
மனதின் ெிறப்னெ அறிவிக்கிறது. ஐயராப்ொவில் கிாீஸில் மனம் ெிறந்தது. அது தனி
மனிதனிடத்தில் ெிறந்தது, மக்களிடம் இல்னல. Michael Faraday முதலில் மின்சாரத்னதக்
கண்டுெிடித்தனதப் யொல சாக்ரடீஸ், ெிளாட்யடா, அாிஸ்டாட்டில் மற்றும் நூறு உயர்ந்த மனங்கள்
மனதின் ெிறப்ெிற்கு அனடயாளமாக இருந்தனர்.
சாதாரண மனிதன் பசன்றனடய முடியாத இடம் இது. எடிசன் மின்சாரத்னத சாதாரண மனிதனிடம்
பகாண்டு பசன்றார். மனம் ெிறந்த இடம் கிாீஸ். சாதாரண மனிதனிடம் மனம் ெிறந்தது
ஐயராப்ொவில். ொம்பலட் அதற்கு அனடயாளமாக இருந்தது. மனம் புதியது என்ெதால் அதன்
ெிறப்பு அனனவராலும் கவனிக்கப்ெட்டது. இதுயவ ொம்பலட்டின் புகழுக்குக் காரணமாகும்.
இரண்டாம் நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்ெட்ட நீராவி என்ேின் கவனிக்கப்ெடாமல் இருந்தனதப்யொல
இருநூறு ஆண்டுகளாக மக்களிடமிருந்து அது மிகவும் விலகியிருந்ததால் இங்கிலாந்தால் அது
கவனிக்கப்ெடவில்னல.
ெதிபனட்டாம் நூற்றாண்டில் மனம் சிந்திக்கும் மனமாக முதிர்ச்சி அனடந்தது. இங்கு எலிசபெத்
அதற்கு அனடயாளமாக இருக்கிறாள். வாழ்க்னகயியலா அல்லது கனதயியலா தனது சிந்தனனயின்
முடிவுகனளப் ெற்றி நினனக்கும் அல்லது ஏற்றுக்பகாள்ளும் ஒருவனர நாம் அவ்வளவு எளிதாக
சந்திப்ெதில்னல. இருெதாம் நூற்றாண்டில்கூட, ெகுத்தறிவு சிந்தனனயாளர்கனள உலகம்
உருவாக்கவில்னல. நாம் காணும் அனனத்து பொிய மனங்களும் அறிஞர்கள் ஆவர். அவர்கள்
சுயமாகச் சிந்தித்து புதிய உண்னமகனளக் கண்டுெிடிக்கின்றனர், புதிய கருத்துகனள அல்ல.
எலிசபெத் அவளுனடய சிந்திக்கும் பசயல் முனறயால் அவளுனடய உணர்வுாீதியான
தப்ெெிப்ெிராயத்னத உணர்ந்து மனாீதியான வியவகத்திற்காக அதனனக் னகவிட்டாள்.
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இதுயொன்ற சிந்தனனயாளர் இன்று பொருளாதார பநருக்கடினயத் தீர்ப்ொர். ஒரு
சிந்தனனயாளனரக்கூட உலகம் இந்த நூற்றாண்டில் உருவாக்கவில்னல. ெகுத்தறிவு ெனடத்த ஒரு
சிந்தனனயாளனர உருவாக்குவது என்ற யெச்சுக்யக இடம் இல்னல. ஷா மற்றும் பவல்ஸ்-ன்
யமதனம புதியதாகச் சிந்தித்தது. அவர்களது சிந்தனன நமது மனனத சமூக மூட
நம்ெிக்னககளிலிருந்து விடுவித்தது. அவர்கள் சுதந்திரமான சிந்தனனயாளர்கள் என்று
அனைக்கப்ெட்டனர், உணர்வுாீதியான ஆக்கிரமிப்ெினால் அவர்கள் ொதிக்கப்ெடவில்னல.
எலிசபெத்தின் சிந்தனன வாழ்னவ உணர்வுாீதியான தனடகளிலிருந்து மனாீதியான சுதந்திரத்திற்கு
உயர்த்தியது.
நாம் இனத சமூக உயர்வாகவும் சுபீட்சமாகவும் ொர்க்கியறாம். மூடநம்ெிக்னகயற்ற சிந்தனனயின்
சுபீட்சமாகும் இது. சிந்திப்ெது ஆங்கியலயருக்குக் கடினம் என்று சர்ச்சில், பவல்ஸ், திராலப்
ஆகியயார் கூறினார்கள். ஆங்கியலயர்கள் பசயல்ெடுகின்றனர், சிந்திப்ெதில்னல. கடந்த காலத்தில்
இந்தியர்கள் சிறந்த சிந்தனனயாளர்களாக இருந்தனர். இப்பொழுது அத்திறன் இைக்கப்ெட்டு
விட்டது. இந்தியாவும் மற்ற அனனத்து நாடுகளும் தமஸ் எனும் இருளில் மூழ்கியுள்ளன என
ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். இந்தியாவில் இன்னமும் ேீவனுடன் இருப்ெது சங்கரர், இராமானுேர்,
துக்காராம் யொன்றவர்களிடம் காணப்ெட்ட தனிப்ெட்ட ஆன்மீக அனுெவமாகும். நம் நாட்டு
இனளஞர்கனள சுயமாகச் சிந்திக்கும்ெடி ஸ்ரீ அரவிந்தர் யகட்டுக் பகாள்கிறார்.
வளமான அனமதினயக்பகாண்ட புற நினலனய உறுதிப்ெடுத்தும் ஒரு அக நினல, நிரந்தரமான
ொதுகாப்பு மற்றும் பதாடர்ந்து அதிகாிக்கும் ஆன்மீக வளத்னத இந்த யயாகம் மனிதனுக்கு
விளக்குகிறது.
இனவ அனனத்னதயும் அன்னன கலகலப்ொன சுொவத்திற்கு வைங்குகிறார்.
இக்கனதயில் கிட்டத்தட்ட இந்த நினலக்கு உயரும் ஒரு கதாநாயகினய நாம் காண்கியறாம்.
நினலயற்ற அவநம்ெிக்னகயயாடுகூடிய சில தீவிரமான தருணங்கனளத் தவிர அவள் அங்கு
நின்றுவிடுகிறாள்.
ஓடிப்யொன விஷயத்னதக் யகட்டயொது இது உச்சத்தில் இருந்தது.
தன்னுனடய மகிழ்ச்சினய மீண்டும் பெறுவயத அவளுனடய ஒரு பெருமுயற்சியாக இருந்தது.
முழுக் கனதயும் அவளுனடய கலகலப்ொன சுொவத்தின் சக்தியினால் நினலநிறுத்தப்ெடுவனதக்
காணலாம்.
சில முக்கிய விதிவிலக்குகள் இருக்கும் இடங்கள்,
1. காலின்ஸிடம் சார்பலட் திருப்தி அனடவது.
2. விக்காமின் முடிவற்ற விவாிக்க முடியாத நாணங்பகட்டத்தனம்.
3. தனது பவட்கமின்னமனயக் பகாண்டாடும் லிடியாவின் ஆர்ப்ொட்டமான சக்தி.
‘ெரவாயில்னல’ என்று டார்சி கூறியனத எலிசபெத் பொிதாக எடுத்துக்பகாள்ளாதது நம்ெ முடியாத
ஒன்று.
டார்சியும், பென்னட்டும் அனதக் கணிசமான முயற்சியுடன் ொராட்டத்தக்க வனகயில்
பசய்கின்றனர்.
அந்தச் சுனமனய அவள் யலசாக எடுத்துக் பகாள்ளவில்னல என்றாலும் எந்த வித எதிர்ப்பும் இன்றி
தாங்கிச் பசல்கிறாள்.
இது யநரடியாக வளர்ப்ெின் சுதந்திரத்திலிருந்து வருகிறது.
உயர்குடி கனவானின் முத்தினர இது.
தன்னனயய இைக்கக்கூடிய சுதந்திரத்தின் அந்த வனரயனறனய அவள் பதாடுகிறாள்.
சிந்தனனயின் ெகுத்தறிவுக்கு இந்த அளவு சுதந்திரம் யதனவ.
மனிதனுக்குத் தீர்னவ அளிக்கக்கூடிய ஒரு ெிரச்சினன பவல்ல முடியாத ஒன்றாகும்.
மனிதன் எந்தப் ெிரச்சினனயும் கனரயும் ஒரு தீர்வு ஆவான்.
ெிரச்சினன சுமுகமின்னமயிலிருந்து எழுகிறது.
தீர்வு சுமுகத்திற்குாியது.
சுமுகம் ெரஸ்ெரத்தன்னமக்கும் ஒற்றுனமக்கும் வைி வகுக்குகிறது.
அந்த ஒற்றுனமனயத் தாண்டி இந்த ஒற்றுனமனய ஒரு ெகுதியான உனடனமயாக
உள்ளடக்கியிருக்கும் ஒருனமப்ொடு உள்ளது.
அனனத்துக் கருத்துகளும் கட்டனளகளும் உடனடியாகக் கனரந்துவிடும் ஒரு ேீவியயம ெிரம்மன்
ஆகும்.
ேீவியத்தினாலும் கூட அங்கு நினலத்து நிற்க முடியவில்னல.
எல்லா யநரமும் எதுவுமில்லாததாகவும் அனனத்துமாகவும் இருப்ெது ெிரம்மனாக இருப்ெதாகும்.
அது அங்கு ஒரு ேீவனாகக்கூட இருக்காது யொலும்.
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Central power of the story
Any story as it has a Main character has a Main power.
In this story that power lies with Elizabeth Bennet.
It is seen as a twenty year girl tending to run.
It is a physical expression.
She is cheerful. It is a vital mental expression.
Her rationality is the characteristic Mental trait.
Her father seriously wishes her social elevation.
It means she must marry well say with an income of two or three thousand pounds.
For him it is not enough there is an income, but he must be a mentally superior character not a Zero like
Bingley.
He does not have the psychological cooperation of his wife; she wants her to marry Collins an intellect
like hers.
Elizabeth herself is wedded to Jane’s happiness more than her own welfare.
The wife’s energy of aspiration brings Darcy and Bingley there.
To him Jane may marry Bingley, not Elizabeth.
The instrument of Goodwill to complete the father’s wishes for his second daughter comes from Charlotte
who was intensely loved by her.
Naturally, in the scheme of things, Charlotte needs a reward.
That reward becomes Longbourn.
Charlotte by her goodwill recommends Darcy to Elizabeth, invites her to Hunsford to meet Darcy.
It is no coincidence that he proposes to her there.
Bennet needs more.
It is supplied by Mrs. Gardiner who takes Elizbeth to Derbyshire.
It is no coincidence that Darcy took to the Gardiners.
Henry Thorne gave his bastard child fabulous wealth by dying and making Roger earn for her.
For rearing Mary he ‘gave’ his brother equally great wealth.
Jane’s wedding; Charlotte’s marrying Collins are necessary adjuncts to Elizabeth entering Pemberley.
கனதயின் னமய சக்தி.
எந்தக் கனதயிலும் ஒரு முக்கிய கதாொத்திரம் இருப்ெனதப்யொல் ஒரு முக்கிய சக்தியும் இருக்கும்.
இந்தக் கனதயில் அந்த சக்தி எலிசபெத் பென்னட்டிடம் உள்ளது.
இது ஓடிப்யொக முனனயும் ஒரு இருெது வயது பெண்ணாகக் காணப்ெடுகிறது.
இது ஒரு ேடநினல பவளிப்ொடு.
அவள் கலகலப்ொக இருக்கிறாள். இது ஒரு உணர்வின் மனாீதியான பவளிப்ொடாகும்.
அவளது ெகுத்தறிவு ஒரு குறிப்ெிடத்தக்க மனதின் குணமாகும்.
அவளுனடய தந்னத அவளுனடய சமூக உயர்வினனத் தீவிரமாக விரும்புகிறார்.
இரண்டாயிரம் அல்லது மூவாயிரம் ெவுன் வருமானம் உனடய ஒருவருடன் அவள் சிறப்ொகத்
திருமணம் பசய்துபகாள்ள யவண்டும் என்ெது இதற்குப் பொருள்.
அவருக்கு வருமானம் மட்டும் முக்கியமல்ல, ெிங்கிலினயப் யொல் பூஜ்யமாக இல்லாமல் மனாீதியாக
உயர்ந்த ஒருவனாக இருக்க யவண்டும் என்றும் விரும்புகிறார்.
அவருனடய மனனவியின் மனாீதியான ஒத்துனைப்பு அவருக்கு இல்னல; தன்னனப்யொலயவ
புத்திசாலியாக இருக்கும் காலின்ன எலிசபெத் திருமணம் பசய்துபகாள்ள யவண்டும் என்று
தாயார் விரும்புகிறாள்.
எலிசபெத் தன்னுனடய நலனனவிட யேனுனடய சந்யதாஷத்தில் அதிக ஆர்வம் பகாண்டிருக்கிறாள்.
திருமதி பென்னட்டின் ஆர்வத்தின் சக்தி டார்சினயயும் ெிங்கிலினயயும் அங்கு வரவனைக்கிறது.
திரு பென்னட்னடப் பொறுத்தவனர, யேன் ெிங்கிலினயத் திருமணம் பசய்துபகாள்ளலாம்,
எலிசபெத் அல்ல.
எலிசபெத்தால் யநசிக்கப்ெடும் சார்பலட்டின் நல்பலண்ணத்தின் காரணமாக இரண்டாவது மகனளக்
குறித்த தந்னதயின் விருப்ெம் நினறயவறுகிறது.
சார்பலட்டிற்கு ஒரு பவகுமதி யதனவப்ெடுகிறது.
அந்த பவகுமதி லாங்ெர்னாக மாறுகிறது.
சார்பலட், அவளது நல்பலண்ணத்தினால் எலிசபெத்திற்கு டார்சினயப் ொிந்துனரக்கிறாள்,
டார்சினயச் சந்திப்ெதற்காக அவனள ென்ஸ்யொர்டிற்கு அனைக்கிறாள்.
430

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

அவன் அங்கு அவளுக்குத் திருமண யவண்டுயகாள் விடுத்தது தற்பசயலான நிகழ்வு அல்ல.
பென்னட்டிற்கு யமலும் அதிகமாக யதனவப்ெடுகிறது.
இது திருமதி கார்டினரால் அளிக்கப்ெட்டது. அவள் எலிசபெத்னத படர்ெிஷயருக்கு அனைத்துச்
பசல்கிறாள்.
கார்டினர் தம்ெதிகனள டார்சி ஏற்றுக் பகாண்டதும் ஒரு தற்பசயலான நிகழ்வல்ல.
பென்றி தார்ன், தான் இறப்ெதன் மூலமும் அவளுக்காக யராேனரப் ெணம் சம்ொதிக்க னவப்ெதன்
மூலமும் தன்னுனடய முனற தவறிப் ெிறந்த குைந்னதக்கு பெரும் பசல்வத்னத அளித்தான்.
யமாினய வளர்ப்ெதற்காக தன்னுனடய சயகாதரனுக்கும் அதற்குச் சமமான பெரும் பசல்வத்னத
அவன் அளித்தான்.
யேனுனடய திருமணம், காலின்ன சார்பலட் திருமணம் பசய்துபகாள்வது ஆகியனவ எலிசபெத்
பெம்ெர்லிக்குள் நுனைவதற்குத் யதனவயான இனணப்புகளாகும்.
Bob Berg.
78) “She has been doing things to give greater susceptibility to her feeling.”
It means she has been trying her best to organize the intensity of her dissipation.
This is the maximum damage a girl can do to herself.
This story is an illustration of how total dissipation can be an instrument of total social elevation.
Mr.X says it is a brash off!
Maybe he is the ONE occasion to give which Berkeley is coming.
You certainly learn.
It is not easy to have equanimity inside.
On October second and third the meeting will come up.
Perhaps you already see the obstacles in TRANSITION.
Democratically elected organisations are autocratically run.
Freedom won by Non-violence is to be preserved by VIOLENCE.
Man marries for love, lives to be cruel.
Without cruelty marriage will dissolve.
If he refuses to be cruel, she will be more cruel.
Love cannot escape cruelty.
Mr.X won’t be cruel or mean or hypocritical.
You may escape Mr.Y, you cannot escape Mr.X.
It is not X or Y, all others are human.
Academy is no field for work. It educates you.
The education is valuable, indispensable.
In this transition everyone responds to the opportunity, but would love to possess the gains.
The gain is for education.
I wonder whether you will see what the limousine has taught him or You.
Napa is an Ashram in epitome.
Lydia’s dissipation is ultimately constructive as the atmosphere is positive.
Your meeting these days (September last week) is full, rich, meaningful, almost a yogic experience.
Dissipation disintegrates the present, but lays the foundation to create the distant future as a cosmic whole.
• The present outrage is the future efflorescence.
The slave enjoys being a slave, making it difficult to emancipate him.
The woman feels a fulfillment in the domination of the Man who alone can locate the conception in
her. Hence her slavery is greater in significance.
We can accept tyranny, but cannot appreciate it.
He who allows tyranny and cruelty deeply resents its humiliating meanness.
The climax belongs to that meanness.
Wickham is mean, impersonally perverse, shamelessly impudent, but Lydia is unaware of her shame
rather proud of her shame like her mother.
What makes Mr. Bennet, impenetrably grave, disgusts Lizzy, makes his wife bursts forth in ecstatic joy.
Marriages are made in heaven.
Longbourn is the heaven for Pemberley.
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Lizzy accepted Pemberley after she read the letter, knew Darcy was a good man and found him Good.
Charlotte found the rectory as the combination of letter, Darcy’s praise and his own superior behavior.
Wickham’s pay is £100 year and his ensigncy cost £ 400.
This is the information I get now.
Every girl in Meryton was eager to marry him.
Longbourn was elevated to £4000 and £10,000 and Charlotte was to Hunsford of £1000
and a future of £2000.
To trace the chain of Mrs. Bennet – Collins – Charlotte – Longbourn – Netherfield – Pemberley according
to the rules of energy, reaction, character, Life Response, temperament is to know the story in a wider and
deeper measure.
Darcy, seeing Lizzy at Netherfield, wild, disheveled, wonders how journey is justified. Still be appreciates
the brilliancy of her complexion by the walk. She was anxious and determined to go to Jane – Symptoms of
subconscious urges.
ொப் பெர்க்
“யமலும் இனதப் ெற்றியய யெசி, நினனத்து தன்னுனடய உணர்வுகளுக்கு யமலும் இடம்
பகாடுத்தாள்.”
தன்னுனடய அைிச்சாட்டியத்தின் தீவிரத்னத முனறப்ெடுத்த அவள் தன்னால் முடிந்தவனர முயற்சி
பசய்து வருகிறாள் என்ெது இதற்குப் பொருள்.
ஒரு பெண் தனக்யக பசய்துபகாள்ளக் கூடிய அதிகெட்ச பகடுதல் இது.
முழுனமயான அைிச்சாட்டியம் எவ்வாறு முழுனமயான சமூகாீதியான உயர்விற்கு ஒரு கருவியாக
முடியும் என்ெதற்கு இக்கனத ஒரு உதாரணமாகும்.
நாம் நிச்சயமாகக் கற்றுக்பகாள்கியறாம்.
மனம் அனமதியாக இருப்ெது எளிதல்ல.
அக்யடாெர் மாதம் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் யததியன்று கூட்டம் நனடபெறவிருக்கிறது.
மாற்றத்தில் உள்ள தனடகனள நாம் ஏற்கனயவ காண்கியறாம்.
ேனநாயகாீதியாகத் யதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட அனமப்புகள் எயதச்சாதிகாரமாக நடத்தப்ெடுகின்றன.
அெிம்னசயால் பெறப்ெட்ட சுதந்திரம் வன்முனறயால் ொதுகாக்கப்ெட யவண்டியுள்ளது.
மனிதன் அன்ெிற்காகத் திருமணம் பசய்துபகாள்கிறான், பகாடுனம பசய்ெவனாக வாழ்கிறான்.
பகாடுனம இல்னலயயல் திருமணம் மனறந்துவிடும்.
அவன் பகாடுனம பசய்ெவனாக இல்னலபயனில், அவள் யமலும் பகாடுனமக்காாியாக இருப்ொள்.
அன்பு பகாடுனமயிலிருந்து தப்ெிக்க முடியாது.
Mr.X பகாடுனம பசய்ெவராகயவா, சின்னத்தனமாகயவா, யொலியாகயவா இருக்க மாட்டார்.
நாம் Mr.Y-ஐ தவிர்க்கலாம், Mr.X.-ஐ தவிர்க்க முடியாது.
இது X மற்றும் Y-ஐ ெற்றி அல்ல, மற்ற அனனவரும் மனிதர்கயள.
அகாபடமி யவனலக்கான களம் அல்ல. அது நமக்குக் கல்வினய அளிக்கிறது.
அந்தக் கல்வி மதிப்பு வாய்ந்தது, தவிர்க்க முடியாதது.
இந்த மாற்றத்தில் ஒவ்பவாருவரும் வாய்ப்ெிற்கு மறுபமாைி அளிக்கின்றனர், ஆனால் ெலன்கனளத்
தாங்கயள பெறுவதற்கு விரும்புகின்றனர்.
கல்வியய ெயனனடகிறது.
வினல உயர்ந்த கார் அவருக்யகா அல்லது நமக்யகா எனதக் கற்ெித்தது என்ெனத நம்மால் காண
முடியுமா?
Napa ஆசிரமத்தின் ஒரு சிறிய வடிவமாகும்.
சூைல் யநர்மனறயாக இருந்ததால் லிடியாவின் அைிச்சாட்டியம் இறுதியில் ஆக்கபூர்வமாக இருந்தது.
பசப்டம்ெர் இறுதி வாரத்தில் நிகழ்ந்த சந்திப்புகள் நினறவாகவும், பசறிவாகவும்,
அர்த்தமுள்ளதாகவும், ஏறத்தாை ஒரு யயாக அனுெவமாகவும் இருந்தன.
அைிச்சாட்டியம் நிகழ்காலத்னதச் சினதக்கிறது, ஆனால் பதானலதூர எதிர்காலத்னத ஒரு ெிரெஞ்ச
முழுனமயாக உருவாக்குவதற்கு அடித்தளமிடுகிறது.
• தற்யொனதய சீற்றம் எதிர்காலத்தின் மலர்ச்சியாகும்.
அடினம அடினமயாக இருப்ெனத மகிழ்ச்சியுடன் அனுெவிக்கிறான், அவனன விடுவிப்ெனதக்
கடினமாக்குகிறான்.
ஆணால் ஆதிக்கம் பசய்யப்ெடுவதில் பெண் ஒரு நினறனவ உணர்கிறாள். அவனால் மட்டுயம
அவனளக் கருத்தாிக்க னவக்க முடியும்.
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ஆகயவ அவளது அடினமத்தனம் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
நாம் ஆதிக்கம் பசய்வனத ஏற்றுக்பகாள்ளலாம், ஆனால் அனதப் ொராட்ட முடியாது.
ஆதிக்கத்னதயும், பகாடுனமப்ெடுத்துவனதயும் அனுமதிப்ெவர் அதன் அவமானகரமான
அற்ெத்தனத்னத ஆைமாக பவறுக்கிறார்.
உச்ச கட்டம் அந்த அற்ெத்தனத்திற்கு உாித்தானது.
விக்காம் அற்ெமாகவும், வக்கிரமாகவும், பவட்கமற்றும் இருந்தான், ஆனால் லிடியா அவளது
அவமானத்னத உணரவில்னல, யமலும் அவளது தாயனரப்யொல தனது அவமானத்திற்காகப்
பெருனமப்ெட்டாள்.
திரு பென்னட்டிற்கு அசாத்தியமான பகாடுனமனய அளிப்ெது, எலிசபெத்திற்கு பவறுப்னெ
அளிக்கிறது, அவரது மனனவினய ெரவச மகிழ்ச்சியில் தினளக்க னவக்கிறது.
திருமணங்கள் சுவர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்ெடுகின்றன.
லாங்ெர்ன் பெம்ெர்லிக்கு சுவர்க்கமாகும்.
கடிதத்னதப் ெடித்தவுடன் எலிசபெத் பெம்ெர்லினய ஏற்றுக்பகாண்டாள், டார்சி நல்லவன் எனத்
பதாிந்து பகாண்டாள், அவ்வாயற உணர்ந்தாள்.
கடிதம், டார்சியின் புகழ்ச்சி மற்றும் அவனது யமலான நடத்னத ஆகிய அனனத்தின் கலனவயாக
சார்பலட் அந்த வீட்னடக் கண்டாள்.
விக்காமின் ஆண்டுச் சம்ெளம் 100 ெவுன் ஆகும், அவனது பொறுப்ெிற்கான சம்ெளம் 400 ெவுன்
ஆகும்.
பமாிடனில் இருந்த ஒவ்பவாரு பெண்ணும் அவனன மணக்க ஆர்வத்துடன் இருந்தனர்.
லாங்ெர்ன் 4000 ெவுனுக்கும், 10,000 ெவுனுக்கும் உயர்ந்தது, தற்பொழுது 1000 ெவுனும்
எதிர்காலத்தில் 2000 ெவுனும் உனடய ென்ஸ்யொர்டின் நினலக்கு சார்பலட் உயர்த்தப்ெட்டாள்.
சக்தி, எதிர்வினன ஆற்றுவது, சுொவம், வாழ்வின் எதிபராலி, மனவுணர்வு ஆகியற்றின் விதிகளின்
அடிப்ெனடயில், திருமதி பென்னட்-காலின்ஸ்- சார்பலட்- லாங்ெர்ன்- பநதர்பீல்ட்- பெம்ெர்லிஆகியவற்றின் இனணப்னெக் காண்ெது கனதனயப் ெரந்த மற்றும் ஆழ்ந்த அளவில்
பதாிந்துபகாள்வதாகும்.
கட்டுப்ொடற்றும், ஒழுங்கற்ற யதாற்றத்துடனும் இருந்த எலிசபெத்னத பநதர்பீல்டில் ொர்த்த டார்சி,
அவளது ெயணம் எவ்வாறு நியாயமானது என்று ஆச்சாியப்ெட்டான். இருப்ெினும் நடந்து வந்த
அவளது நிறத்தின் பொலினவப் ொராட்டினான். அவள் யேனிடம் பசல்வதற்கு ஆர்வமாகவும்,
உறுதியாகவும் இருந்தாள்-ஆழ்மன உந்துதல்களின் அனடயாளங்கள்.
Explosion
The power outage in UCLA is a great symbolic event for WAAS.
At the outset it is because of X assertion and your stay with X as Mrs. Bennet’s indulgence led to the
elopement.
On the other side, as and when the work takes shape consecration also must rise. WAAS, if it has five
million dollars, will have physical protection.
Our work is up in the air.
Even our ideas are smuggled in, not recognized for their value.
No one knows the Origin of these Ideas – Sri Aurobindo.
If known, people will be shy or refuse it like Walt conferring a title ‘arrogance’.
No one knows of Darcy’s proposal to Lizzy.
When she was engaged Jane called it ‘impossible’, the father asked her not to accept him.
WAAS is in a similar situation.
They must seek these ideas, feel grateful for them and be proud of them and then $50 million will
come to them.
It is like my offering X, Spiritual secrets he frowns on.
There are plain facts, minimum requirements.
Mrs. Bennet, instead of saying she won’t mind anything, must be grateful and proud of Longbourn. She is
proud of her beauty in Jane.
Grace descends on an unconscious ungrateful world which is anxiously refusing the benefits.
The urge to refuse is all consuming.
Sincerity, gratitude and solid material financial foundation must be there.
We in WAAS are up in the air as I was with a sadahk in Ashram.
No work can ever be done with the minimum requirement.
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Maximum requirement must be there.
WAAS should acknowledge Mother Service Society proudly.
That is the secret of explosion.
பவடிப்பு.
UCLA-வில் ஏற்ெட்ட மின்தனட WAAS - ற்கு முக்கியமான ஒரு குறியீட்டு நிகழ்வாக இருந்தது.
திருமதி பென்னட்டின் ஈடுொடு ஓடிப்யொனதற்கு வைிவகுத்தனதப்யொல ஆரம்ெத்தில் X-ன்
வலியுறுத்தலினாலும், அவருடன்கூட தங்கியிருந்ததினாலும் இவ்வாறு நடந்தது.
மறு ெக்கத்தில், யவனல நடக்க ஆரம்ெிக்கும்பொழுது சமர்ப்ெணமும் உயர யவண்டும். WAAS- இடம்
ஐந்து மில்லியன் டாலர் இருந்தால் அது ேடாீதியான ொதுகாப்னெப் பெறும்.
நமது ெணி நிச்சயமின்றி இருக்கிறது.
நமது யயாசனனகள்கூட நமக்குத் பதாியாமயலயய ெயன்ெடுத்தப்ெட்டன, அவற்றின் மதிப்ெிற்காக
அனவ அங்கீகாிக்கப்ெடவில்னல.
இந்த கருத்துகளின் மூலம் யாருக்கும் பதாியாது- ஸ்ரீ அரவிந்தர்.
அது பதாிந்திருந்தால் வால்ட் ‘ஆணவம்’ என்ற ெட்டத்னத வைங்குவதுயொல், மக்கள் விலகுவார்கள்
அல்லது அனத மறுப்ொர்கள்.
எலிசபெத்திற்கு டார்சி விடுத்த திருமண யவண்டுயகானளப்ெற்றி எவருக்கும் பதாியாது.
அவளுக்கு திருமணம் நிச்சயம் ஆனெிறகு, யேன் அனதச் ‘சாத்தியமற்றது’ என்றாள், தந்னத
டார்சினய ஏற்றுக்பகாள்ள யவண்டாம் என்று கூறினார்.
WAAS இது யொன்ற நினலனமயில்தான் உள்ளது.
அவர்கள் இந்தக் கருத்துகனள நாட யவண்டும், அவற்றிற்காக நன்றியுணர்வுடன் இருக்க யவண்டும்,
அவற்னற நினனத்துப் பெருனமப்ெட யவண்டும், ெின்னர் 50 மில்லியன் அவர்களுக்குக் கினடக்கும்.
இது எனது காணிக்னகனயப் யொன்றது, ஆன்மீக இரகசியங்கனள அவர் எதிர்க்கிறார்.
பதளிவான உண்னமகளும், குனறந்தெட்ச யதனவகளும் உள்ளன.
தான் எனதயும் பொருட்ெடுத்த மாட்யடன் என்று கூறுவதற்குப் ெதிலாக திருமதி பென்னட்
நன்றியுடன் இருக்க யவண்டும், லாங்ெர்னன நினனத்துப் பெருனமப்ெட யவண்டும். யேனிடம்
உள்ள தன் அைனக நினனத்து அவள் பெருனமப்ெடுகிறாள்.
நன்னமகனள ஆர்வத்துடன் மறுக்கும் தன்னுணர்வற்ற நன்றியுணர்வில்லாத உலகத்தில் அருள்
இறங்குகிறது.
மறுப்ெதற்கான உந்துதல் மிகவும் தீவிரமாக உள்ளது.
உண்னம, நன்றியுணர்வு, உறுதியான பொருள்ாீதியான நிதி அடித்தளம் ஆகியனவ இருக்க
யவண்டும்.
நான் ஆசிரமத்தில் ஒரு சாதகாிடம் இருந்தனதப்யொல், நாம் WAAS-ல் நிச்சயமற்று இருக்கியறாம்.
எந்த ஒரு யவனலனயயும் குனறந்தெட்ச யதனவயுடன் ஒருயொதும் பசய்ய முடியாது.
அதிகெட்ச யதனவ இருக்க யவண்டும்.
MSS-ஐ WAAS பெருனமயுடன் அங்கீகாிக்க யவண்டும்.
அதுதான் பவடிப்ெின் இரகசியம்.
"It does seem, and it is most shocking indeed," replied Elizabeth, with tears in her eyes, "that a sister's sense
of decency and virtue in such a point should admit of doubt. But, really, I know not what to say. Perhaps I
am not doing her justice. But she is very young; she has never been taught to think on serious subjects; and
for the last half year -- nay, for a twelvemonth -- she has been given up to nothing but amusement and
vanity. She has been allowed to dispose of her time in the most idle and frivolous manner, and to adopt any
opinions that came in her way. Since the -- -- shire were first quartered in Meryton, nothing but love,
flirtation, and officers have been in her head. She has been doing everything in her power, by thinking and
talking on the subject, to give greater -- what shall I call it? Susceptibility to her feelings; which are
naturally lively enough. And we all know that Wickham has every charm of person and address that can
captivate a woman."
"அப்ெடி என்றுதான் யதான்று ிைது. இந்த விஷ த்தில் அவளுறை நல்பலாழுக் த்றதயும், சீாி
ெண்றெப்ெற்ைியும் எனக்குச் சந்யத ம்தான். இறத நிறனக்கும்பொழுது எனக்ய அதிர்ச்சி ா
உள்ளது. எனக்கு என்ன பசால்வது என்று பதாி வில்றல. ஒருயவறை நான் அவளுக்கு நி ா மா
நைந்து ப ாள்ைவில்றல யொலும். ஆனால் அவள் மி வும் சிைி வள், அவளுக்கு நல்ல
விஷ ங் றைப்ெற்ைி எதுவும் பசால்லிக் ப ாடுக் ப்ெைவில்றல, ைந்த அறரவருைமா , இல்றல
ென்னிபரண்டு மாதங் ைா ய ைிக்ற றையும், வீண்பெருறமற யும் தவிர யவறு எறதயும்
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அவள் ொர்க் வில்றல. யசாம்ெலா க் ாலத்றதக் ழித்திருக் ிைாள். முக் ி மில்லாத
விஷ த்திற் ா யநரத்றதச் பசலவழித்திருக் ிைாள். தனிப்ெட்ை அெிப்ெிரா ம் என்ெயத இல்லாமல்
ார் எறதச் பசான்னாலும் அறத அவள் றைப்ெிடிப்ொள். இராணுவம் முதலில் பமாிைனில்
மு ாமிட்டிருந்ததிலிருந்து அவளுக்கு ாதல், ாதல் யெச்சு ள், அதி ாாி ள் இவற்னறத் தவிர
யவபைதுவும் மனதில் இல்றல. எப்பொழுதுயம அவள் ல லப்ொனவள், யமலும் இறதப்ெற்ைிய
யெசி, நிறனத்து, தன்னுறை உணர்ச்சி ளுக்கு யமலும் இைம் ப ாடுத்தாள். நமக்குத் பதாியும், ஒரு
பெண்மணிற க் வரக் கூடி அத்தறன வசீ ரமும், யெச்சும் விக் ாமிைம் இருக் ிைது என்று"
என்று எலிசபெத் ெதிலைித்தாள்.
74. These are spoken statements that are realized, thoughts of that nature, wishful thinking, and casual
comments, negative statements that are negatively or positively fulfilled. To collect all of them is to know
the story fully.
இனவ உணரப்ெட்ட யெசப்ெட்ட அறிக்னககள், அந்த விதமான எண்ணங்கள், கற்ெனன, சாதாரண
கருத்துகள், யநர்மனறயாக அல்லது எதிர்மனறயாக நினறயவற்றப்ெட்ட எதிர்மனற அறிக்னககள்
ஆகும். இனவ அனனத்னதயும் யசகாிப்ெது கனதனய முழுனமயாக அறிந்துபகாள்ள உதவும்.
75. Elizabeth takes the blame of the family, thus keeping the spark alive.
குடும்ெத்தின் மீது சுமத்தப்ெட்ட ெைினய எலிசபெத் ஏற்றுக்பகாள்கிறாள், இவ்வாறு குடும்ெத்னத
ேீவனுடன் தக்க னவத்துக் பகாள்கிறாள்.
"But you see that Jane," said her aunt, "does not think so ill of Wickham as to believe him capable of the
attempt."
"Of whom does Jane ever think ill? And who is there, whatever might be their former conduct, that she
would believe capable of such an attempt, till it were proved against them? But Jane knows, as well as I do,
what Wickham really is. We both know that he has been profligate in every sense of the word; that he has
neither integrity nor honour; that he is as false and deceitful as he is insinuating."
“ஆனால் யேன் விக்கானமப் ெற்றி யமாசமாக நினனக்கவில்னல, அவனால் இவ்வாறு பசய்ய
முடியும் என அவள் நினனக்கவில்னல” என்று அத்னத கூறுகிறாள்.
" ாறரப்ெற்ைி யேனால் ப டுதலா நிறனக் முடியும்? ாரா இருந்தாலும், அவர் ளுறை
நைத்றத எப்ெடிப்ெட்ைதா இருந்தாலும், தவறு பசய்தறத உறுதிப்ெடுத்தி ெிைகுதான் அவள்
அறத நம்புவாள். விக் ாம் உண்றம ில் எப்ெடிப்ெட்ைவன் என எனக்கும், யேனிற்கும் பதாியும்.
அவன் தீப ாழுக் த்தின் பமாத்த உருவம் என எங் ள் இருவருக்கும் பதாியும். அவனிைம் யநர்றம,
நற்பெ ர் இரண்டும் ிறை ாது. எவ்வைவிற்கு எவ்வைவு அவன் நல்லவனா நம்மிைம் பநருங் ி
உள்ைாயனா அவ்வைவிற்கு அவ்வைவு பொய்யும், ஏமாற்றும் அவனிைம் இருக் ிைது."
76. Even now when Elizabeth calls him false and insinuating, she prefaces it saying he has no integrity or
honour. Her heart does not curse him at all.
இப்பொழுதும்கூட எலிசபெத் அவனன பொய்யானவன், மனறமுகமாக பசயல்ெடுெவன்
என்றனைக்கும் யொது, அவனுக்கு யநர்னமயயா அல்லது மாியானதயயா இல்னல என்யற கூற
விருப்ெப்ெடுகிறாள். அவளுனடய உள்ளம் அவனனச் செிப்ெயத இல்னல.
"And do you really know all this?" Cried Mrs. Gardiner, whose curiosity as to the mode of her intelligence
was all alive.
“உனக்கு உண்னமயியலயய இனவ எல்லாம் பதாியுமா” என்ற திருமதி கார்டினர், இது இவளுக்கு
எப்ெடித் பதாிந்தது என்று பதாிந்துபகாள்வதில் ஆர்வம் காட்டினாள்.
77. Elizabeth told her aunt of Wickham’s infamous behaviour when they were near Lambton and her mind was
on old friends. It made no impression on Mrs. Gardiner.
அவர்கள் லாம்ப்டன் அருகில் இருந்தயொதும் மற்றும் அத்னதயின் மனம் ெனைய நண்ெர்களிடம்
இருந்தயொதும், விக்காமின் விரும்ெத்தகாத நடத்னதனயப் ெற்றி எலிசபெத் அவளிடம் கூறினாள்.
இது திருமதி கார்டினாின் மனதில் ெதியயவ இல்னல.
"I do, indeed," replied Elizabeth, colouring. "I told you, the other day, of his infamous behaviour to Mr.
Darcy; and you yourself, when last at Longbourn, heard in what manner he spoke of the man who had
behaved with such forbearance and liberality towards him. And there are other circumstances which I am
not at liberty -- which it is not worth while to relate; but his lies about the whole Pemberley family are
endless. From what he said of Miss Darcy, I was thoroughly prepared to see a proud, reserved, disagreeable
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girl. Yet he knew to the contrary himself. He must know that she was as amiable and unpretending as we
have found her."
“எனக்குத் பதாியும்” என்ைாள் எலிசபெத் மு ம் சிவந்தவாறு. “அவன் எவ்வைவு யமாசமா
திரு. ைார்சி ிைம் நைந்து ப ாண்டுள்ைான் என்று நான் உங் ளுக்கு முன்னர் ஒருநாள் கூைியனன்.
ஆனால் இவ்வைவு பெருந்தன்றம ா வும், பொறுறம ா வும் நைந்து ப ாண்டிருக்கும்
ைார்சிற ப்ெற்ைி நம்மிைம் அவன் எவ்வாறு யெசினான் என நீங் யை இறுதியில் லாங்ெர்னில்
ொர்த்தீர் ள். மற்ை சில சந்தர்ப்ெங் றைப்ெற்ைிக் கூை எனக்கு உாிறம ில்றல, பெம்ெர்லி
குடும்ெத்றதப்ெற்ைிக் கூைி அறனத்துயம பொய்தான். மிஸ் ைார்சிற ப்ெற்ைிக் கூைி து
அறனத்தும் பொய். அவன் விவாித்ததிலிருந்து அவள் ர்வம் மிகுந்தவள், ெழ த் பதாி ாதவள்,
ஏற்றுக்ப ாள்ை முடி ாதவள் என நிறனத்திருந்யதன். ஆனால் அவள் அப்ெடி ல்ல என
அவனுக்குத் பதாியும். நாம் ொர்த்ததுயொல் அவள் ெழகுவதற்கு இனிறம ானவள், அைக் மானவள்
என அவனுக்குத் பதாிந்திருக் யவண்டும்.”
78. On further enquiry, Elizabeth reveals how guilty Wickham is. Mrs. Gardiner wonders at her information.
Though Elizabeth has already spoken to her aunt all of this, Elizabeth’s attitude of solicitude to Wickham
made Mrs. Gardiner forget the facts.
யமற்பகாண்டு நடந்த விசாரனணயில் விக்காம் எவ்வளவு தவறு பசய்தவன் என்ெனத எலிசபெத்
பவளிப்ெடுத்துகிறாள். அவளுனடய இந்தத் தகவனலக் யகட்டு திருமதி கார்டினர்
ஆச்சாியப்ெடுகிறாள்.
எலிசபெத் ஏற்கனயவ இனதப் ெற்றி தன்னுனடய அத்னதயிடம் யெசியிருந்தாலும், விக்காம் மீதிருந்த
எலிசபெத்தின் அக்கனற, திருமதி கார்டினனர உண்னமகனள மறக்க னவத்தது.
"But does Lydia know nothing of this? Can she be ignorant of what you and Jane seem so well to
understand?"
"Oh, yes! -- that, that is the worst of all. Till I was in Kent, and saw so much both of Mr. Darcy and his
relation, Colonel Fitzwilliam, I was ignorant of the truth myself. And when I returned home, the -- -- shire
was to leave Meryton in a week or fortnight's time. As that was the case, neither Jane, to whom I related the
whole, nor I, thought it necessary to make our knowledge public; for of what use could it apparently be to
any one that the good opinion which all the neighbourhood had of him should then be overthrown? And
even when it was settled that Lydia should go with Mrs. Forster, the necessity of opening her eyes to his
character never occurred to me. That she could be in any danger from the deception never entered my head.
That such a consequence as this should ensue, you may easily believe was far enough from my thoughts."
“ஆனால் லிடி ாவிற்கு இறவ எதுவுயம பதாி ாதா? உனக்கும், யேனிற்கும் இவ்வைவு நன்ைா த்
பதாிந்திருப்ெது அவளுக்குத் பதாி ாமல் இருக்குமா?”
“ஓ! ஆம், அவளுக்குத் பதாி ாது. அதனால்தான் தவறு ஏற்ெட்டுள்ைது. நான் ப ன்டில் இருக்கும்
பொழுது ைார்சிற யும், ெிட்ஸ்வில்லி றமயும் சந்திக்கும்வறர எனக்கும் உண்றம பதாி ாது. நான்
வீடு திரும்பும்பொழுது இராணுவம் ஒரு வாரத்தியலா, இரண்டு வாரங் ைியலா பமாிைறன விட்டுக்
ிைம்புவதா இருந்தது. யேனிைம் மட்டும் இவ்விஷ த்றதக் கூைியனன். எல்யலாாிைமும் நல்ல
பெ ர் வாங் ியுள்ை அவறனப்ெற்ைி எல்யலாாிைமும் பசால்வதால், அவனுக்குக் ப ட்ை பெ ர்
ிறைப்ெதில் ாருக்கு என்ன லாெம் என்ெதால் ாாிைமும் பசால்ல யவண்ைாம் எனத்
தீர்மானித்யதன். லிடி ா திரு ர்னல் ொர்ஸ்ைருைன் ிைம்புவதா ச் பசான்னயொதும் அவனுறை
நைத்றதற ப்ெற்ைி அவைிைம் பசால்ல யவண்டும் எனத் யதான்ைவில்றல. அவளுக்கு ஏதாவது
ஆெத்து வரும் என்று எனக்குத் யதான்ையவ ில்றல. இது யொன்ற ஒரு சம்ெவம் நைக்கும் என நான்
நிறனத்திருக் யவ முடி ாது என நீங் ள் சுலெமா நம்ெலாம்.”
79. ‘That Lydia could be in danger’ was not a thought in Elizabeth.
லிடியா ஆெத்தில் இருக்கலாம் என எலிசபெத்திற்குத் யதான்றயவயில்னல.
80. Elizabeth was oblivious of her mother’s depravity.
அவளுனடய தாயாாின் தீய குணம் எலிசபெத்திற்குத் பதாிந்திருக்கவில்னல.
81. It is true any warning of Elizabeth would have worked in the reverse.
எலிசபெத்தின் எந்த எச்சாிக்னகயும் எதிர்மாறாகச் பசயல்ெட்டிருக்கும் என்ெது உண்னம.
"When they all removed to Brighton, therefore, you had no reason, I suppose, to believe them fond of each
other."
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"Not the slightest. I can remember no symptom of affection on either side; and had anything of the kind
been perceptible, you must be aware that ours is not a family, on which it could be thrown away. When first
he entered the corps, she was ready enough to admire him; but so we all were. Every girl in or near Meryton
was out of her senses about him for the first two months; but he never distinguished her by any particular
attention; and consequently, after a moderate period of extravagant and wild admiration, her fancy for him
gave way, and others of the regiment, who treated her with more distinction, again became her favourites."
"அவர் ள் ெிறரட்ைனுக்குச் பசன்றயொது இருவரும் ஒருவறர ஒருவர் விரும்ெினார் ள் என
நம்புவதற்கு உனக்கு ஒரு ாரணமும் இல்றல என்று நினனக்கியறன்."
“சிறிதளவும் இல்றல. இருவாிடமும் காதல் இருந்ததற்கான எந்த ஒரு அைிகுைியும் பதாியவில்னல.
அப்ெடி ஏதாவது இருந்திருந்தால் என் குடும்ெத்தினருக்குத் பதாி ாமல் யொயிருந்திருக்காது. அவன்
முதலில் இராணுவத்தில் யசர்ந்தயொது, அவள் அவறன மி வும் ரசித்தாள். ஏன், நாங் ள்
எல்யலாருயம ொர்த்து வி ந்யதாம். பமாிைனில் இருக்கும் எல்லாப் பெண் ளும் அவறனப்ெற்ைி
நிறனப்ெில் சு நிறனவு இல்லாமல்தான் முதல் இரண்டு மாதங் ள் இருந்தனர். அவன் அவளுக்குத்
தனிப்ெட்ை வனிப்பு எனதயும் அளிக்கவில்றல. சில நாட் ளுக்குப் ெிைகு அவளுறை வி ப்பு
குறைந்து யொனது, அவறனப்ெற்ைி
ற்ெறன மறைந்து யொனது, ெறைப்ெிாிவில் இருந்த
அவறை அதி அக் றையுைன் வனித்த மற்ைவர் ள் அவளுக்குப் ெிாி மானவர் ைா ஆனார் ள்.”
82. It dawns on Elizabeth that Lydia has had no partiality for Wickham except a general admiration. She sees
that Lydia precipitated the elopement on the spur of the moment, maybe on some slight encouragement.
That reveals the extent of Lydia’s depravity. Elizabeth is powerfully disturbed by it
பொதுவான ஒரு ஆர்வத்னதத் தவிர, லிடியாவிற்கு விக்காம் மீது எந்த ஒரு தனிப்ெட்ட விருப்ெமும்
இல்னல என்ெது எலிசபெத்திற்குப் புாிய வருகிறது. ஒரு யவகத்தில், சிறிதளவு ஊக்கத்தினால்
ஓடிப்யொவனத லிடியா துாிதப்ெடுத்தியிருப்ொள் என அவள் உணர்கிறாள். அது லிடியாவின்
சீரைிவின் அளனவ பவளிப்ெடுத்துகிறது. எலிசபெத் இதனால் பெரும் ொதிப்புக்கு உள்ளாகிறாள்.
It may be easily believed, that however little the novelty could be added to their fears, hopes, and
conjectures on this interesting subject, by its repeated discussion, no other could detain them from it long,
during the whole of the journey. From Elizabeth's thoughts it was never absent. Fixed there by the keenest
of all anguish, self-reproach, she could find no interval of ease or forgetfulness.
They travelled as expeditiously as possible, and, sleeping one night on the road, reached Longbourn by
dinner-time the next day. It was a comfort to Elizabeth to consider that Jane could not have been wearied by
long expectations.
ெிர ாணம் முழுவதும் இந்தச் சம்ெவத்றதப் ெற்ைி அவர் ளுறை ெ ம், எதிர்ொர்ப்பு, வறல,
ஊகம் இவற்றிற்கு யமலாக யவறு எனதப்ெற்றியும் அவர்களால் யெச முடியவில்னல. ஆனாலும்
எலிசபெத்தால் இறதப்ெற்ைி நிறனக் ாமல் இருக் முடி வில்றல. மனயவதறனயும், தன்மீது
தாயன குற்ைம்சாட்டிக் ப ாள்வதுயம யமயலாங் ி இருந்தது. அவைால் அறமதி ா இருக்
முடி வில்றல, மைக் வும் முடி வில்றல.
எவ்வைவு வினரவாகப் ெிர ாணம் பசய் முடியுயமா, அவ்வைவு யவ மா ப் ெிர ாணம் பசய்து,
ஒரு இரவு முழுவதும் வைியியலயய, வண்டி ியலய உைங் ி, மறுநாள் இரவு லாங்ெர்னன
அனடந்தனர். தங் றை எதிர்ொர்த்து, யேன் ாத்திருக் யவண்டி அவசி மில்றல என்று
நிறனத்து எலிசபெத் ஆறுதலறைந்தாள்.
83. ‘The variety of capers and frisks’ is odd at this moment, but this little joy can change the atmosphere.
'குைந்னதகள் குதித்துக் கும்மாளமிட்டது' இந்தத் தருணத்திற்குப் பொருத்தமில்லாமல் இருந்தது,
ஆனால், இந்த சிறிய மகிழ்ச்சி சூைனல மாற்றக்கூடியதாக இருந்தது.
The little Gardiners, attracted by the sight of a chaise, were standing on the steps of the house as they
entered the paddock; and, when the carriage drove up to the door, the joyful surprise that lighted up their
faces, and displayed itself over their whole bodies, in a variety of capers and frisks, was the first pleasing
earnest of their welcome.
Elizabeth jumped out; and, after giving each of them an hasty kiss, hurried into the vestibule, where Jane,
who came running down stairs from her mother's apartment, immediately met her.
Elizabeth, as she affectionately embraced her, whilst tears filled the eyes of both, lost not a moment in
asking whether anything had been heard of the fugitives.
"Not yet," replied Jane. "But now that my dear uncle is come, I hope everything will be well."
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"Is my father in town?"
"Yes, he went on Tuesday, as I wrote you word."
"And have you heard from him often?"
"We have heard only once. He wrote me a few lines on Wednesday, to say that he had arrived in safety, and
to give me his directions, which I particularly begged him to do. He merely added that he should not write
again till he had something of importance to mention."
"And my mother -- how is she? How are you all?"
"My mother is tolerably well, I trust; though her spirits are greatly shaken. She is upstairs, and will have
great satisfaction in seeing you all. She does not yet leave her dressing-room. Mary and Kitty, thank
Heaven, are quite well."
"But you -- how are you?" Cried Elizabeth. "You look pale. How much you must have gone through!"
Her sister, however, assured her, of her being perfectly well; and their conversation, which had been
passing while Mr. and Mrs. Gardiner were engaged with their children, was now put an end to by the
approach of the whole party. Jane ran to her uncle and aunt, and welcomed and thanked them both, with
alternate smiles and tears.
திரு. ார்டினாின் குழந்றத ள் வண்டிற ப் ொர்த்தவுைன் வீட்டின் வாசற்ெடி ில் நின்று ப ாண்டு
அவர் றைக் ண்ைவுைன் சந்யதாஷத்தில் குதித்து கும்மாைமிட்டு வரயவற்ைது இனிறம ா
இருந்தது.
எலிசபெத் வண்டியிலிருந்து இறங்கி, குழந்றத ளுக்கு அவசரமா முத்தமிட்டு, தா ாாின்
அறை ிலிருந்து இைங் ி வந்து ப ாண்டிருந்த யேறன வழி ில் எதிர்ப ாண்ைாள்.
அன்புைன் அவறைத் தழுவிக்பகாண்ட எலிசபெத், உடனடியாக லிடியா- விக்கானமப்ெற்ைி
ஏயதனும் பசய்தி ிறைத்ததா என்று ய ட்ைாள். இருவாின் ண் ைிலும் நீர் மல் ி து. “இதுவறர
எந்தச் பசய்தியும் ிறைக் வில்றல. ஆனால் மாமா இப்பொழுது வந்துவிட்டதால் இனி எல்லாம்
நல்லெடி ா முடியும் என நம்பு ியைன்” என்று யேன் ெதில் அளித்தாள்.
“த ப்ெனார் லண்ைனில் இருக் ிைாரா?”
“ஆமாம், நான் உனக்கு எழுதி ிருந்தெடி அவர் பசவ்வா ன்று புறப்ெட்டுச் பசன்றார்.”
“அவாிைமிருந்து அடிக் டி பசய்தி வரு ிைதா?”
“ஒயர ஒரு தைறவதான் பசய்தி ிறைத்தது. பசௌ ாி மா ப் யொய்ச் யசர்ந்யதன் என புதன் அன்று
எழுதி ிருந்தார். நான் யகட்டுக்பகாண்டெடி நான் பசய்ய யவண்டிவற்னறப்ெற்றியும் எழுதினார்.
ஏதாவது முக் ி மான பசய்தி இருந்தால் மீண்டும் எழுதுவதா க் கூைியுள்ைார்.”
“தா ார் எப்ெடி ிருக் ிைார்? நீங் ள் எல்யலாரும் எவ்வாறு இருக் ிைீர் ள்?”
“தா ார் நலமாக இருக்கிறார் என்று நம்புகியறன, ஆனால் மி வும் ொதிப்ெனடந்திருக்கிறார்.
மாடி ில் உள்ை தனது அறைற விட்டு பவைிய வரயவயில்றல. உங் ள் அனனவனரயும்
ொர்த்தால் மி வும் சந்யதாஷமறைவார். நல்லயவறையாக யமாியும், ிட்டியும் நன்ைா யவ
உள்ைனர்."
“நீ எவ்வாறு இருக் ிைாய். மி வும் றை ிழந்து காணப்ெடு ிைாய். தனி ா எல்லா
ஷ்ைங் றையும் நீ தாங் ிக் ப ாண்டிருக் ிைாய்.”
தான் நன்ைா இருப்ெதா க் கூைி, இவ்வாறு சிைிது யநரம் யெசிக் ப ாண்டிருந்த யேன், தங் ள்
குழந்றத ளுைன் இருந்த தனது மாமாவிைமும், அத்றத ிைமும் பசன்று அவர் றை வரயவற்று,
அவர் ள் வந்ததற் ா சந்யதாஷத்துைனும் ண் ைில் நீர்மல் வும் நன்ைி கூைினாள்.
84. Jane’s alternate smiles and tears – Smile survives.
யேனிடம் புன்னனகயும், கண்ணீரும் மாறி மாறி எழுந்தன- புன்னனக நீடிக்கிறது.
85. Elizabeth finds the household intact. The disturbance is on the surface. She finds Jane hopeful of Lydia’s
wedding. Only Mrs. Bennet’s spirits are broken, the rest is as usual.
வீடு எந்தவித ொதிப்பும் இல்லாமல் இருப்ெனத எலிசபெத் காண்கிறாள். ொதிப்பு யமற்ெரப்ெில்தான்
உள்ளது. லிடியாவின் திருமணத்தில் யேனுக்கு நம்ெிக்னக இருப்ெனதப் ொர்க்கிறாள். திருமதி
பென்னட் மட்டுயம உனடந்து யொயிருக்கிறாள், மற்றனவ வைக்கம்யொல் இருந்தன.
When they were all in the drawing-room, the questions which Elizabeth had already asked, were of course
repeated by the others, and they soon found that Jane had no intelligence to give. The sanguine hope of
good, however, which the benevolence of her heart suggested, had not yet deserted her; she still expected
that it would all end well, and that every morning would bring some letter, either from Lydia or her father,
to explain their proceedings, and perhaps announce the marriage.
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எல்யலாரும் வரயவற்ெறைக்குச் பசன்ைனர். எலிசபெத் யேனிைம் ய ட்ை ய ள்வி றை மற்ைவர் ள்
மீண்டும் ய ட்ைனர். யேனால் சாி ா ப் ெதிலளிக்க முடி வில்றல எனக் ண்ைனர். அவளுறை
நல்ல உள்ைம் நல்லறதய நிறனத்ததால், லிடி ாவிைமிருந்யதா அல்லது த ப்ெனாாிைமிருந்யதா
விவரம் வரும், திருமணத்றதப்ெற்ைி பசய்தி வரும் என தினமும் ாறலயில் டிதத்றத
எதிர்ொர்த்துக் ாத்திருந்தாள்.
86. Mrs. Bennet’s lamentations. Each particle requires a long exposition. It is the quintessence of selfish
certitude.
திருமதி பென்னட்டின் புலம்ெல்கள். ஒவ்பவாரு புலம்ெலுக்கும் ஒரு நீண்ட விளக்கம்
யதனவப்ெடுகிறது. இது சுயநல உறுதிப்ொட்டின் சாியான உதாரணமாகும்.
Mrs. Bennet, to whose apartment they all repaired, after a few minutes conversation together, received them
exactly as might be expected: with tears and lamentations of regret, invectives against the villanous conduct
of Wickham, and complaints of her own sufferings and ill-usage; blaming everybody but the person to
whose ill-judging indulgence the errors of her daughter must be principally owing.
"If I had been able," said she, "to carry my point of going to Brighton, with all my family, this would not
have happened; but poor dear Lydia had nobody to take care of her. Why did the Forsters ever let her go out
of their sight? I am sure there was some great neglect or other on their side, for she is not the kind of girl to
do such a thing if she had been well looked after. I always thought they were very unfit to have the charge
of her; but I was over-ruled, as I always am. Poor dear child! And now here's Mr. Bennet gone away, and I
know he will fight Wickham, wherever he meets him; and then he will be killed, and what is to become of
us all? The Collinses will turn us out before he is cold in his grave, and if you are not kind to us, brother, I
do not know what we shall do."
சில நிமிட உனரயாடலுக்குப் ெின்னர் திருமதி. பென்னட்டின் அறைக்குள் நுறழந்த அவர் றை,
அவர் ள் எதிர்ொர்த்தது யொலயவ அழுற யும், புலம்ெலுமா அவள் வரயவற்ைாள். விக் ாமின்
வில்லத்தனமான பசய்ற ற க் ண்டித்தாள். தான் ெடும் துன்ெங் ள், தன்றன எல்யலாரும்
எவ்வாறு யமாசமா ெயன்ெடுத்திக் ப ாண்டுள்ைனர் என்ெறதப்ெற்ைி குற்ைம் சாட்டினாள்,
பெண்ணின் தவற்ைிற்கு தான் அளித்த இைம்தான் ாரணம் என்ெறத மைந்து மற்ைவர் றைக்
குற்ைம்சாட்டிக் ப ாண்டிருந்தாள்.
“நான் கூைி ெடி எல்யலாரும் ெிறரட்ைனுக்குப் யொ ிருந்தால் இது நைந்திருக் ாது; ொவம்,
லிடி ாறவக் வனித்துக்ப ாள்ை அங்கு ாருமில்றல. ொர்ஸ்ைர் தம்ெதி ள் இவறை ஏன் தங் ள்
ொர்றவ ிலிருந்து பவைிய ை அனுமதித்தனர்? அவர் ள் ெக் த்தில் ஏயதா ஒரு பொி
வனமின்றம இருந்திருக் ிைது, அவறை நன்ைா க் வனித்துக் ப ாண்டிருந்தால், லிடி ா
இவ்வாறு பசய் க் கூடி பெண்யண அல்ல. அவறைப் ொர்த்துப ாள்ளும் திைறம அவர் ளுக்கு
இல்னல என எனக்குத் பதாியும். எப்பொழுதும்யொல் என் யெச்றச ாரும் ய ட் வில்றல.
இப்பொழுது திரு. பென்னட் விக் ாறமத் யதடிச் பசன்றுள்ைார், அவனுைன் சண்றை யொடுவார்,
அவன் அவறரக் ப ான்று விடுவான், ெிைகு நம்முறை
தி என்ன? ாலின்ஸ் குடும்ெத்தினர்
நம்றமத் துரத்திவிடுவார் ள். எனது சய ாதரயன, நீ உதவி பசய் வில்றல என்ைால், நாங் ள்
என்ன பசய்வது என எனக்குப் புாி வில்றல.”
87. Only Mrs. Bennet abuses Wickham. Mrs. Bennet finds fault with Mr. Bennet for the calamity. It is an
extraordinary fact of life that any event can be interpreted fully to support any point of view. It is like
reaching a destination by proceeding in opposite directions. Mrs. Bennet represents the Non-Being perhaps.
திருமதி பென்னட் மட்டுயம விக்கானமக் குனற கூறுகிறாள். இந்தப் யெராெத்திற்கு
திருபென்னட்னட அவள் குற்றம் சாட்டுகிறாள். எந்தபவாரு கண்யணாட்டத்திற்கும் ஆதரவாக எந்த
ஒரு நிகழ்னவயும் முழுனமயாக விளக்க முடியும் என்ெது வாழ்க்னகயின் ஒரு அசாதாரண
உண்னமயாகும். எதிர் தினசகளில் ெயணித்து ஒரு இலக்னக அனடவது யொன்றது இது. திருமதி
பென்னட் ‘அசத்’-ஐக் குறிக்கிறாள் யொலும்.
88. The frightful condition to which Mrs. Bennet is reduced makes us wonder why Mr. Bennet has not tried to
discipline her nerves. She is not meant for any discipline. Her lamentations to her brother explain what Mr.
Bennet lived with for twenty five years. Incidentally looking at Mrs. Bennet and Mr. Gardiner we see what
education can do in one generation.
திருமதி பென்னட் தற்பொழுது அனடந்துள்ள யமாசமான நினலனமனயக் கண்டு திரு பென்னட் ஏன்
அவனளக் கட்டுப்ெடுத்த முயலவில்னல என்று நம்னம ஆச்சாியப்ெட னவக்கிறது. அவனள எந்த
விதமாகவும் கட்டுப்ெடுத்த முடியாது. அவள் தன்னுனடய சயகாதரனிடம் புலம்புவது, இருெத்தி
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ஐந்து ஆண்டுகளாக திரு பென்னட் எவ்வாறு வாழ்ந்து வந்துள்ளார் என்ெனத விளக்குகிறது. திருமதி
பென்னட் மற்றும் திரு கார்டினனரப் ொர்த்தால் ஒரு தனலமுனறயில் கல்வி என்ன பசய்ய முடியும்
என்ெனத நாம் காண்கியறாம்.
They all exclaimed against such terrific ideas, and Mr. Gardiner, after general assurances of his affection for
her and all her family, told her that he meant to be in London the very next day, and would assist Mr.
Bennet in every endeavour for recovering Lydia.
இத்தனகய ெயங்கரமான எண்ணங்கனளக் ய ட்டு அவர்கள் அனனவரும் அதிர்ச்சி றைந்தனர்.
திரு. ார்டினர், அவைிைமும், அவள் குடும்ெத்தினாிைமும் தனது அன்றெ உறுதிப்ெடுத்திவிட்டு
மறுநாயை லண்ைனுக்குச் பசன்று, லிடி ாறவத் யதடிக் ண்டுெிடித்து அனைத்து வர
திரு பென்னட்டிற்கு அனனத்து முயற்சிகனளயும் பசய்து உதவுவதா க் கூறினார்.
89. Mr. Gardiner takes a rational attitude, ‘it is right to be ready’. Rational attitude can after the event explain it
to oneself. It cannot solve. It is not he, but Darcy, who did it.
திரு கார்டினர் ‘தயாராக இருப்ெது சாியானது’ எனும் ஒரு வியவகமான அணுகுமுனறனய
யமற்பகாள்கிறார். வியவகமான அணுகுமுனற நிகழ்விற்குப் ெிறகு நமக்கு அனத விளக்கும். அது
ெிரச்சினனனயத் தீர்க்காது. அனதச் பசய்தது அவரல்ல, டார்சியயயாகும்.
"Do not give way to useless alarm," added he; "though it is right to be prepared for the worst, there is no
occasion to look on it as certain. It is not quite a week since they left Brighton. In a few days more we may
gain some news of them; and till we know that they are not married, and have no design of marrying, do not
let us give the matter over as lost. As soon as I get to town I shall go to my brother, and make him come
home with me to Gracechurch Street; and then we may consult together as to what is to be done."
“யவண்ைாத வறல ளுக்கு இைம் ப ாடுக் யவண்ைாம்" என்ை திரு ார்டினர், “யமாசமான
பசய்திக்குத் த ாரா இருப்ெது சாி என்றாலும், அவ்வாறுதான் தீர்மானமா நனடபெறும் என
எதிர்ொர்க்கத் யதனவயில்னல. அவர்கள் ெிறரட்ைறன விட்டுச் பசன்று ஒரு வாரம்கூை
ஆ வில்றல. இன்னும் சில நாட் ைில் அவர்கனளப்ெற்றிய ஏதாவது பசய்தி ிறைக் லாம்.
அவர் ள் திருமணம் பசய்து ப ாள்ைவில்றல, திருமணம் பசய்து ப ாள்ை உத்யதசமும் இல்றல
என்று நமக்குத் பதாியும்வனர விஷ யம முடிந்துவிட்ைதா , இனி பசய்வதற்ப ான்றுமில்றல என
நிறனக் யவண்ைாம். நான் ஊருக்குச் பசன்ைவுைன், சய ாதரறனப் ொர்த்து, ியரஸ் சர்ச்
பதருவிலுள்ை எனது வீட்டிற்கு அவறர அறழத்து வந்து, என்ன பசய் லாம் என்ெறதப்ெற்ைி
லந்து ஆயலாசித்துத் தீர்மானிப்யொம்” என்ைார்.
90. To enter into the spirit of Mrs. Bennet’s exclamations that are ejaculations is to open a whole new
dimension. It is to move from the nation state to world government.
திடீபரன பவளிப்ெடும் திருமதி பென்னட்டின் ஆர்ப்ொட்டங்களின் கருத்தினுள் நுனைவது ஒரு
முழுனமயான புதிய ொிமாணத்தின் பவளிப்ொடாகும். ஒரு நாட்டின் அரசாங்கத்திலிருந்து உலக
அரசாங்கமாக மாறுவது யொன்றது.
"Oh! My dear brother," replied Mrs. Bennet, "that is exactly what I could most wish for. And now do, when
you get to town, find them out, wherever they may be; and if they are not married already, make them
marry. And as for wedding-clothes, do not let them wait for that, but tell Lydia she shall have as much
money as she chuses to buy them, after they are married. And, above all things, keep Mr. Bennet from
fighting. Tell him what a dreadful state I am in: that I am frightened out of my wits -- and have such
tremblings, such flutterings, all over me -- such spasms in my side and pains in my head, and such beatings
at heart, that I can get no rest by night nor by day. And tell my dear Lydia not to give any directions about
her clothes till she has seen me, for she does not know which are the best warehouses. Oh, brother, how
kind you are! I know you will contrive it all."
But Mr. Gardiner, though he assured her again of his earnest endeavours in the cause, could not avoid
recommending moderation to her, as well in her hopes as her fears; and after talking with her in this manner
till dinner was on table, they left her to vent all her feelings on the housekeeper, who attended, in the
absence of her daughters.
Though her brother and sister were persuaded that there was no real occasion for such a seclusion from the
family, they did not attempt to oppose it, for they knew that she had not prudence enough to hold her tongue
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before the servants while they waited at table, and judged it better that one only of the household, and the
one whom they could most trust, should comprehend all her fears and solicitude on the subject.
In the dining-room they were soon joined by Mary and Kitty, who had been too busily engaged in their
separate apartments to make their appearance before. One came from her books, and the other from her
toilette. The faces of both, however, were tolerably calm; and no change was visible in either, except that
the loss of her favourite sister, or the anger which she had herself incurred in the business, had given
something more of fretfulness than usual to the accents of Kitty. As for Mary, she was mistress enough of
herself to whisper to Elizabeth, with a countenance of grave reflection, soon after they were seated at table “ஓ! எனதருறமச் சய ாதரயன, இறதத்தான் நான் விரும்ெியனன். நீ ஊருக்குச் பசன்ைவுையனய
அவர் ள் எங் ிருந்தாலும் யதடிக் ண்டுெிடித்து, இதுவறர அவர் ள் திருமணம் பசய்து
ப ாண்டிராவிட்ைால், திருமணம் பசய்து ப ாள்ை றவ. திருமண உறை ளுக் ா அவர் றைக்
ாத்திருக் றவக் ாயத, திருமணம் ஆனெின், உறை ள் வாங் எவ்வைவு ெணம் யவண்டுயமா,
அவ்வைவு ெணம் லிடி ாவிற்குக் ிறைக்கும் என்று பசால். அனனத்திற்கும் யமலாக
திரு பென்னட்றை சண்றையொைச் பசால்லாயத. நான் எவ்வைவு யமாசமான நிறல ில்
இருக் ியைன், என் உைல்நிறல எவ்வைவு யமாசமா உள்ைது என அவாிைம் பசால். லிடி ாவிைம்,
அவைது உறை றைப்ெற்ைிக் வறலப்ெைாமல் இருக் ச் பசால். என்றனப் ொர்க்கும்வறர அவள்
உறை ள் எதுவும் வாங் யவண்ைாம். அவளுக்கு எங்கு வாங்குவது என்ெது பதாி ாது. நீ எவ்வைவு
அன்ொ நைந்து ப ாள் ிைாய். எனது சய ாதரயன, நீ எல்லாவற்றையும் பசய்து முடித்து விடுவாய்
என எனக்குத் பதாியும்” என்று கூைினாள்.
திரு. ார்டினர், எல்லாவிதங் ைிலும் உதவி பசய்வதா க் கூைினாலும், எது யவண்டுமானாலும்
நைக் லாம், எல்லாவற்ைிற்கும் த ாரா இருக் யவண்டும் எனக் கூைி, இரவு உணவு
உண்ணும்வறர தனது சய ாதாி ிைம் இவ்வாறு அமர்ந்து யெசிக் ப ாண்டிருந்துவிட்டு, அவளது
மகள்கள் இல்லாதபொழுது அவறைக் வனித்துக் ப ாள்ளும் ெணிப்பெண்ணிைம் அவளுறை
உணர்ச்சி றை எல்லாம் பவைி ிட்டுக் ப ாள்ைட்டும் என்று விட்டுச் பசன்ைார்.
திருமதி பென்னட் இவ்வாறு குடும்ெத்தினாிடமிருந்து விலகி தனி ா அறை ியலய
அமர்ந்திருக்கத் யதனவயில்னல என ார்டினர் தம்ெதி ினர் நிறனத்தாலும், அவர்கள் அதறன
எதிர்க் வும் இல்றல. ஏபனனில் அவளுக்கு இர சி த்றதக் ாப்ொற்ை முடி ாது, ெணிப்பெண் ள்
எதியர ஏதாவது யெசிவிடுவாள் என அவர்களுக்குத் பதாியும். எந்தப் ெணிப் பெண்ணிைம்
அவர் ளுக்கு நம்ெிக்ற இருந்தயதா, அவளுக்கு மட்டும் திருமதி பென்னட்டின் ெ ம் பதாிந்தால்
யொதும் என்று அவைிைம் விட்டுச் பசன்ைனர்.
தத்தம் யவறல ைில் மும்முரமா இருந்த யமாியும், ிட்டியும் அவர் றை முதலில் சந்திக்
முடி ாமல் யொனதால், ஒருத்தி புத்த த்திலிருந்தும், மற்பைாருத்தி தனது ஒப்ெறன ிலிருந்தும்
பவைிய ைி, உணவு உண்ணும் அறைக்கு வந்தனர். இருவரும் அறமதி ா த் பதன்ெட்ைனர்.
ிட்டிக்கு தன்னுறை விருப்ெமான சய ாதாி ின் இழப்ெினாலும், எல்யலாருக்கும் இவ்விஷ த்தில்
அவள் யமல் இருந்த ய ாெத்தினாலும், அவளுக்கு முன்யெ இருக்கும் எாிச்சலான சுொவம் யமலும்
அதி மா ிற்று. யமாினயப் பொறுத்தவனர, தீவிரமா எலிசபெத்றத யநாக் ி ஏயதா யெசிவிட்டு,
அனனவரும் யமறேமுன் அமர்ந்தனர்.
91. Mind applying to an issue with no life experience will talk like Mary.
எந்த ஒரு வாழ்க்ற அனுெவமும் இல்லாது ஒரு விஷ த்தில் மனம் ஈடுெடுவது யமாிற ப்யொல்
யெசும்.
"This is a most unfortunate affair; and will probably be much talked of. But we must stem the tide of
malice, and pour into the wounded bosoms of each other the balm of sisterly consolation."
"இது மி வும் ஒரு துரதிர்ஷ்ைவசமான சம்ெவம், அயந மா அதி மா ப் யெசப்ெடும். நாம்
இப்பொழுது ய ாெத்றதக் ற விட்டு, புண்ெட்ை மனதிற்கு சய ாதரத்துவ ஆறுதல்
பசால்லிக்ப ாள்ை யவண்டும்” என்ைாள்.
92. Mary thinks not in terms of life, but in terms of reading. It makes her talk inadvertently.
யமாி வாழ்க்ற ின் அடிப்ெறை ில் சிந்திக் ாமல், வாசிப்ெின் அடிப்ெறை ில் சிந்திக் ிைாள். இது
அவறை எந்த ஒரு யநாக் மும் இல்லாமல் யெச றவக் ிைது.
Then, perceiving in Elizabeth no inclination of replying, she added, "Unhappy as the event must be for
Lydia, we may draw from it this useful lesson: that loss of virtue in a female is irretrievable -- that one false
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step involves her in endless ruin -- that her reputation is no less brittle than it is beautiful -- and that she
cannot be too much guarded in her behaviour towards the undeserving of the other sex."
Elizabeth lifted up her eyes in amazement, but was too much oppressed to make any reply. Mary, however,
continued to console herself with such kind of moral extractions from the evil before them.
In the afternoon the two elder Miss Bennets were able to be for half an hour by themselves; and Elizabeth
instantly availed herself of the opportunity of making many enquiries, which Jane was equally eager to
satisfy. After joining in general lamentations over the dreadful sequel of this event, which Elizabeth
considered as all but certain, and Miss Bennet could not assert to be wholly impossible, the former
continued the subject by saying, "But tell me all and everything about it which I have not already heard.
Give me farther particulars. What did Colonel Forster say? Had they no apprehension of anything before the
elopement took place? They must have seen them together for ever."
"Colonel Forster did own that he had often suspected some partiality, especially on Lydia's side, but nothing
to give him any alarm. I am so grieved for him! His behaviour was attentive and kind to the utmost. He was
coming to us, in order to assure us of his concern, before he had any idea of their not being gone to
Scotland: when that apprehension first got abroad, it hastened his journey."
எலிசபெத்திற்குப் ெதில் பசால்லும் எண்ணம் இல்றல என்ெறதப் புாிந்து ப ாண்ை யமாி, யமலும்
கூைலானாள், “லிடி ாவிற்கு இது ஒரு சந்யதாஷமில்லாத விஷ மா இருந்தாலும், நாம் இதிலிருந்து
ஒரு ெ னுள்ை ொைம் ற்றுக்ப ாள்ைலாம்; ஒரு பெண் ஒழுக் த்றத இழந்து விட்ைால் அதறன
மீட் முடி ாது-- அந்த ஒரு தவைான பச ல் முடிவில்லாத அழிறவத் தரும்--நற்பெ ர்
ொதிப்ெனடயும்--நம்முறை நற்பெ ர் எவ்வைவு அழ ா இருக் ிையதா அவ்வைவு சுலெமா
ொதிப்ெறையும் தன்றமயும் உறை து. யமாசமான இறைஞர் ைிைம் எவ்வைவு ோக் ிரறத ா
இருந்தாலும் அது யொதாது.”
எலிசபெத் அவறைப் ெிரமிப்புைன் ொர்த்தாள், மிக் வருத்தத்தில் இருந்த அவைால் ெதியலதும் கூை
முடி வில்றல. ஆனால் யமாிய ா, அவர் ள் முன் இருந்த தீறம ிலிருந்து என்பனன்ன நீதி
ிறைக்கும் என்ெனதப் ெற்ைிக் கூைி தன்றன சமாதானப்ெடுத்திக் ப ாண்டிருந்தாள்.
யேனுக்கும் எலிசபெத்திற்கும் ெிற்ெ ல் யவறை ில் அறர மணி யநரம் தனி ா இருப்ெதற்கான
சந்தர்ப்ெம் ிறைத்தது. எலிசபெத்திற்கு ய ட் யவண்டி ய ள்வி ள் நிறை இருந்தன. யேனும்
ெதில் பசால்வதற்குத் த ாரா இருந்தாள். இருவரும் நைந்த விஷ த்தின் விறைவு றைப்ெற்ைி
பொதுவா ப் புலம்ெிக் ப ாண்டிருந்தனர். எலிசபெத் தீர்மானமா , அவ்வாறுதான் நைக்கும் என
நம்ெினாள், இம்மாதிாி நைக் யவ முடி ாது என யேனால் தீர்மானிக் முடி வில்றல. எலிசபெத்
பதாைர்ந்து யெசலானாள், “நான் பதாிந்து ப ாள்ைாதறதப்ெற்ைி எல்லாம் எனக்குச் பசால், யவறு
விவரங் றைப்ெற்ைி எனக்குத் பதாிவி. ர்னல் ொர்ஸ்ைர் என்ன பசான்னார்? இச்சம்ெவம்
நைப்ெதற்குமுன் அவர் ளுக்கு எந்த சந்யத மும் வரவில்றல ா? அவர் ள் இருவரும் எப்பொழுதும்
ஒன்ைா இருந்தறத அவர் ள் ொர்த்திருக் யவண்டும்.”
“ ர்னல் ொர்ஸ்ைருக்கு லிடி ாறவப்ெற்ைி சந்யத ம் வந்திருக் ிைது, ஆனால் ெ ப்ெடுவதற்கு
ஒன்றுமில்றல என்று அவருக்குத் யதான்ைி ிருக் ிைது, எனக்கு அவறர நிறனத்தால் ஷ்ைமா
இருக் ிைது, அவர் மி வும் அன்ொ வும், வனமா வும்தான் ொர்த்துக் ப ாண்டிருந்தார். அவர் ள்
ஸ் ாட்லாண்டிற்குப் யொ வில்றல என்ெது பதாிவதற்குமுன், நம்றம வந்து ொர்த்து நமக்குத்
றதாி ம் ப ாடுப்ெதற்கு வருவதா இருந்தார், ஆனால் அவர் ள் யவறு எங்ய ா
பசன்ைிருக் ிைார் ள் எனத் பதாிந்த ெிைகு உையன நம்மிைம் வந்துவிட்ைார்.”
93. The responsibility Colonel Forster undertook was grave and he failed in it. He is mortified but is incapable
of setting it right. Wickham who entered the corps recently, exhausted his capacities to borrow. He came to
the end of his tether. That seems to be unusual in those days. It must have been the pattern of his living till
then. When he borrowed in Lambton, he quit that place. He found his match in Lydia.
ர்னல் ொஸ்ைர் யமற்ப ாண்ை பொறுப்பு முக் ி மானதா இருந்தது, அவர் அதில்
யதால்வியுற்ைதால் மி வும் வருந்தினார். ஆனால் அவரால் அறதச் சாி பசய் இயலவில்றல.
சமீெத்தில் இராணுவத்தில் யசர்ந்திருந்த விக் ாம் ைன் வாங்குவதில் அவனது ஆற்ைல் றை
முழுவதுமா த் தீர்த்துக் ப ாண்டிருந்தான். அவன் தன்னுறை எல்றலவறர பசன்று விட்ைான்.
அந்த நாட் ைில் அது அசாதாரணமான ஒன்று. அதுவறர அதுதான் அவனுறை வாழ்க்ற
முறை ா இருந்திருக் யவண்டும். லாம்ப்ைனில் அவன் ைன் வாங் ி பொழுது அந்த இைத்றத
விட்டு வில ிச் பசன்று விட்ைான். லிடி ாறவ தனக்கு ஒரு பொருத்தமான பெண்ணா க் ண்ைான்.
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"And was Denny convinced that Wickham would not marry? Did he know of their intending to go off? Had
Colonel Forster seen Denny himself?"
"Yes; but when questioned by him Denny denied knowing anything of their plan, and would not give his
real opinion about it. He did not repeat his persuasion of their not marrying -- and from that, I am inclined
to hope, he might have been misunderstood before."
"And till Colonel Forster came himself, not one of you entertained a doubt, I suppose, of their being really
married?"
"How was it possible that such an idea should enter our brains! I felt a little uneasy -- a little fearful of my
sister's happiness with him in marriage, because I knew that his conduct had not been always quite right.
My father and mother knew nothing of that; they only felt how imprudent a match it must be. Kitty then
owned, with a very natural triumph on knowing more than the rest of us, that in Lydia's last letter she had
prepared her for such a step. She had known, it seems, of their being in love with each other, many weeks."
"But not before they went to Brighton?"
"No, I believe not."
"And did Colonel Forster appear to think ill of Wickham himself? Does he know his real character?"
"I must confess that he did not speak so well of Wickham as he formerly did. He believed him to be
imprudent and extravagant. And since this sad affair has taken place, it is said that he left Meryton greatly
in debt; but I hope this may be false."
"Oh, Jane, had we been less secret, had we told what we knew of him, this could not have happened!"
"Perhaps it would have been better," replied her sister. "But to expose the former faults of any person
without knowing what their present feelings were, seemed unjustifiable. We acted with the best intentions."
"Could Colonel Forster repeat the particulars of Lydia's note to his wife?"
"He brought it with him for us to see."
Jane then took it from her pocket-book, and gave it to Elizabeth. These were the contents -"MY DEAR HARRIET, -- "You will laugh when you know where I am gone, and I cannot help laughing
myself at your surprise to-morrow morning, as soon as I am missed. I am going to Gretna Green, and if you
cannot guess with who, I shall think you a simpleton, for there is but one man in the world I love, and he is
an angel. I should never be happy without him, so think it no harm to be off. You need not send them word
at Longbourn of my going, if you do not like it, for it will make the surprise the greater, when I write to
them, and sign my name "Lydia Wickham." What a good joke it will be! I can hardly write for laughing.
Pray make my excuses to Pratt for not keeping my engagement, and dancing with him to-night. Tell him I
hope he will excuse me when he knows all; and tell him I will dance with him at the next ball we meet, with
great pleasure. I shall send for my clothes when I get to Longbourn; but I wish you would tell Sally to mend
a great slit in my worked muslin gown before they are packed up. Good-bye. Give my love to Colonel
Forster. I hope you will drink to our good journey. -- "Your affectionate friend, LYDIA BENNET."
“விக் ாம் திருமணம் பசய்து ப ாள்ை மாட்ைான் என்று பைன்னி நம்பு ிைாரா? அவர் ள்
ஓடிப்யொ ப் யொவது அவருக்குத் பதாியுமா? ர்னல் ொர்ஸ்ைர் பைன்னிற ச் சந்தித்தாரா?"
“ஆம். சந்தித்தார். அவறனக் ய ட்ைதற்கு, தனக்கு அவர் ளுறை திட்ைத்றதப்ெற்ைி எதுவும்
பதாி ாது என்று பசால்லி ிருக் ிைார், அறதப்ெற்ைி தன்னுறை உண்றம ான அெிப்ெிரா ம்
எறதயும் கூை மறுத்து விட்ைார். அவர் ளுக்குத் திருமணம் பசய்துப ாள்ளும் எண்ணம் இல்றல
என்ை தன்னுறை நம்ெிக்ற ற அவர் மீண்டும் கூைவில்றல -- இதிலிருந்து அவர் முதலில்
அவர் றைத் தவைா ப் புாிந்துப ாண்டிருக் லாம் என நம்பு ியைன்.”
“ ர்னல் ொர்ஸ்ைர் இங்கு வரும்வறர, அவர் ள் இருவருக்கும் திருமணம் ஆ ி ிருக்கும் என்ை
சந்யத ம் உங் ள் எவருக்கும் வரவில்றல ா?”
“எவ்வாறு அப்ெடி நம்மால் நிறனக் முடியும். அவனுறை நைத்றத எப்பொழுதுயம சாி ா
இருந்ததில்றல என்ெதால், அவனுைன் எனது சய ாதாி ினால் சந்யதாஷமா வாழ முடியுமா என்ை
ெ ம் எனக்கு இருந்தது. எனது பெற்யைார் ளுக்கு இறதப்ெற்ைி எதுவும் பதாி ாது. இது எவ்வைவு
வியவ மில்லாத யோடிப் பொருத்தமா இருக்கும் என்று மட்டுயம நிறனத்தார் ள். தனது றைசிக்
டிதத்தில் லிடி ா, தான் இந்த திட்ைத்திற்கு தன்றன எவ்வாறு த ார் பசய்து ப ாண்டிருக் ிைாள்
என்ெறதப்ெற்ைி எழுதி ிருந்ததா , தனக்கு மட்டும் பதாிந்த விஷ ம் என்ை பெருறம ில் ிட்டி
ஒத்துக் ப ாண்ைாள். அவர் ள் இருவரும் ஒருவறர ஒருவர் ாதலிக் ின்ைனர் என்ை விஷ ம் ெல
வாரங் ைா க் ிட்டிக்குத் பதாிந்திருக் ிைது.”
“அவர் ள் ெிறரட்ைனுக்குப் யொவதற்கு முன்யெ பதாிந்திருக் ிைதா?”
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“இல்றல என நிறனக் ியைன்.”
“விக் ாறமப்ெற்ைி ர்னல் ொர்ஸ்ைர் தவைா நிறனத்திருந்தாரா? அவனுறை உண்றம ான
சுொவம் அவருக்குத் பதாியுமா?”
“முன்பு யெசி றதப் யொல், இப்பொழுது அவர் விக் ாறமப்ெற்ைி நல்ல ருத்து கூைவில்றல. அவன்
அவசரக் ாரன், பசலவாைி என்று அவருக்குத் பதாியும். இந்தத் து ரச் சம்ெவத்திற்குப் ெிைகு அவன்
பமாிைனில் நிறை
ைன் றவத்துவிட்டுச் பசன்ைிருப்ெதா க் கூைப்ெடு ிைது. ஆனால் இது
பொய் ா இருக் யவண்டும் என நான் எதிர்ொர்க் ியைன்.”
"ஓ! யேன், நாம் இறத இவ்வைவு இர சி மா றவத்திருக் ாமல், அவறனப்ெற்ைி பதாிந்தறதச்
பசால்லி ிருந்தால், இது நைந்திருக் ாது!”
“ஒருயவறை அப்ெடிச் பசய்திருந்தால் நன்ைா இருந்திருக்கும். தற்பொழுது அவர் ள் எப்ெடி
இருக் ிைார் ள் எனத் பதாி ாமல், ெறழ தவறு றை பவைி உலகுக்குச் பசால்வது நி ா மா ாது,
நாம் நல்பலண்ணத்துைன்தான் நைந்து ப ாண்யைாம்,” என்று யேன் ெதில் கூைினாள்.
“அவருறை மறனவிக்கு லிடி ா எழுதி
டிதத்றதப்ெற்ைி ர்னல் ொர்ஸ்ைர் பதாிவித்தாரா?”
“நாம் ொர்ப்ெதற் ா தான் வரும்பொழுது அதறனக் ப ாண்டு வந்தார்.”
“யேன் அதறன எலிசபெத்திைம் ப ாடுத்தாள். அதில் எழுதி ிருந்தது இறவதாம்,
“எனதருறம ஹாாி ட்,
நான் எங்கு பசன்ைிருக் ியைன் என உங் ளுக்குத் பதாிந்தால் நீங் ள் சிாிப்பீர் ள், நாறை ாறல
நான் இங்கு இல்றல என்று பதாிந்தவுைன் உங் ளுறை ஆச்சாி த்றத நிறனத்து என்னால்
சிாிக் ாமல் இருக் முடி வில்றல. நான் ியரட்னா ிாீனுக்குச் பசல் ியைன். ாருைன் பசல் ியைன்
என்று உங் ைால் ஊ ிக் முடி வில்றல என்ைால், நீங் ள் சாமர்த்தி சாலி அல்ல என்றுதான் நான்
நிறனக் யவண்டும். ஏபனனில் இந்த உல த்தியலய நான் ாதலிக்கும் ஒயர ஒருவன்தான்
இருக் ிைான், அவன் மி வும் நல்லவன், அவனில்லாமல் என்னால் சந்யதாஷமா இருக் முடி ாது,
அதனால் நான் யொவதால் ஒரு தீங்கும் வராது. உங் ளுக்கு இஷ்ைம் இல்றல எனில், நான்
யொவறதப்ெற்ைி லாங்ெர்னில் எதுவும் பசால்ல யவண்ைாம். நாயன அவர் ளுக்குக் டிதம் எழுதி,
லிடி ா விக் ாம் என்று ற ப ழுத்திடும்பொழுது அவர் ளுறை ஆச்சாி ம் இன்னும் அதி மா
இருக்கும். எவ்வைவு பொி தமாஷா இருக்கும்! என்னால் எழுதயவ முடி வில்றல. அவ்வைவு
சிாிப்பு வரு ிைது. Pratt-டுைன் நான் இன்று இரவு நைனமாை முடி ாமல் யொனதற்கு எனது
மன்னிப்றெத் பதாிவித்து விடுங் ள். விஷ ம் பதாிந்தவுைன் அவன் என்றன மன்னித்துவிடுவான்
என நம்பு ியைன், அடுத்த முறை அவறனச் சந்திக்கும்யொது அவனுைன் மி வும் ம ிழ்ச்சியுைன்
நைனமாடுயவன் எனக் கூைவும். நான் லாங்ெர்னுக்குச் பசன்ை ெிைகு என்னுறை உறை றைக்
ப ாடுத்து அனுப்ெவும். ப ாடுப்ெதற்கு முன்னால் என்னுறை மஸ்லின் உறைற ஸாலிற
றதத்துவிைச் பசால்லவும். என்னுறை அன்ெிறன ர்னல் ொர்ஸ்ைருக்குத் பதாிவிக் வும்,
எங் ளுறை சந்யதாஷமான ெிர ாணத்றதக் ப ாண்ைாைவும்.”
‘தங் ள் அன்புள்ை யதாழி லிடி ா பென்னட்.'
94. Lydia is fully in form in the letter.
டிதத்தில் லிடி ா மி த்பதைிவா இருக் ிைாள்.
95. The letter of Lydia to Harriet is typical of Lydia. She is in rapture. Her selfishness is rewarded in full to the
extent she feels a triumph over all the family. (Lydia’s oblivious absorption in herself makes us see the
infinite distance one has to travel to become a social being. Lydia and Mrs Bennet are, if not antisocial beings, personalities that cannot enter our society.)
லிடி ா ஹாாி ட்டிற்கு எழுதி
டிதம் லிடி ாவின் குணத்றதப் ெிரதிெலிப்ெதா இருந்தது. அவள்
ெரவசத்தில் இருந்தாள். அவள் குடும்ெத்தினர் அறனவர் மீதும் அவள் பவற்ைி பெற்ைதா உணரும்
வற ில் அவைது சு நலத்திற்கு முழுறம ான ெலன் ிறைத்தது.(லிடி ாவிற்கு அவள் மீயத
ஏற்ெட்ை அவள் உணராத உட் ிர ிப்பு, ஒருவர் ஒரு சமு ேீவனா மாறுவதற்குக் ைக் யவண்டி
அைவற்ை தூரத்றத நம்றமக் ாண றவக் ிைது. லிடி ாவும் அவைது தா ாரும் சமூ வியராதி ைா
இல்லாவிட்ைாலும், நமது சமூ த்தில் நுறழயும் தகுதி ற்ைவர் ைா இருந்தார் ள்.)
"Oh! Thoughtless, thoughtless Lydia!" Cried Elizabeth, when she had finished it. "What a letter is this, to be
written at such a moment! But at least it shews that she was serious in the object of her journey. Whatever
he might afterwards persuade her to, it was not on her side a scheme of infamy. My poor father! How he
must have felt it!"
"I never saw any one so shocked. He could not speak a word for full ten minutes. My mother was taken ill
immediately, and the whole house in such confusion!"
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"Oh! Jane," cried Elizabeth, "was there a servant belonging to it who did not know the whole story before
the end of the day?"
"I do not know. -- I hope there was. But to be guarded at such a time is very difficult. My mother was in
hysterics, and though I endeavoured to give her every assistance in my power, I am afraid I did not do so
much as I might have done! But the horror of what might possibly happen almost took from me my
faculties."
"Your attendance upon her has been too much for you. You do not look well. Oh that I had been with you! - you have had every care and anxiety upon yourself alone."
"Mary and Kitty have been very kind, and would have shared in every fatigue, I am sure, but I did not think
it right for either of them. Kitty is slight and delicate; and Mary studies so much, that her hours of repose
should not be broken in on. My aunt Phillips came to Longbourn on Tuesday, after my father went away;
and was so good as to stay till Thursday with me. She was of great use and comfort to us all. And Lady
Lucas has been very kind; she walked here on Wednesday morning to condole with us, and offered her
services, or any of her daughters', if they could be of use to us."
"மூறை ில்லாத லிடி ா" எனக் கூவி எலிசபெத், “அம்மாதிாி ஒரு சம த்தில் எழுதப்ெட்ை இந்தக்
டிதம், ஒரு டிதமா? ஆனால் அவள் தனது ெ ணத்றதக் குைித்து தீவிரமா இருந்தாள் எனத்
பதாி ிைது. அவன் ெிைகு அவறை எப்ெடி யவண்டுமானாலும் மாற்ைலாம். ஆனால் இவள்
ெக் த்திலிருந்து இப்ெடி ஒரு அவமான ரமான திட்ைத்றதத் தீட்டி ிருக் மாட்ைாள். ொவம்
த ப்ெனார்! என்ன நிறனத்திருப்ொர்!”
"இவ்வைவு அதிர்ச்சி அறைந்து எவறரயும் நான் ொர்த்ததில்றல. அவரால் ெத்து நிமிைங் ளுக்குப்
யெசயவ முடி வில்றல. தா ாருக்கு உையன உைல் நலம் குன்ைி து. வீடு முழுவதும் ஒயர
குழப்ெத்தில் இருந்தது!”
“ஓ! யேன், யவறலக் ாரர் ள் ாருக் ாவது இந்த விஷ ம் பதாி ாமல் இருந்திருக்குமா?"
“அது எனக்குத் பதாி வில்றல. ாயரனும் ஒருவருக் ாவது பதாிந்திருக் லாம். இது யொன்ை
சம த்தில் விஷ த்றத ாருக்கும் பதாி ாமல் ாப்ொற்றுவது மி வும் ஷ்ைம். அம்மா த்த
ஆரம்ெித்துவிட்ைார், என்னால் முடிந்த உதவிற அவளுக்குச் பசய்யதன், ஆனால் நான் எவ்வைவு
பசய்திருக் யவண்டுயமா அறதச் பசய் முடி வில்றல. நைந்த சம்ெவத்தின் ெ ங் ரம் என்
மூறைற மழுங் ச் பசய்துவிட்ைது.”
“உன்னுறை சக்திக்கு மீைி தா ாறர வனித்துக் ப ாண்டிருக் ிைாய். உனக்கு உைல் நலம்
சாி ில்றல என நிறனக் ியைன். நீ தனி ா எல்லாவற்றையும் ொர்த்துக் ப ாள்ளும்ெடி
ஆ ிவிட்ைது, ஓ! நான் உன்னுைன் இருந்திருக் யவண்டும். நீ தனி ா யவ பொறுப்றெச்
சுமந்திருக் ிைாய்."
“யமாியும், ிட்டியும் மி வும் உதவி ா இருந்தனர். அவர் ள் என்கூையவ இருந்திருப்ொர் ள்.
ஆனால் அது சாி ா இருந்திருக் ாது என நான் நிறனத்யதன். ிட்டி மி வும் பமன்றம ானவள்,
யமாி அதி ம் ெடிப்ெதால், அவளுறை ஓய்வு யநரத்திற்கு இறையூறு வரக்கூைாது என
நிறனத்யதன். அப்ொ இங் ிருந்து பசன்ை ெிைகு, பசவ்வாய் அன்று சித்தி ெிலிப்ஸ் லாங்ெர்னுக்கு
வந்து வி ாழன்வறர என்னுைன் தங் ினாள். அது மி ெ னுள்ைதா வும் ஆறுதலா வும் இருந்தது.
யலடி லூ ாஸும் புதனன்று ாறல வந்து தனது வருத்தத்றதத் பதாிவித்தாள். தனது பெண் ைின்
உதவி யவண்டுமா எனக் ய ட்ைாள்.”
96. Jane and Elizabeth are two opposite sides of social reality.
யேனும் எலிசபெத்தும் சமூ நிதர்சனத்தின் இரு யநபரதிர் ெக் ங் ள் ஆவர்.
"She had better have stayed at home," cried Elizabeth; "perhaps she meant well, but, under such a
misfortune as this, one cannot see too little of one's neighbours. Assistance is impossible; condolence
insufferable. Let them triumph over us at a distance, and be satisfied."
“அவள் வீட்டியலய தங் ி இருந்திருக் லாம். நல்ல எண்ணத்துைன்தான் அவள் வந்திருக்
யவண்டும், ஆனால் இம்மாதிாி அசம்ொவிதம் நைக்கும் பொழுது, நமது அரு ாறம ில்
வசிப்ெவர் ைிைமிருந்து நாம் எவ்வைவு குறைவா உதவி எதிர்ொர்க் ியைாயமா அவ்வைவு நல்லது.
உதவி என்ெது முடி ாத ாாி ம், அனுதாெம் ச ிக் முடி ாதது. பதாறலவில் இருந்து ப ாண்யை
நம்றமப் ொர்த்துச் சந்யதாஷப்ெைட்டும், திருப்தி அறை ட்டும்.”
97. The only reference in the story to the malice of the population is from Elizabeth recognising the triumph of
Mrs. Lucas and Mrs. Philips. Meryton though not a place of rich benevolence is NOT a place of organised
viciousness. Again, Jane takes a positive view, Elizabeth a negative view.
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இக் றத ில் மக் ைின் ப ட்ை எண்ணத்றதப் ெற்ைி ஒயர குைிப்பு, திருமதி லூ ாஸ் மற்றும்
திருமதி ெிலிப்ஸின் பவற்ைிற எலிசபெத் அறை ாைம் ாண்ெதாகும். பமாிைன் பசழுறம ான
உதாரகுணத்றதக் ப ாண்ை ஒரு இைமா இல்லாவிட்ைாலும், முறைப்ெடுத்தப்ெட்ை தீ தன்றம
ப ாண்ை ஒரு இைமா இல்றல. யேன் ஒரு யநர்மறை ான ண்யணாட்ைத்றத யமற்ப ாள் ிைாள்,
எலிசபெத் ஒரு எதிர்மறை ான ண்யணாட்ைத்றத யமற்ப ாள் ிைாள்.
She then proceeded to inquire into the measures which her father had intended to pursue, while in town, for
the recovery of his daughter.
"He meant, I believe," replied Jane, "to go to Epsom, the place where they last changed horses, see the
postilions, and try if anything could be made out from them. His principal object must be to discover the
number of the hackney-coach which took them from Clapham. It had come with a fare from London; and as
he thought the circumstance of a gentleman and lady's removing from one carriage into another might be
remarked, he meant to make enquiries at Clapham. If he could any how discover at what house the
coachman had before set down his fare, he determined to make enquiries there, and hoped it might not be
impossible to find out the stand and number of the coach. I do not know of any other designs that he had
formed; but he was in such a hurry to be gone, and his spirits so greatly discomposed, that I had difficulty in
finding out even so much as this."
தன்னுறை ம றைத் யதடுவதில், தனது த ப்ெனார் என்ன மு ற்சி ள் எடுக்
உத்யதசித்திருக் ிைார் என விசாாிக் ஆரம்ெித்தாள்.
"அவர் ள் இறுதி ா குதிறரற மாற்ைி எப்சனுக்குச் பசன்று, அங் ிருப்ெவர் ைிைம் ஏதாவது
த வல் ிறைக்குமா எனத் பதாிந்துப ாள்ை எண்ணி ிருந்தார் என நிறனக் ியைன். Clapham லிருந்து அவர் ள் பசன்ை குதிறர வண்டி ின் எண்றணத் பதாிந்துப ாள்வதுதான் அவரது
முக் ி மான யநாக் மா இருந்திருக் யவண்டும். ஒரு ஆணும், ஒரு பெண்ணும் ஒரு
வண்டி ிலிருந்து மற்பைாரு வண்டிக்கு மாைி து, குைிப்ெிட்டுச் பசால்லும்ெடி ா இருக்கும் என்று
அதறனப்ெற்ைி அங்கு விசாாிக் எண்ணி ிருந்தார். வண்டிற ஓட்டுெவர் அவர் றை எந்த
இைத்தில் இைக் ிவிட்ைார் எனக் ண்டுெிடித்தால், அவர் ள் மீண்டும் எந்த வண்டி ில்
ிைம்ெினார் ள் எனக் ண்டுெிடித்து விைலாம். யவறு ஏதாவது திட்ைம் இருந்ததா என எனக்குத்
பதாி வில்றல. அவர் அவசரமா க் ிைம்ெினார், மி வும் வருத்தமான மன நிறல ில் இருந்ததால்,
இறதக் ண்டுெிடிக் யவ எனக்கு மி வும் ஷ்ைமா இருந்தது.”

----------------
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organisational, 120
rules of, 114
secret of, 220
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447

Commentary on Pride & Prejudice

Volume XI

Culture
is social insurance, 244
sensitivity of the collective, 132
Dawn, 208
Decision, 363
accomplishes, 124
effectivity of, 366
levels of, 365
Deeper aspects, 285, 289, 293
Determinants, 132
Determinism of Sensitivity, 198
Development of consciousness, 244
Dishonourable
moments in life, 231
Dissipation, 431
Education, 8
aspects in life, 239
online, 406, 408
Elizebeth's concern for Lydia, 386
Elopement
in society, 231
Endowments small
great fillip to accomplishment, 384
Enenrgy of cheerfulness, 426
Energy
acts as powers or forces, 11
Essence
the theory of, 136
Eternity and Intensity, 179
Event that is the Moment, 204
Events
are of different sizes, 303
knowledge of how these happens, 31
that explains various principles, 43, 45
Events of the story
good basis for Life Response, 52
Everlasting day, 196
Every Event
an act of Life Response, 303
Evolution
social, 11
spiritual, 11
Evolutionary
possibilities of, 17
Expanding the enquiry, 285, 289, 293
Experience
essence, 136
Facts
essential ones, 85
Faculties
formation of, 360
Faculty

stages aquiring it, 390
Falsehood of resourcefulness
resorted to for survival, 81
Finite
in infinite, 90
Foot prints, 388
Forces
negative, 11
positive, 11
Freedom
aspects of, 382
Gaining by Loss, 182
Geat questions
of life, 90
Genius
process of creation of, 151
Goodwill
in a positive atmosphere, 151
life responds, 14
never fails, 420
Grace, 151
receptivity to, 208
secret of, 339
Gratitude, 14
Growth
values of, 90
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differs from finite action, 208
Infinity, 136
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in finite, 27
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Infinity of life, 399
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Let Thy will be done, 68
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tension free, 90
various endowments of, 34
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value of, 285, 289, 293, 350
Literature
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Major principles
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beyond it, 373
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birth of, 420
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Mother's consciousness
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New construction, 187
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Opening a closed mind, 216
Organisation, 136
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Resourceful falsehood, 417
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grace acts, 132
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Sacrifice of truth
made for evolution, 81
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of the society, 244
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mean version of mind, 417
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Secrecy, 132, 151
Secret, 412
Secret of secrets
lies in, 31
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expressed, 193, 195
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Self
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Self esteem, 420
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Self giving, 21
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never fails, 420
Self interest, 74, 75
Self respect, 420
Self-giving
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Senses
reach the universe, 47
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Patience, 216
great self knowledge, 118
process in time, 90
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420
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in life, 56
Power
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Present possibilities, 90
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of the story, 295
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Supramental power
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Supramental Time vision
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human perception of, 136
Surrender, 68
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Symbol, 136
Synthesis, 216
Teaching, 389
The Descent
absorbing it, 183
The end at the beginning, 279
The end in the beginning, 151
The greatness
of pride and prejudice, 227
The Hero
of the story, events, society, 412
The Hour of God, 24
The Life Divine, 338
each para has a secret, 355
gives us an opening, 208
understanding with Silence, 43, 45
The Life Divine-Chapter two
different stages explained are, 4
The process of learning, 269
The Process of Victory
same as failure, 321
The two Nobel prizes for Sri Aurobindo, 174
The Unknowable, 124

Silence of Thinking, 4
Silent will, 334, 335
Silver linings
in life, 17
Sincerity
aspects of, 65
link of oneness in all three worlds, 90
never fails, 420
Sincerity and Self giving, 124
Small instances requiring explanation, 348
Social base
formation of, 90
Social evolution
echo of French revolution, 151
Social life
socially structured, 60
Society
aspects of, 262, 269, 361
endless endowments, 114
is a structure, 27
its many levels, 11
live organism, 262
offers protection and stability, 24
organisation of, 8
traits of, 269
Solution
of the problems, 227
Spirit
is Brahman in creation, 47
Spiritual values
in Life, 47
Spirituality
supramental values, 136
Stability, 212
Strategies
organised in reverse in life, 81
various aspects of, 118
Strength
accomplishes, 38

The Unusual, 359
Time and Space, 412
Transformation, 317
Transition
moments in life, 235
periods of, 151
Truisms
of life, 60
Truth and Self giving, 74, 75
Truth behind Love
is strength, 38
Ultimate social transformation, 224
Unconsciousness
examples of, 31
Understanding
aspects of, 204
Understanding the other man, 68
Unthought accomplishment, 145
Vedanta to Sri Aravindam, 227

Strong hopes
are realised, 3
Structure
for social evolution, 34
Stupidity, 14
Subconscious
beyond it, 316
Subject and Object, 179
Substance
is powerful, 27
Supermind
ascent to, 372
descent of, 372
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View
other man's point, 354
Violence
traits of, 269
Virtues
social, 378
Vital infatuation
to rational discrimination, 244
Vital Mind
thinks, 68
Vital vibration
of consciousness, 81
West
has intellectuality, 17
Why

in life events, 420
Wider enquiry, 295
Wisdom
through literature, 34
Wonder
wonder of wonders, 120
Words uttered, 398
World prosperity
is a movement, 145
World University, 253
World Virtual University, 395
World's prosperity
causes of, 349
Yoga
has verical growth, 90
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